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Dzēšami no nosacīti

notiesāto

sarakstiem:
1) sarakstā Ne 36 (sk. 1923. g. 22. novembra „Valdības Vēstnesī" 260. numurā)
Ne 3248 — Virse, Jūlijs Jēkaba d.;
2) sarakstā Ne 50 (sk. 1925. g. 14. marta
„V. V." 59. numura pielikumā) Ne 6049 —
Gerans, Jānis Jāņa d.;
3) sarakstā Ne 51 (sk. 1925. g. 24. aprīļa
,,V. V." 90. numura pielikumā) Ne 6265 —
Balodis, Alfrēds Jāņa d., Ne 6280 —
Binders, Pēters Pētera d., Ne 6288 —
Brigge, Edgars Eduarda d., Ne 6291 —
Buks, Jānis Jāņa d. un Ne 6293 — Bulle,
Ernsts Jēkaba d.;
4) sarakstā Ne 52 (sk. 1925. g. 28. maija
„V. V." 117. numura pielikumā) Ne 6523 —

Binders, Kārlis Indriķa d., Ne 6524 —
Blumentāls, Jēkabs Nikolaja d., Ne 6526
— Borcherts, Ādolfs Juliusa d., Ne 6527
d. un
— Bortiņš, Ernests Ernesta

Ne 6632 — Miezīts,

Harijs-Arvids An-

Latvijas valdības

oficiāls

Iznāk katru dienu, izņemot

svētdienas un svētku dienas

Redakcija:

Kantoris

Rīgā, pilīNs 1. Tālrunis 20031

Runas

Atvērts

no

11—12

Āķis, Helmārs-Augusts Jāņa d., Ne 8789
— Brins, lija Haima d. ', Ne 8812 —
Černobajevs,
Dmitrijs
Teodora
d.,
Ne 8906 — Krežis, Jānis Miķeļa
d.,
Ne 8935 — Ločs, Jānis Ignata d. un
Ne 9032 — Šiliņš, Dāvids Jāņa d.;
11) sarakstā Ne 62 (sk. 1926. g. „V. V."
160. numura
pielikumā) Ne 9182 —
Bļachtā, Nikolajs Osipa d., Ne 9183 —
Blechmanis, Šlems-Mozus Haima d.,
Ne 9326 — Krigens, Juris Toma; d.,
Ne 9525 — Trēziņš, Gustavs Gustava d.,
un Ne 9548 — Vjacirs, Nikolajs Staņislava d.;
12) sarakstā Ne 63 (sk. 1926. g. „V. V."
208. numura pielikumā) Ne 9870 — Kuzubovs, Afanasijs Andreja d.;
13) sarakstā Ne 65 (sk. 1927. g. „V. V."
24. numura pielikumā) Ne 10478 — Černovs, Sergejs Nikolaja d., Ne 10589 —
Jēkaba d.,
Kūms,
Fridrichs-Rūdolfs
Ne 10705 — Strazdiņš, Andrēļs Pētera d.
un Ne 10727 — Šņickovskis, EdvinsJūlii ' s Alberta d.;
14) sarakstā Ne 66 (sk.

dreja d.;
5) sarakstā Ne 53 (sk.

1925. g.

14. jūl.

„V. V." 152. numura pielikumā) Ne 6761 —
Bligzna, Hugo-Alfrēds Andža d., Ne 6763
— Bogdanovs,
Michejs Savelija
d.,
Ne 6767 — Broders, Alberts Augusta d.,
Ne 6989 — Skutans, Arvids-ĀdolfsEduards Heinricha d., Ne6994 — Sproģis,
Andrejs Andreja d., Ne 6995 — Sproģis,
Pēters Kārļa d. un Ne 7004 — Streļevičs,
Jēkabs Friča d.;
6) sarakstā

Ne 55 (sk.

1925. g.

19. sep-

tembrī ,,V. V." 209. numura pielikumā)
Ne 7505 — Simsons, Ferdinands Jāņa d.,
Ne 7506 — Skladovs, Jāzeps Jerofeja d.,
Ne 7509 — Skuja, Mārtiņš Ģederta d.,
Ne 7515 — Stalšans, Kārlis Jēkaba d.,
Ne 7520 — Strazdiņš, Indriķis Spriča
d., Ne 7522 — Stuite, Jānis Jēkaba d.,
Ns 7525 — Supe, Jēzups Ādama d.,
Ne 7538 — Šulcs, Fēliks Augusta d. un
Ne 7542 — Šverna, Alfrēds Indriķa d.;
7) sarakstā Ne 58 (sk. 1926. g. 2. janvāra

,,V . V." 1. numura pielikumā) Ne 8155 —
Stillers, Pauls Mārtiņa d.;
8) sarakstā Ne 59 (sk. 1926. g. 9. februāra
„V. V." 31. numura pielikumā) Ne 8213 —
Blūms, Kārlis Teodora d., Ne 8215 —
Brāķis, Jānis Anša d., Ne8217 — Bukovs
Mārtiņš Kārļa d., Ne 8221 — Bušs, Leons
Aleksandra d. un Ne 8401 — Terleckis,
Geronims Teofila

d.;

9) sarakstā Ne 60 (sk. 1926. g. 20. aprīļa
„V. V." 86. numura pielikumā) Ne 8463 —
Būmans, Ansis Jāņa d.;

10) sarakstā Ne 61 (sk. 1926. g. 12. jūn.
„V. V." 128. numura pielikumā) Ne 8749 —

un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N2 2. Tālrunis 20032
stundas

1927. g. „V. V."

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām
Ls 4,—
„ —, 15
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
„ —,-0
vienslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
—,25
(par obligāt. sludin.)
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
,, —,80
personas

laikraksts

no

pulksten

9—3

Pētera d., Ne 12380 — Krūmiņš, Ēvalds
Augusta d., Ne 12382 — Kučs, JānisOskars Pētera d., Ne 12592 — Treijers,
Kārlis Emila d., Ne 12607 — Vācietis,
Otto Pētera d. un Ne 12622 — Vlasovs,
Titus Jefima d.;
19) sarakstā Ne 71 (sk. 1927. g. „V. V."
259. numura pielikumā)
Ne 12684 —
Circins, Staņislavs Ādama d.;
20) sarakstā Ne 72 (sk. 1927. g. „V. V."
280. numura pielikumā) Ne 12926 —
Blumenfeldts.
Aleksandrs Mārtiņa d.,
Ne 12978— Holcmans, Arnolds Kārļa d.,
Ne 13078 — Reichmans, Fricis Ernesta
d.; Ne 13109 — Svilpe, Jānis Mārtiņa d.,
Ne 13118 — Šņoriņš, Arnolds Jēkaba d.
un Ne 13120 — Štokman, Alma Friča m.;

— Lācis, Jānis Kārļa d., Ne 15517 —
Latsons, Jānis Pētera d., Ne 15522 —

21) sarasktā Ne 73 (sk. 1928. g. „V. V."
10. numura pielikumā) Ne 13182 — Bizuns, Vladimirs Jāņa d., Ne 13277 —
Korņejevs, Josifs (Jēzups) Matveja d.
un Ne 13391 — Veide, Jānis Jāņa d.;

284. numura pielikumā) Ne 15815 —
Ādamsons, Jānis Kārla d., Ne 15826 —
Brunkevics, Fricis Anša d., Ne 15829
Buchardts, Aleksandrs Jura d., Ne 15834
— Dambrovičs, Krišs Andreja d.,
Ne 15899 — Ločmels, Pēters Dominika d.
un Ne 15965 — Šulcs, Jānis Mārtiņa d.;

59. numura
pielikumā)
Ne 13654 —
Apinis, Pēters Annas d., Ne 1366)0 —
Bodnieks, Eduards Mārtiņa d., Ne 13675
— Bugovičs, Jānis Mārtiņa d., Ne 13735

15) sarakstā Ne 67 (sk. 1927. g. „V. V."

— Krastiņš, Kārlis Kārļa d., Ne 13788 —

Ferdinands Pētera d., Ne 11614 — Hermuts,

Herberts

Hugo

d., Ne

11859

—

Spriņģis, Jānis Kārļa d., N? 31862 —
Stelmachers, Helmuts Aleksandra d.,
Ne 11876 — Sūniņš, Ģirts Katrīnes d..,
Ne 11879 — Sverdlovs, lija Izraēla d.,
Ne 11907 — Tomisars, Rūdolfs Jēkaba d.,
Ne 11923 — Vasmans, Alfrēds Ernesta d.
un Ne 11940 — Zālīts, Augusts Jāņa d.;
17) sarakstā Ne 69 (sk. 1927. g. „V. V."
173. numura pielikumā) Ne 12035 —
Krasovskis, Antons Franča d., Ne 12037
— Krauze, Alfrēds Jāņa d., un Ne 12041
— Kristapsons, Konstantīns Indriķa d.;
18) sarakstā Ne 70 (sk. 1927. g. „V. V."
239. numura pielikumā) Ne 12165 —
Amtmanis, Jānis Jāņa d., Ne 12206 —
Ādams
Grigorija
d.,
Borkovskis,
Ne 12208 — Boženkovs, Teodors Teodora

d.,

Ne

12212

—

Bruģis,

Alfons

29) sarakstā Ne 83 (sk. 1928. g. „V. V."
260. numura pielikumā)
Ne 15633 —
Abramsons, Jānis Vilhelma d., Ne 15658
— Caune, Jānis Jēkaba d., Ne 15669 —
Fadejevs, Vasilijs Nikita d., Ne 15721 —
L e i b o v i čs, Leiba Feitela d., Ne 15778-a —
Štroms, Hercs-Itce Haima d., Ne 15784 —
Tīmanis, Ludvigs Jura-Mārtiņa d.,
Ne 15786 — Turanskis, Jānis Jāņa d.
un Ne 15793 — Visa, Oskars-Konrāds
Jāņa d.;
30) sarakstā Ne 84 (sk.
1928. g.
„V.

V.

22) sarakstā Ne 74 (sk. 1928. g. „V. V."
32. numura pielikumā) Ne 13504 — Jansons, Ernsts Kārļa d.:

44. numura pielikumā) Ne 10820 — Bradiņš, Johans Friča d.; Ne 10827 — Bucens,
Vilis Uldriķa d., Ne 10916 — Krukovskijs, Antons Eduarda d. un Ne 11046 —
Vaivods, (Vaidavs) Kazimirs Toma d.;
121. numura pielikumā) Ne 11182 —
Grauduls, Arvids Jūlija d., Ne 11405 —
Spechts, Hermanis Jēkaba d., Ne 11412
— Steinmanis, Herberts Kristapa d.,
Ne 11414 — Steins, Georgs Aldvina d.,
un Ne 11441 — Teteris, Hernians Mārča
dēls;
16) sarakstā Ne 68 (sk. 1927. g. ,.V. V."
155. numura pielikumā) Ne 11550— Bušs,
Eduards Jāņa d., Ne 11584 — Falks,

Līcis, Pēters Pētera d., Ne 15603 —
Strautnieks, Jānis Jāna d. un Ne 15608
— Smidts, Vilis Pētera d.;

23) sarakstā Ne 75 (sk.

Priknis,
Ne

31) sarakstā Ne 85 (sk. 1929. g. „V. V."
28. numura pielikumā) Ne 16023 — Blovetcs, ' Dāvids Noa d, Ne 16032, — Broders, Augusts Augusta d., Ne 16083 —
Golubs, Jefims, Ne 16168 — Luciņš,
Armands-Olģerts Mārtiņa d. un Ne 16235
— Rudzīts, Edgars Alberta d.

1928. g. „V. V:"

Konstantins

Antona
d.
un
Jūlijs Jāņa d.;

13820 — Šķērstiņš,

Rīgā,

Tiesl. min. departamenta
direktors L. Stokets.

24) sarakstā Ne 76 (sk. 1928. g. „V. V."
71. numura pielikumā) Ne 13901 — Hof-

rams, Jānis Kārļa
Levijs.

cl.

un

Nodaļas vadītājs

Ne 13929 —

Bernhards Šajā d.;

Zemkopības

Gerčikovs,

pielikumā)
Jāzeps

un

Ne

146/4

—

Ne

146/7

—

nājis kultūrtechniskās

kultūrteclī-

daļas sastādīto un

Valkas apriņķa Mēru pagasta Mēru muižas
meliorācijas sabiedrības ,,Jaunzempurvs "'
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Valkas apriņķa
Mēru muižas
jaunsaimniecību Ne 36F, 18F, 23F un 24F galveno
novadgrāvju projektu.

Grebzde, Vīlums,
27) sarakstā Ne 81 (sk. 3928. g. „V- V."
216. numura pielikumā) Ne 15130 — Cidovičs, Eižens-BrunoTeodora d.,Ne!5134
— Čechovičs, Nikits Vasilija d.,Ne 15138
— Dābolinš. Kārlis Georga d., Ne 35219
*
Kārlis Kārļa d., Ne 15222 —
— Krallīs
Krastiņš, Aleksandrs Kārļa d., Nē 35224
*
— Kras ts,_Heinrichs Jāņa d., Ne 15227 —
Krecers, _Adolfs Juliusa d.; Ne 15317 —
Pūriņš, Ādolfs Paula d., Ne 15340 —
Simsons, Mārtiņš Jāņa d., un Ne \5383
— Tiltiņš, Edmunds Matīsa d.;
28) sarakstā Ne 82 (sk. 1928. g. „V, V."
240. numura pielikumā) Ne 15429 — Āboliņš, Pēters Pētera d., Ne 15451 — Cimermanis, Manfrēds

departamenta

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 15. februāra lēmumu ir apstipri-

26) sarakstā Ne 79 (sk. 3928. g. „V. V."
numura

|. Saulīte.

Paziņojums.

25) sarakstā Ne 77 (sk. 1928. g. „V. V."
103. numura pielikumā) Ne 14111 —
Gorbunovičs, Maksis Ferdinanda d. un
Ne 14178 — Lieknīs, Eduards Jura d.;
162.

1929. g. 23. februārī.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-

rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties meliorācijas sabiedrībā
,,Jaunzempurvs ", minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu,
kārtībā uzturēšanā
.

Rīgā,

1929. g. 22. februārī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis..

Kārla d., Ne 15513

Darbvedis

A. Kjuts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 15. februāra lēmuma ir jāpiedalās Valkas apriņķa, Mēru pagasta Mēru muižas meliorācijas sabiedrībā
23F un 24 F galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu
„launzempurvs", jāņem dalība pie kopējo Mēru muižas jaunsaimniecību Ne 16 F, 18F,
uzturēšanas kārtībā.
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P™^'
no kuras
aprēķina
dalībnieku
baisu
skaitu
Ls

Piezīmes

Šinī dalībnieku sarakstā uzradītas darbu izmaksas sum17:% mas uzskatāmas par pamatu
i/j,-u
dalībnieku
maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izve291 —
šanas, ta ari pie izvesto
uzturēšanas kārtībā
oo-ļ odarbu
o*J,o-+
turpmāk, neņemot vērā darbu
faktisko izmaksu, kura var
256,59
būt mazāka vai lielāka.
313,15
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v

ļ

Pelsis

Darbvedis A. Kjuts.
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Patentu valde paziņo,
ka

izdotas

sekosas

apliecības

par

precu

nozīmju reģistrēšanu.
Ne 5025. — Firmai ,,Akc. sab. A. G.
Šreder & Co.", Rīgā — vārds „Albadont"
— zobu pulvēram, pastai, mutes ūdeņiem
kosmētiskiem preparātiem.
N° 5026. — Firmai ,,Padomju Krievijas
valsts Ļeņingradas tekstiltrests", Ļeņingradā — zīmējums (gaiļa galva) — diegiem.
Ns 5027. — Šokolādu fabr. A./S. „Union"
Rīgā — zīmējums (valrieksta kodols) —
šokolādei.
N« 5028 .— Firmai „Columbia Graphophone Companv Ltd., „Lohdonā, Anun

glijā — vārds ,,Čolumbia" — aparātiem
skaņu uzņemšanai un reproducēšanai.
Ne 5029. — Tam pašam — zīmējums
(notos attēlojums) — tām pašām precēm.
Ne 5030. — Tam pašam — vārdi ,,Viva
Tonal" — tām pašām precēm.
Ne 5031. — Firmai ,,Prosvet , īp. br.
Rabinovič" šok. fabr.", Rīgā — zīmējums
(rieksti) ar uzrakstu „ Imanta" — šokolādēm, karamelēm.

H. Rosenbach & Co.", Rīgā — vārdi
,,Jūras Lauva" — trāna ādas taukiem.
Ne 5033. — Tabakas fabrikai ,,Rīga ",
—

zīmējums

(vīrieša

galva)

ar

uzrakstu ,,Mekka" — tabakai un čaulītēm.
Ne 5034. — Tam pašam — zīmējums
(vanags) ar uzrakstu ,,Vanags" — tabakai
un čaulītēm.
Ne5035. — Ķim. inž. Jūlijam Gundaram,
Rīgā — vārds ,,Fluidols" — ķīmiskiem un
kosmētiskiem preparātiem.
Ne 5036. — Tam pašam — vārds
,,Konifera" — tām pašām precēm.
Ne 5037. — Akc. sab. šokolādu fabr.
,,Union ", Rīgā — zīmējums (sievietes
galva) ar uzrakstu ,,Triumf" — šokolādēm.
Ne 5038. — Prov. Vold. Cerbulim, Rīgā
— zīmējums (etiķete) ar uzrakstu ,,Valdol"

Ne 5093. —

produktiem.

Ne 5059. — Tam pašam — vārds „Krilatije Koni" — tām pašām precēm.
Ne 5060. — Tam pašam — vārdi ,,Fiiegende Pferde" — tām pašām precēm.
Ne 5061. — Firmai „K. Jurka & B-drs" ,
Rīgā, — zīmējums (etiķete ar uzrakstu

— Tam

pašam

—

ar

zīmējums

burtiem

Ns 5069. — Tam pašam — zīmējums
(fabr. ēkas un vērpēja) ar vārdu ,,Iris" —
tām pašām precēm.

Ne 5070.
(fabr. ēkas
,,A. X." —
Ne 5071.

pašam

—

zīmējums

Ne 5126.

— Tam pašam — zīmējums
un vērpēja) — ar burtiem

[ziepju gabals) ar uzrakstu
tām pašām precēm.

mans", Rīgā — zīmējums (ziepes gabali)
uzrakstu ,,Mājas Draugs" — ziepēm.
Ne 5098. — Akc. sab. „Ernst Plates",
Rīgā — vārds ,,Lia Māra" — tabakas
precēm, šokolādēm, biskvītiem, ziepju,
parfimērijas, manufaktūras un galantērijas precēm.
Ne 5099. — Firmai
„Doxa Watch
Factory, Georges Ducomunn', Šveicē —
ar

vārds „Doxa" — pulksteņu daļām.
Ne 5100. — Firmai ,,L. Leščinsky",
ziepēm, parfiRīgā
vārds .,Laby",
mērijām, kosmētiskiem un farmaceitiskiem
preparātiem.
Ne 5101. — Ludmilai Punchera, Rīgā —
vārds ,,Elektro-Ekonom" — vārīšanas un
apkurināšanas aparātiem.
Ne

5102.

—

Firmai

„Jakob

Bergel",

Rīgā — zīmējums (sieviete) — ar uzrakstu
,,Perfection" — pogām.

Ne 5075. — Firmai ,, Isidor Salomon
—
A.-G.", Betlinē, Vācijā
ar diegu rullīša attēlojumu) ar vārdu
,,Ersa" — diegiem.

—

Firmai

,,The

Scott-Fetzer

Companv", Clevelandē, Ohio, Amerikā —
vārds ,,Radio" — nažu kalēju precēm.
Ne 5041. — Tam pašam — vārds ,,Vacuette" — tām pašām precēm.
Ne 5042. — Firmai
,,Arie! Works
Limited", Birminghamā, Anglijā — vārds
,,Ariel" —

divriteņiem, motorratiem

un

vāģiem.
Ne 5043. —• Tabakas fabrikai A. G. Rūtenbergs Akc: sab. — zīmējums (etiķete —
apaļš laukums) ar uzrakstu ,,Diva" —
tabakas izstrādājumiem.
Ne 5044. — M. Manteifelim, Rīgā —
zīmējums (sievietes un vīrieša attēlojumi)—
pienskābi saturošam dzērienam.
Ne 5045. — Firmai ,,P. Putniņš, Rīgā —
vārds ,,Odalin" — ārstniecības līdzekļiem.
Ne 5046. — Tam pašam — vārds

„Citrobromin" — ārstniecības līdzekļiem.
Ne 5047. — Firmai „H. A. Brieger",
Rīgā — zīmējums (lācis bultu gredzenā) —
lielākam vairumam dažādu preču.
Ne 5048. — Tam pašam — vārds ,,Astrai"
—

tām

pašām precēm.

—-

vārds

,,Normacol"

—

ķī-

miskiem un

farmaceitiskiem produktiem.
,,Ludvig Zimmer",
Rīgā — vārds ,,Splendid" — kabatas
nažiem, bārdas dzenamiem nažiem.
Ne 5051. — Firmai

Ne 5052. — M. Kalniņam, Rīgā —
zīmējums (etiķete ar pusmēnesi) un uzrakstu ,,Flekin" — traipu izņemšanas

līdzekļiem.
Ne 5053. — Tam pašam — zīmējums
(sieviete un pusmēness) — ar uzrakstu

,,Hex" — tām pašām precēm.
Ne 5054. — Tabakas fabrikai ,,Komēt ,
ļ. Kamenkovič", Rīgā — vārds ,,Cepelins "
— tabakas

precēm.

Ne 5055. —

Firmai

,,Sandviken

Jern-

verks, Aktiebolag", Sandvikenā, Zviedrijā
— zīmējums (zivtiņa) un uzraksts ,,Sandvik

Trakols-Stael"— dzelzs un tērauda precēm.
Ne 5056. — Firmai ,,Schering-Kahlbaum
A. S. Berlinē, Vācijā — vārds ,,Progynon" — ārstēšanas un dezinfekcijas
līdzekļiem.
Ne 5057. — Tam pašam — zīmējums
(sešstūris ar stūri vidū) — ārstēšanas un
dezinfekcijas līdzekļiem.

Ne 5076. — Tam pašam — zīmējums
(etiķete — diegu rullīša attēlojums) ar
uzrakstu ,,Erseta" — diegiem.
Ne 5077. — Tam pašam — zīmējums
(saule un diegu rullīts) — ar uzrakstu

,,Kordina" diegiem.
Ne 5078. — Tam pašam — zīmējums

(saule un diegu rullīts) ar vārdu ,,Maxirņa "
— diegiem.
Ne 5079. — Firmai „Dr. Heinr. Traun &
Soelme", Hamburgā, — lielākam vairumam dažādu preču.

Ns 5080. — ,,Ziepju un ratu smēru fabr.
N. Kurjansky", Rīgā — zīmējums (gaisa
kuģis) ar uzrakstu ,,Cepelins" — ziepēm.
Ne 5081. — Firmai ,,M. Taubiņš", Rīgā
zīmējums
(zvaigzne)
ar uzrakstu
,,Sibunion" — tējai.

—

Ne 5082. — Tam pašam — zīmējums
ar uzrakstu ,,Uniontea" —

(zvaigzne)
tējai.

Ne 5083. —

Ne 5049. — Firmai ,,Mimosa A.-G.",
Drezdenē, Vācijā — vārds ,,Rocca" —
?fotogrāfiskiem piederumiem un ķīmiskiem
produktiem.
Ne 5050. — Firmai ,,Chemische Fabrik
,,Norgine , Dr. V. Stein", Aussigā, Čekoslovākijā

zīmējums(etiketē

Prāgā,

Firmai

„T.

& A.

Bat'a",

—

Čekoslovākijā — zīmējums
(kurpe) ar uzrakstu ,,Bat'a" — visādiem
apaviem.
Ne 5084. — Tam pašam — vārds,,Bat'a"
— tām pašām precēm.
Ne 5085. — Z. Hazanām, Rīgā — vārds
,,Ondulins" — matu kopšanas un cirtošanas līdzekļiem.
Ne 5086. — Firmai „Venesta Limited",

Londonā,

Anglijā

—

zīmējums (ovāls)

koka izstrādājumiem.
Ns 5087. — Ķīm. inž. H.

Gundaram,
Rīgā — vārds ,,Ingo" — ķīmiskiem pre-

parātiem.
Ne 5088. — Tirdzn. un rūpn. akc. sab.

,,Kurzemes manufaktūra", Rīgā — zīmējums (ērglis) — manufatūras precēm.
Ne 5089. — Firmai ,,Chemische Fabrik
Eisendrath G. m. b. H.", Vācijā, Mettmanē — zīmējums (etiķete) ar uzrakstu
,,.Finol" — parfimērijas precēm, kosmētiskiem līdzekļiem.
Ne 5090. — „A./S. A. G. Šreder & Ko.",
Rīgā — zīmējums (spārnota kārbiņa)
uzrakstu

,,Corona

—

veļas

ar

zilumiem,

sacharinam, krāsām, kosmētiskiem

līdze-

kļiem, dažādām baudu vielām.
Ne 5091. — Tam pašam — zīmējums
(ovāls laukums) ar uzrakstu
„1. 2. 3.
Tresor" — tām pašām precēm.
Ne 5092. — Kosm. lab. „Sylva"; Liepājā
' — vārds ,.Prima" — apavu krēmiem.

visāda veida manufaktūras precēm.
Ne 5130. — „M. Karavokiros", Rīgā
—
zīmējums (kamielis) — dažādiem saldu-

miem.
Ne 5131. — Firmai ,,Siegel & Co."
Ķelnē, Vācijā — zīmējums (roņamednieks)
ar vārdu ,,WaItra" — ādas taukiem, ādas,
metāla un koka spodrināšanas līdzekļiem '
Ne 5132. — Firmai ...Schering-Kahlbaum
A.-G.", Berlinē, Vācijā — vārds „Scliering-Kahlbaum" — ārstēšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
Ne 5133. — Firmai ;,Centrāl-Moderniecība" , Rīgā — zīmējums (trīsstūris ar
āboliņlapiņām) — augu sviestam.
Ne 5134. — Firmai ,,S. Rabinovič &
F. Šneiders", Rīgā — zīmējums (ērglis)
ar uzrakstu „Loro" — reģistratoriem,
ātršuvējiem un visiem kantora piederumiem.

Ne 5136. — Firmai ,,I. G. Farbenindustrie A. Ges.", Frankfurtē p. M. Vācijā —
vārds ,,Benzinoform" — traipu izņem-

parātiem.
Ne 5040.

ziepēm.
Ne 5129. — „Akc.sab. Nordeķu TekstilManufaktūra", Rīgā — zīmējums (lācis)
—

Ne 5104. — Tam pašam — zīmējums
(vīrieša attēlojums) ar uzrakstu ,,Merkur "
— tām pašām precēm.
Ne 5105. — Tam pašam — vārds ,,For-

Tam pašam — vārds
,,Dollar" — velosipēdiem un to daļām.

veida šokolādēm.

„Extra" —

Ne 5135. — Firmai ,,Latv. Naftas un
ķīmisk. sab. ,,Latoil", Rīgā — zīmējums

pelēm.
Ne 5073. — Tam pašam — vārds „Papele" — matu eļļām, ēteriskām eļļām.

„Suchard Chokolat ā l'Orange" — dažādu

Ne 5127. — Tam pašam — zīmējums

Ne 5103. — Firmai „B. Levitas & Bdri",
Rīgā — vārds ,,Merkur" — miltu produktiem.

vārds ,,Kaps" — līdezklim pret žurkām,

Ne 5074. — Firmai „Suchard", Šveicē —
zīmējums (oranža auglis) ar uzrakstu

— tām pašām precēm.

zīmējums
,.Cashmere "

Ne 5128. — Tam pašam — zīmējums
(ziepju gabals) — ar uzrakstu „M. & p." __

gol" — tam pašām precēm.
Ne 5096. — Tam pašam — vārds ,,Watproof" — tām pašām precēm.
Ne 5097. — Firmai „Royai, J. Fried-

— ķīmiski farmaceitiskiem preparātiem,
ražojumiem, parfimetechno-ķīmiskiem
rijām.
Ne 5039. — Firmai ,.Chemiska Tovarna
Norgine Dr. Viktor. Stein", Prāgā, Čekoslovākijā — vārds ,,Decorpa" — farmaceitiskiem un farmaceitiski-diētiskiem pre-

— Tam pašam — zīmējums

(fabr. ēkas un vērpēja) ar uzrakstu .ielenc" — tām pašām precēm.
Ne 5072. — Firmai „P. Putniņš", Rīgā —

pašam —

vārds ,,Biber" — krāsām, līmēm, spodri-

tūna" — tām pašām precēm.
Ne 5106. — Tam pašam — zīmējums
(sieviete) ar uzrakstu ,,Fortūna" — tām
pašām precēm.
Ne 5107. — Firmai „M. S. Pļavin", —
Rīgā — vārds ,,Sterling" — velosipēdiem

tām pašām precēm.

— Tam

(ziepju gabals) — ar uzrakstu

Ne 5095. — Tam pašam — vārds ,,Amal-

(fabr. ēkas un vērpēja) ar uzrakstu ,, Iris
Zephir"— tam pašām precēm.
Ne 5067. — Tām pašām — zīmējums
(fabr. ēkas un vērpēja) ar burtiem „S. W."
— tām pašām precēm.
Ne 5068. — Tam pašam — zīmējums
(fabr. ēkas un vērpēja) —
,,F. F." — tekstilprecēm.

Tam

(apaļa etiķete) ar uzrakstu ,,Prima" —
apavu krēmiem.
Ne 5094. — H. Rudnickam, Rīgā —
nāšanas līdzekļiem.

sakopojumu) — šālim.
Ne 5062. — Firmai „Tekstil Fabriku
Akc. sab.", Rīgā — zīmējums (fabrikas
ēkas ar vērpēju) un burti ,,S. C. A." —
tekstilražojumiem.
Ne 5063. — Tam pašam — zīmējums
(fabr. ēkas ar vērpēju) un burtiem ,,S. N."
— tekstilražojumiem.
Ne 5064. — Tam pašam — zīmējums
(fabr. ēkas ar vērpēju) un burtiem ,,A. X."
— tekstilražojumiem.
Ne 5065. — Tam pašam — zīmējums
uzrakstu
(fabr. ēkas ar vērpēju) un
„Anna" — tām pašām precēm.
Ne 5066.

Ne 5032. — Firmai „K,/S. Sidol Companv

Liepājā

Nē 5058. — Firmai „Sociētē des Usines
Chimiques", Parizē, Francija — zīmējums
(trīs lidojoši zirgi) — dažādiem ķīmiskiem

un to daļām.
Ns 5108. —i

Ne 5109. — Firmai „A.-Ges. Chocolat
Tobler", Bernē, Šveicē — zīmējums

(ērglis) — ar vārdu ,,Toblerone" —
šokolādēm.
Ne 5110. — Firmai ,,Sidol Company,
H. Rozenbach & Co.", Rīgā — vārds
,,Aleppo" — tintei un līmei.
Ns

—

5111.

Firmai

,,Siegel

&

Co.",

Ķelnē, Vācijā — zīmējums (etiķete ar
apaļas ripas un iešķērsu laukumu) metāla
spodrināšanas

un

tīrīšanas

līdzekļiem.

Ne

5113.

visāda

veida

—

Firmai ,,Heinsius von
sabiedrība", Drezdenē, Vācijā — zīmējums (etiķete ar
kroņa zīmējumu) ar uzrakstu ,,Crēme
Leodor" — dažādām parfimērijām.
Ne 5114. — Firmai ,,J . D. Riedel",
akc. sab., Berlinē, Vācijā — vārds ,,Pernocton" — ārstniecības līdzekļiem, ķīmiskiem produktiem.
Mayenburg, komandit

Ne 5115. — Firmai ,,Bruno Frobeen",

Rīgā — zīmējums (sieviete un bērns) —
zivju eļļai.
Ne 5116.

—

Firmai

,,Elementu

un

baterēju fabr. .,Nova , L. Veinreichs",
Liepājā — zīmējums (trīsstūris) ar vārdu
,,Splendid" — sausām baterijām.
Ne 5117. — Tam pašam — zīmējums
(vīrieša krūšu tēls) ar uzrakstu ,,Nova" —
tām pašām precēm.
Ne 5118. — Firmai ,,Prov . A. Tombergs",

Rīgā

—

zīmējums

(sievietes

galva)

—

dažādiem krēmiem, smaržām, ziepēm un
visiem citiem kosmētiskiem līdzekļiem.
Ns 5119. — Akc. sab. L. V. Gegginger,

Rīgā — zīmējums (vīrieša attēlojums) ar
uzrakstu
,,Bajāru karameles" — karamelēm.
Ne 5120. — Tam pašam — zīmējums
(sieviete) ar uzrakstu ,,Bajāru karamele" —
karamelēm.
Ne 5121. — Tam pašam — zīmējums
(sieviete) ar uzrakstu ,,Bajāru karameles"
— karamelēm.
Ne 5122. — Tam pašam — zīmējums
(sieviete) ar uzrakstu ,,Bajāru karamele" —

karamelēm.
Ne 5123. — Firmai „M. S. Plavin", Rīgā
— vārds ,,Stanley" — velosipēdiem un to

daļām.
Ne 5124. — Firmai ,,Bergmann Elektricitaetsvverke", A. G.", Berlinē, Vācijā —
vārds ,,Fulgura" — lielākam vairumam
dažādu preču.
Ne 5125. — Parfimērijai „Venus, Markovič & Ploehn", Rīgā — zīmējums
(divu ziedu attēlojums) — ziepēm un dažādiem kosmētiskiem

līdzekļiem.

galvas) — krāsām eļļā.

šanas līdzekļiem.
Ne 5137. — Firmai ,,C. 0. Oeberg & Cos
Aktiebolag", Eskilstunā, Zviedrijā — zīmējums (kara kuģis) ar uzrakstu ,,Pansar "
— smalkām un rupjām vīlēm.
Ne 5138. — Firmai „J, F. Martell",
Billarderie, Francijā — zīmējums (putnis
un vītnes) — šnabiem.

Ne 5139. — Tam pašam — zīmējums
(ģerboņa

attēlojums

uzrakstu

ar

putnu)

—

ar

,,Martell" — šņabim.

Ne 5140. —

Firmai

,,Georg

Schicht

A. G." Aussigā, Čekoslovākijā — zīmējums
(apaļas ripas) ar uzrakstu ,,Schichtal" —

dažāda veida ziepēm.
Ne 5141. — Tam pašam — zīmējums
(zvaigzne)
ziepēm.

ar

uzrakstu

,,Radion"

—

Ne 5142. — Tam pašam — zīmējums
Tipa) ar uzrakstu ,,Visan". —
dažādām ēdamvielām.
Ne 5143. — Tam pašam — vārds ,,Leda "
— barības vielām.
Ne 5144. — Tam pašam — vārdi ,,Elida
Soap-Cristal" — ziepēm un ķīmiskām
(robota

Ne 5112. — Firmai „A. V. Roe &
Company Ltd.," Mančesterā, Anglijā —
zīmējums (trīsstūris un izplēsti spārni) —
ar uzrakstu ,,Avro" —
mašīnām un to' daļām.

(divas briežu

precēm.
Ne 5145. — Tam pašam — (atslēgas
attēlojums) ar uzrakstīt" Schicht Soap" —
iielākām vairumam dažādu preču.
Ne 5146. — Firmai ,,Sociētē Anonvme
de la Benedictine Distillerie de la Liqueur
de L'Ancienne Abbave de Fecamp", Fecampā, Francijā — vārds,,Benedictine" —
liķierim.
Ne 5147. — Firmai ,,Pro-phy-lac-tic
Brush Companv", Masašusetā, Am. sav.
Valstis — zīmējums (zobu birste) ar
uzrakstu ,,Oval Pro-phv-lac-tic" — zobu
birstēm.

Ne 5148. — Tam pašam — zīmējums
(divas zobu birstes) ar uzrakstu ,,Masso
Pro-phy-lac-tic" — zobu birstēm.
Ne 5149. — Firmai „Fromms Act.
Julius Fromm", Berlinē, Vācijā — vārds
„Morfi" — techniskām, ķirurģiskām un
higiēniskām gumijas precēm.
Ne 5150. — Firmai „Chemische Fabrik

Eisendrath
Vācijā

—

G. m.
vārds

b. H.", Mettmannā ,
,,Nogin" — ķīmiskām

vielām.
Ne 5151. —

Kom. sab. zem firmas
„Brāļi Ahl un Bdri", Rīgā — zīmējums
(etiķete ar uzrakstu „Tschurin-tēja" —
tējai.
laboraNe 5152. — Techno-ķīmiskai
torijai „Zenol, F. S. Leščinski", Rīgā —
zīmējums (etiķete ar zemes lodes un
bezdelīgas zīrn.) ar uzrakstu „Karpin" —
līdzekļiem pret varžacīm.
Ne 5153. — Tabakas fabrikai M. NAsimakis, Rīgā — vārds ,,Westminster" tabakas precēm.

|
.

,

Ne 5154. — Kīm. fabr. „L. Glick ,
Rīgā — vārds „Aha" — lielākam vairumam

dažādu preču.
fabr.
Ne 5155. — Akc. sab. „Lakas
(rūķīši)
zīmējums
J. C. Koch", Rīgā —
lakām un krāsām.
Ne 5156. — Valsts Sinepju Eļļas sp«
stuves Trests, Staļingradā — zīmejurn
(etiķete ar medaļām) — sinepju pulverim'

,,Bleistiftfabrik
Ne 5157. — Firmai
vorm. Johann Faber Aktiengesellschaft",
Nirnbergā, Vācijā — zīmējums (divi veseri,
ar uzrakstu , Johann Faber" — zīmuļiem.
5158. — Firmai
,,Georg Schicht
A.-G.", Aussigā, Čekoslovākijā — vārds
..Adura" — eļļām, ziepēm, dažādiem
raukiem.
Ne 5159. — Firmai ,,Gosudarstvenny
Trest Rezinovoi
Promyšļennosķi
,,Rezinotrest" , Maskavā — zīmējums (leņķī
salocīta lenta virs tumšas ripas) — lielākam
vairumam dažādu preču.
Ne 5160. — Firmai ,,Pēters Putniņš &
Antons Resnais", Rīgā — vārds ,,Androl"
— ārstniecības līdzekļiem.
Jfe

Ne 5161. — Firmai

,,Farmazan", Rīgā

— zīmējums (trīsstūris) ar uzrakstu

,,Toto"

Ne 5187. — Firmai „J. G. Farbenindustrie A.-G.". Frankfurtē p. Mainas,
Vācijā — vārds „Movex" fotogrāfiskiem
un kinematogrāfiskiem aparātiem, instrumentiem un rīkiem.
Ne 5188. — Firmai
,.A. V. Roe &
Company Limited", Mančesterā, Lancashirā, Anglijā — vārds ;,Avro" — visāda
veida mašīnām.
Ne 5189. — Firmai ,,Celoloida un galalita izstrād. fabr. „Celgreb", Daugavpili
— vārds „Celgreb" — celoloida un galalita

izstrādājumiem.
Ne 5190. — Tam
(putns)

—

tām

pašam —

pašām

zīmējums

precēm.

Ne 5191. — Firmai ,,Centrālā Savienība
,,Konzums ", Rīgā — vārds „Novohumbert-velosipediem un to daļām.
Ne 5192. — Firmai ,,KrimnarkomzemKrimvindelpravlenije" ,
Krievijā
~ zīmējums (zīmoga attēlojums) — vīniem.

— ārstniecības līdzekļiem.
Ne 5162. — Tam pašam — vārds ,,Toto "
— tām pašām precēm.
Ne 5163. — Firma; „A. Oelrich & Co.
Akc. sab.", Rīgā — vārds ,,Rigolin" —
automobiļu eļļām, visāda veida techniskām
eļļām, taukiem un smēreļļām.
Ne 5164. — Firmai
,,Fromms Act.
Ju lius Fromm", Berlinē, Vācijā — zīmējums (etiķete ar uzrakstu ,,Morfi") —
techniskām, ķirurģiskām
un higiēniskām
gumijas precēm un parfimērijas precēm.
Ne 5165. — Firmai ,,Chemische Fabrik
von Hevden A.-G., Radebeulā, Dresdenē,
Vācijā — vārds ,,Clorina" — dezinfekcijas

Ne 5193. — Techno-ķīmiska laboratorija
,,Zenol , S. F. Leščinskv", Rīgā — vārds
„Zenol" — matu augšanas un blaugznu
iznīcināšanas līdzekļiem, sejas un rokas
krēmiem.
Ne 5194. — Tabakas fabrikai „A. G.
Rutenber'gs, Akc. sab.'', Rīgā — zīmējums
(kuģis) ar uzrakstu ,,Eksports" — tabakas
izstrādājumiem.
Ne 5195. — Firmai ,,Societē Dormeuil
Frēres" , Parizē, Francijā — vārds ,,Sportex" — visāda veida tekstilražojumiem no

līdzekļiem.

vilnas, liniem

Ne 5166. — Firmai

,,Chemische

Fabrik

Eisendraht
G. m. b. H.", Mettmanē,
Vācijā — zīmējums (apaļa etiķete)
ar
uzrakstu ,,Nogin" — ķīmiskām
vielām.
Ne 5167. — Firmai ,,Osram Aktiebolag",
Stokholmā, Zviedrijā — vārds ,,Phoebus "
— elektriskiem piederumiem.
Ae 5168. — Adītavai Š. Jasenovskv",
Rīgā — zīmējums (vairogs) ar uzrakstu
,,Triumf" — zeķēm.
Ne 5169. — Tam pašam — vārds
,,Triumf" — zeķēm.
.Ne 5170. — Firmai „Zeiss Ikon, A.-G.",
Dresdenē, Vācijā — vārdi ,,Zeiss Ikon" —
lielākam vairumam dažādu preču.
.Nē 517!. — Firmai „C. O. Oeberg & Co."
A. S., Eskilstunā, Zviedrijā — zīmējums
<elipss) — visāda veida vīlēm.
Ne 5172. — Firmai ,,Saccharin - Fabrik"
A.-G.. vorm. Fahlberg, List & Co", Magdeburgā, Vācijā — vārds ,,Semisan" —
stādu .aizsargu līdzekļiem un stādu kaitēkļu apkarošanas līdzekļiem.
Ne 5173. — Firmai ,,Florange , A. & M.
Vaser'mann", Rīgā — vārdi ,,Zelta Chrizantema", parfimērijas precēm, kosmētiskiem līdzekļiem.
Ne 5174. — Tam pašam — vārdi ,,Chrysantheme Noir" — tām pašām precēm.
Ne 5175.

—

lam

pašam

—

zīmējums

(ziedi) ar uzrakstu ,,Lavende! Florange" —
ziepēm, smaršām, pūderiem un citiem
kosmētiskiem līdzekļiem.
Ne 5176. — G. Veksleram, Rīgā — zīmējums (vīrieša un sievietes attēlojums)
ar uzrakstu" Oreol" — matu iznīcināšanas
līdzekļiem.

Ne 5177. — E. Bēnjamin, Rīgā — vārdi
,,Jaunākās Ziņas" — dažādiem drukas
darbiem.
,,Louis Sanders.
Ne 5178. — Firmai
,,Briselē , Beļģijā — zīmējums (cūkas) ar
uzrakstu
,,Provendeine" — cūkkopības
līdzekļiem.
jvjb 5179. _ Firmai ,,Osram G. M. b. H.",
Kom. Ges.", Berlinē, Vācijā — vārds
,,Vitalux" —- elektriskām kvēlspuldzēm.
Ne 5180. — Firmai ,,Creolinwerke Hamburg G. m. b. H.", Hamburgā, Vācijā —
vārds ,,Medol" — ķīmiski-farmaceitiskiem
preparātiem un produktiem, dezinfekcijas
līdzekļiem.
,,Bleistiftfabrik
Ne 5181. — Firmai
vorm. Jo hann Faber A.-G., Nuernbergā,
Vācijā — zīmējums (divi sakrustoti veseri)
dažāda veida rakstāmiem piederumiem.
Ne

5182.

—

Firmai

tml.

Ns 5196. — A./B. L. W. Gegginger,
Rīgā — zīmējums (etiķete) ar uzrakstu
,,Mokka" — šokolādēm..
Ne 5197. — Firmai ,,The Dēla Rubber
Companv Limited", Mančesterā, Anglijā —
vārds ,,Dela" — gumijas precēm.

Ne 5198. — Tabakas fabrikai ,,Rīga ",
Liepājā — zīmējums (sieviete) ar uzrakstu
,,Tautas čaulītes" — tabakai un čaulītēm.
Ne

5199.

—

Tam

pašam

—

vārds

„Gauja" — tām pašām precēm.
Ne 5200. — Firmai
„The Chloride
Electrical
Storage Co,
Limited", Mančesterā, Anglijā — vārds ,,Exide" —
elektriskām

baterijām.

Ne 5201. — Firmai,,!. G. Farbenindustrie

A.-G.", Frankfurtē

p. Mainas, Vācijā —

vārds ,,Eukanol" — krāsām un krāsvielām.
Ne 5202. — Firmai
,,Lion ", īpašn.,
L. Meitiņ, Rīgā — vārds ,,Reno!" — lielākam vairumam dažādu preču.
Ne 5203. — ? Tirdzniecības un velosip.
rūpn. A./S. G. Erenpreis & Bdrs", Rīgā —
vārds ,,De Lux" — velosipēdiem.
Ne 5204. — Tam pašam — vārds
,,Standart" — lauksaimniecības mašīnām,
velosipēdiem, motocikletiem.
Ne 5205. — Tam pašam — vārds
,,Speciāl" — tām pašām precēm.
Ne 5206. — Aleksandrim Borovskim,
Rīgā — vārds ,,Migrenosan" — ārstniecības
līdzekļiem.
Rūpniecības

nodaļas

ļ.Vagels.
Patentu valdes priekšnieks

|. Pūri es.

pamatodamās

uz savu

šīs dienas rīcības

sēdes

lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē

4. Valmieras kājnieku pulka bijušo kasieri kara
ierēdni Voldemāru Miķeļa d. Pāri kasu. apsūdzētu noziedzīgos nodarījumos, kādi paredzēti
sodu likuma 51. p., 578. p. III d. un kara sodu
likuma 133. p.
Parikass dzimis 1888. gada 4. decembrī, Valmieras apriņķa Virķēnu pagasta piederīgs, izglītību
baudījis Rūjienas člementārskolā.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, nekavējoties ziņot Kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt sevišķi svarīgu saimniecības
lietu kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot
pēdējam un tiesai.
1929. g. 23. februārī.
Kara

vilnas un

diegu izstrādājumiem.
Ne 5183. — Firmai „Gebr. Kroner" ,

Berlinē, Vācijā — zīmējums (divas pudeles)
ar
„Spectrol" — ķīmiskiem
uzrakstu
līdzekļiem.
Ne 5184. - Tam pašam — zīmējums
(suns) ar uzrakstu „Eos" — tām pašām
precēm.
„Bleistiftfabrik,
Ne 5185. — Firmai
vorm. Johann Faber", Nirnbergā, Vācijā
- vārds „Rafael" — dažādām rakstāmlietām un rakstāmiem p iederumiem.
Ne 5186. — Firmai „Aktiebolaget Arvika
Verken", Arvikā, Zviedrijā — vārds ,,Svecia" — lauksaimniecības mašīnām un

priekšzīmi,

mērķim

Latv.

tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants

H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

ziedodamas

Sarkanam

balos,

neskatoties

uz

lauku iec. miertiesnesis,

proc.
lik. 71. un
pamatodamies
uz krim.
Kazimiru
Kazimira
841.—846. p. «p. meklē
d. Šuišeli (leiti) Lietavas pavalstnieku, dzim.
1916. g., piederīgs pie Lietavas, Kretingas apr.
Dorbjanu pag., Ipiltes sādžā, kurš agrāk iedzīvoja
Aps. pēc
Rucavas pag., Jaun-Geistautti mājās.
sod. lik. 581. p. 1. d. un 547. p. 1. d. (krim.
akts .No 982-28. g.).
Katram, kam zināma meklējamā persona, vai
viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
vai tuvākai
policijas
par to miertiesnesim,
iestādei.
Liepājā, 1929. g. 23. februārī.
Miertiesnesis T. V e g n e r s.
Sekretāre M. K re i es.

Krustam

prāvas

plašo

peļu mizas un pārlejot tām pāri drusku
piena, dodot bērniem.
Kādā pirtī žēls.
māsa atradusi 4 mazus bērniņus salstam
vienus pašus, jo māte gājusi pa kaimiņiem
izlūgdamās kaut ko.
Bērni nebijuši jau
divi dienas ēduši.
Mazāko bērnu bijis

apņēmis savām ķepām suns un tā sildījis
skrandainīti.

Turpat pirtiņā stāvējusi arī

govs.
Strūžānu

pamatskolā

Nacionālajā teātri trešdien, 27. februārī, izrādīs
reizi
Annas Brigaderes
lugu
,,Ceļa
Anna Brigadere ir viena no tiem
jutīs" .
nedaudziem mūsu drāmatiķiem, kas uzskatāmi
par mūsu drāmas pamatautoriem.
Viņas tēlu
kustibā
loģija.
gājēji.

valda ne tikdaudz teatralitāte kā psīchoLugā ,,Ceļa jutīs"
tēloti
mūža ceļa
Katram no tiem ir savas ceļa jutis.

Viena daļa no tēlotiem cilvēkiem uzsākusi ceļa
jutīs gaitu, kas citus tīši padarījusi nelaimīgus.
Visai sarežģītas problēmas uzstāda Annas Brigaderes luga. Autors tās neizšķir, bet pats uzstādījums jau
būtisku
piešķir lugai nopietnu,
raksturu.
Līdz ar to viņa iegūst arī ētisku
nozīmi mūsu laikos.
Daudzās spilgti zīmētās
figūras dod aktieriem iespēju veidot cilvēkus.
Režija A. Amtmaņa-Briedīša rokās. Nopietnas drāmas cienītājiem sagaidāma saistoša
izrāde.
Barona N. Drīzena

lekcija

Nacionālajā

teātri.

Nacionālajā teātrī patlaban sagatavo Kalderona
ievērojamo darbu ,,Dzīve — sapnis", kuru
iestudē no Parizes
teātra speciālists

atbraukušais senā spaniešir
barons
N. W. Drīzens.

Sakarā ar šo izrādi N. Drīzens svētdien,
3. martā, pulksten II rītā, Nacionālajā teātrī
lasīs lekciju par tematu ,,Aktieris un nesenās
pagātnes skatuves tēli" un „Daži vārdi par
senatnes

teātri"

sakarā

ar

,,Dzīve — sapnis" izrādi.

Kalderona

Ieeja

brīva.

lugas
Intere-

senti biļetes var dabūt teātra kasē.

palīdzību,

Dažās vietās mātes samīcot kartu-

Gaigalovas

pag.

no 77 bērniem tikai 4 bijis ādas apavs.
Pārējie visi skrējuši vīzēs, vai salāpītās
d ēbes zeķēs.
Skolas durvis cauras, ieeja
no ārienes tūliņ klasē (kuras arī no iekšpuses nosarmojušas). Jau piecas minūtes
pastāvot šāda klasē jāsākot drebināties.
Arī sienām pūš vējš cauri.
Līdzīgas ainas Sarkanā Krusta pārstāvji
atraduši daudzās vietās.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa

aģent, ārzemju

telegrammas )

Tallinā, 25. februārī.
Igaunijas valsts
svētku
diena- vakar
pagājusi
mierīgi.
Parastie svētku akti un karaspēka parāde
Tallinā gripas epidēmijas dēļ, kā zināms,
bija atcelti.
Kristīgā jaunekļu savienība
sarīkoja svinīgu sapulci, kurā starp citiem

runāja arī Latvijas sūtnis Šeskis. Vakarā
ārlietu ministrijā notika dineja par godu
diplomātiskam
korpusam
un
ārvalstu
pārstāvjiem.
Bija klāt arī Tallinas laikrakstu
galvenie
redaktori
un
igauņu
ārlietu
ministrijas
augstākie
ierēdņi.
Kara ministris virsnieku
kazino telpās
sarīkoja dineju ārvalstu militārpārstāvjiem.
Tallinā,

Igaunijas aizģen.
Roska
tuvākās dienās izbrauks uz Latviju, lai
iepazītos
ar
Latvijas
aizsargu organizācijām.
Brauciens domāts kā atbilde
sargu

25. februārī.

korpusa

priešknieks

uz Latvijas aizsargu priekšnieka Tonēs
neseno vizīti Igaunijā.

Savstarpējās ugunsapdrošināšanas

biedrību kongresu

KURSI

sasauc
Latvijas
kooperatīvu
kongresu
padome š. g. 27. martā.
Katra savstar-

pējās

ugunsapdrošināšanas biedrība

sūtīt

uz

šo

kongresu

vienu

svarīgi kooperatīvās apdrošināšanas dienas
jautājumi.

Devīzes
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

5,182—5,192

25,185—25,235

100 Francijas franku

20,24—20,39
71,95—72,50
99,60—100,35
27,12—27,33
138,65—139,35

100 Beļģijas beigu
100 Šveices franku
100 Itālijas liru
100 Zviedrijas kronu

Nedēļas ziņojums
gadījumiem ar
slimībām Rīgā,

par

Rīgas biržā, 1929. gada 26. februāri.

var

pārstāvi.

Kongresa dienas kārtībā paredzēti vairāki

saslimšanas

lipīgām

reģistrējusi
februārim

no 1929. gada 16. līdz
Rigas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

100
100
100
100
100
100
100

Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
Čechoslovaķijas kronu
. .
Holandes guldeņu
....
Vācijas marku
Somijas marku

100 Igaunijas kronu

nosaukums

Ijf
moa
n M
l/i

138,30—139,00
138,25—138,95
72,70—73,40
15,33—15,48

207,65—208,70
123,05—123,70
12,99—13,11

138,10—138,80
57,55—58,75
51,00—51,70

100 Polijas zlotu
100 Lietavas litu

1B

Slimības

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Paratvphus
Tvphus abdom

Vēdera tifs

Tvphus exanth.

.

. .

Febris recurrens. . . .
Febris interni
Morbus Heine Medin

. .

Izsituma tifs

.

Atgulās drudzis
Purva drudzis .

. .

. .

Diphteritis

—
Bakas
....
Masalas ....
Šarlaks ....
.
Garais klepus
Difterits
...

Influenca un grippa
Cholera

asiatica

.

.

.

Āzijas koliera

.. .

Roze

Dvsenteria
Parotitis epidemica

Asinssērga ...
.

.

Ģīmja

—
11

12
4

1
136
—
1
—

(Mumps)...

'

Tetanus
Spitālība

...

Poliomvelitis

1
—

Māksla
teātris.

Otrdien,

26.

februārī,

pulkst. 7.30 vakarā, E. Vajdas komēdija „V i ņ a
šķiras". —Trešdien, 27. februārī, pulkst. 7.30
vakarā, pirmo reizi Annas Brigaderes „C e ļ a
Piedalās
jutīs', A. Amtmaņa-Briedīša režijā.
pirmie spēki. Abonentiem 6. biļete. — Ceturtdien,
28. februārī, pulkst. 4 p. p., kara vīriem
E. Vajdas komēdija .,V i ņ a šķiras". Pulksten
7.30

vakarā,

N.

Draudziņa

3425—3445

Sudrabs 1 kg

94—102

Vērtspapīri:

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

98—100
98—100
92—93
96—97

Hipotēku bankas ķīlu zīmes

Rīgas

biržas kotācijas

kommisijas

priekšsēdētājs J. SkujevLs
Zvērināts biržas

maklers Th.

Š u m m e r s.

Redaktors M. Ārons.

17

—
—

Mening. cerebrospin. epid

Nacionālais

Zelts 1 kg

satūkums

Trachoma

Lepra

—
2
—
—
—
—

Eucephalitis letharg

Variola et variolois
Morbilli
Scarlatina
Tussis convulsiva .

Ervsipelas

Liepājas

minētam

redzam
no Sarkanā
Krusta
pārstāvju
ziņojumiem, kuros tie raksta, ka daudzām
ģimenēm miteklis ir mazas, tumšas, ledaini aukstas pirtiņas, kurās logs stiklu
vietā aizkārts drēbēm, vai aizbāzts salmiem.

saimnieks".

pirmo

summas, piem. Valsts darbinieku krājaizdevu
sabiedrība
ziedojusi
no savas
1928. g. tīrās peļņas Ls 1.500,—.
Cik
drūmi skati valda vēl piemeklētos apga-

ko
23.

Kara tiesa.

aizrādījums

Lubānas ezera rajona 8 pagastos un
Lielupes plūdu baseina 7 pagastos sabiedrisko organizāciju padome pie Sarkanā
Krusta
ēdina patlaban
ar pusdienām
3201 bērnu un divreiz dienā 1107 vistrūcīgākos bērnus. Padome līdzšim ieņēmusi
Ls 81.575,91 un izdevusi Ls 63.514,94.
Līdzekļu atlikums sniedz vairs tikai nepilnam mēnesim. Tāpēc nepieciešami vēl
sabiedrības pabalsti, lai bērnus varētu
izmitināt, ja ne līdz nākamai ražai, tad
vismaz, kamēr laukā sāk kaut kas augt,
resp. līdz mācības gada beigām.
Sevišķi
jāvērš uz to mūsu Kredītiestāžu un citu
peļņas iestāžu ievērība, kas patlaban noslēdz savus gada apgrozījumus un varētu
atlicināt zināmu procentu no peļņas vai
dividendēm
šie*m trūcīgajiem
bērniem.
Vairākas naudas iestādes jau nākušas ar
teicamu

. Priecīgais

— Sagatavošanā: Molnara luga ,,M e 1 n a i s
režijā.
briljants"
A. Amtmaņa-Briedīša
Lugā viesosies Lilija
Š t e'n g e I c

un lūgums.

priekšnieks

„Norddeutsche

Wollkaemmerei & Kammgarnspinnerei",
Bremenē, Vācijā — zīmējums (lenta ar
zvaigzni un uzraksts „Stern Wolle" —

rīkiem.

un

Sarkanā Krusta

Akuratera

J.

Riga

ģimnāzijai par labu

Šim numuram 8 lapas puses.
1.

Liepājas

kājnieku

pulka

pārvaldības daļa izsludina
par
nozaudētu
pulka
virsleitnanta
Kārļa Jākobsona Lāčplēša kara
ordeņa apliecību JVs 5029, izdotu
no Lāčplēša kara ordeņa domes
1924. g. 30. oktobrī.
28182z
Tirzas dzelzceļa stacijas priekš-

nieks

ziņo,

ka

nozaudēta

un

tādēļ

uzskatāma par nederīgu
līguma JV° 423 kvīte par dzelzceļa

zemes nomu, izdota no Tirzas
stacijas Jānim Strupausim 1928.g.
23. janvārī par iemaksāto nomas
un drošības naudu
Ls 100,—.

f

\

(Tiesu

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3.
civflnodaļa
I Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
1929. g. atklātā
tiesas sēdē
1929. g. atklātā
tiesas sēdē
1929. g. uz civ. ties. lik. 1967
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.— atklātā tiesas sēdē
2011

2014. un 2079. p. un
Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pam.,
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
Rīgas apgabaltiesas 1. civīlnodaļa,
ierunas pret šaī tiesā 1929. g.
uz civ. proc. lik. 293., 295. 298., 12. februārī publicēto
1928. g.
301., 309. 311. p. pamata, uz 16. novembrī
Pļaviņu pagastā
Mārtiņa
Marcinkeviča
lūgumu mirušā Pētera Jāna dēla A r viņa prasības lietā pret Vladib e i t e r a , 1928.' g. 9. oktobri
miru Bestelenko un Kārli Štein- mājas kārtībā taisīto testamentu,
bergil
summā
Ls 3072,
dēļ kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Pētera
atlīdzības par darba spējas zauArbeitera mantojumu vai sakarā
dēšanu, uzaicina Vladimiru Bemantar šo mantojumu, kā
stelenko, kura dzīves vieta prasītājam nav zināma, ierasties tiesā niekiem, legatāriem, fideikomičetru mēnešu laikā no šī sludinā- sāriem, parāddevējiem un t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenjuma iespiešanas
dienas.
zijas un ierunas minētai tiesai
Pie lūguma pielikti
trīs apsešu mēnešu laikā, skaitot no šī
liecības, rēķins un noraksti atbildētājam.
sludinājuma iespiešanas dienas.
noliktā
laikā
Ja atbildētājs
Ja tas minētā termiņā nebūs
neieradīsies personīgi vai caur izdarīts, tad minētās personas
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas atzīs kā atteikušās no ierunām
sēde lietas izklausīšanai aizmuguun zaudējušas savas tiesības,
riski.
.bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
27655b
L. ft 1560.
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
27532
L. Ns 3043.
Priekšsēd. b.
P.
Leitans.
Sekretārs
Priekšsēd. v. A. Veidners.
J. Smeils,

sludinājumi.

Sekretārs
Rīgas apgabaltiesas

A.

Kalve.

3. civīlnodaļa,

12. februāri izklausīja Limbažu 12. februāri izklausīja Ernesta
hipotēkarisko
parādu
saviesīgās biedrības hipotēkarisko Bērziņa
parādu dzēšanas lietu, nolēma: dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
obligācijas par
atzīt par samaksātu obligāciju par iznīcinātām
par
10.000 rbļ.,
apstiprinātu 9000 un 3000 rbļ., apstiprinātas
1896. g." 4. oktobrī ar .Ns 11 uz 1912. g. 2. aprīlī ar Ns 117 un
118 uz nekustamo īpašumu Cēsu
nekustamo īpašumu koka dzīvojamo māju Ns 14, agrākais Ns 88, apr., Zetlera muižas dzimtsnomas
Limbažos, >ar zemes grām. reģ. zemn. g. Ns 106 ar zemes grām.
Ns 1650 par labu abas
Ns 12 par labu Ernestam Spricem, reģ.
kas viņu cedējis blanko.
Kārlim Liljē.
Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2430.
Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2244
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
27569z
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā
tiesas
sēdē
1929. g.
Kārļa
12. februārī izklausīja
Skostes hipotēkarisko parādu dzēšanas lietu un nolēma: 1) atzīt
obligāciju
par
par
iznīcinātu
5000 rbļ., apstiprinātu 1914. g.
31. martā ar Ns 242 uz nekustamo īpašumu Madonas apr.,
Tirzas pils muižas ,,Skošenu "
Ns 20 mājām, ar zemes grām.
reģ. Ns 307 par labu Tirzas
Velēnas lauksaimniecības biedrības

krāj-aizdevu

s-bai.

Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2288.
Priekšs. v. A. Veidners.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
27561ē
Sekretārs A. Kalve.
1929. g.
tiesas sēdē
un 2079. p. un Balt. privāt- atklātā
Augusta Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
izklausīja
tiesību kop. 2451. p. pamata, 12. febr.
pauz Mades
R ū t i ņ š lūgumu Sprancmaņa hipotēkarisko
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
uzaicina visas personas, kurām rādu dzēšanas lietu un nolēma:
12. februāri izklausīja
Annas
atzīt
par
samaksātām
2
mantoj.
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
Zālītis, Kristīnes Upītis, Paulīnes
vai
ierunas
pret
šaī
tiesā daļas par 25 rbļ. katra,
apAdamsons un Alvīnes Azers hip.
1929. g. 12. februārī publicēto stiprinātas 1913. g. 24. janv. parādu dzēšanas
lietu, nolēma:
1923. g. 19. maijā Vietalvas pag. ar Ns 65 uz nekustamo īpašumu atzīt par iznīcinātu obligāciju par
Aumeisteru muižas ,,Lejas-Bauņu
Viesenos" mirušā Andreja An15.000 rbļ., apstiprinātu 1913. g.
dreja dēla Rūtiņa, 1923. g. N° 62" mājām, Valkas apr., ar
20. maijā ar Ns 393 uz nekustamo
12. februārī mājas kārtībā taisīto zemes grām. reģ. Ns 2296 par īpašumu Pabažu muižas zemn.
labu Zaņai Eglītis, dzim. Spranctestamentu, kā arī visas persozemes ,,Posteru Ns 25" mājām,
nas, kurām ir kaut kādas tie- manis un Emīlijai Cerbulis, un Rīgas apr., ar zemes grām. reģ.
sības uz mirušā Andreja Rū- par kurām mantojuma daļām
Ns Ns 5260 par labu Pēterim
tiņa
mantojumu
vai
sakarā atsevišķi prasības dokumenti nav
'
Štālam, kas
viņu ir cedējis
izdoti.
ar šo mantojumu, kā mantnieNs 1927
Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2186. blanko.
kiem, legatārijiem, fideikommi1929. g. 13. februārī.
Rīgā,
sārijiem, parāddevējiem u. t. t.,
' Priekšs. v. A. Veidners.
pieteikt savas tiesības, pretenPriekšsēd. v. A. Veidners.
27563S
Sekretārs A. Kalve.
27567z
Sekretārs A. Kalve.
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
sludinājuma iespiešanas dienas. atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
1929. g.
12. februārī izklausīja Andreja atklātā tiesas sēdē
Ja tas minētā termiņā nebūs
Pētera
12. februārī izklausīja
Lutca
hipotēkarisko
parādu
dzēizdarīts, tad minētās personas
hipotēkarisko
pašanas lietu un nolēma: atzīt Krimuldēna
atzīs *ā atteikušas no ierunām
rādu dzēšanas lietu, nolēma: atpar
samaksātu
obligāciju
par
un zaudējušās savas tiesības,
zīt par samaksātām 3 obligācijas
bet testamentu pasludinās par 700 rbļ., apstiprinātu 1903. g.
par 2500, 1700 un 1000 rbļ.,
22. janvārī ar Ns 16 uz nelikumīgā spēkā gājušu.
kustamo īpašumu Annas muižas apstiprinātas 1911. g. 21. martā,
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
muižu zemes Dambekalna mājām, 22. martā un 1913. g. 18. sept.
L. Ns 197
Rīgas apr., ar zemes grām. reģ. ar NsNs 747, 766 un 2606 uz nePriekšsēd. v. A. Veidners.
Ns
10 par labu Ievai Sivers kustamo īpašumu Rīgas pilsētā,
27530
Sekretārs A. Kalve.
Līzei Grims un Marijai Tranzē, IV hip. iec, ar zemes grām. reģ.
Ns 1392 par labu pirmā un otrā
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, kā pirkšanas summas atlikuma
Oskaram Poelchau'am un trešā
nodrošinājums
un
kura
pārgājusi
uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014.
Eichem, kuri tās
Mi'nce, kā blanko Heinricham
Paulu
un 2079. p un Baltijas privāt- uz
Ns 2580
cesionāru, kas viņu ir cedējis cedējuši blanko.
tiesību kop. 2451. p. pamata,
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
uzaicina visas personas, kurām atkal blanko.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
ir
kaut
kādas
pretenzijas,
Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 1836.
27565z
Sekretārs A. Kalve.
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
Priekšs. v. A. Veidners.
1929. g. 12. februārī publicēto 27558ē
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
1926. g. 6. aprilī Trapenes pag.
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
mirušā Krišjāņa Andreja dēla Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
tiesas sēdē 1929. g. 12. februārī izklausīja Nikolaja
Dzeņa, 1926. g. 25. janvārī atklātā
parādu
12. februārī
izklausīja
Metas Kimmeļa hipotēkarisko
pie Gaujienas pagasta tiesas taidzēšanas lietu, nolēma: atzīt par
sīto testamentu, kā ari visas per- Auziņš hipotēkarisko parādu dzēiznīcinātu obligāciju par a)10.000,
sonas, kurām ir kaut kādas tiesī- šanas lietu un nolēma: atzīt
b) 15.000, c) 15.000 rbļ., apstipriobligācijas
par
samaksātām
2
bas uz mirušā Krišjāņa
Dzeņa
nātas
1899. g. 6. novembrī,
mantojumu vai sakarā ar io par 1500 un 1000 rbļ., apstipri1914. g. 29. maijā
ar 1903. g. 23. oktobri, 1903. g.
kā
mantniekiem, nātas
mantojumu,
23. oktobrī ar NsNs 2424, 1466,
legatārijiem, fideikommisārijiem, Ns 376 un 377 uz nekustamo
1467 uz nekustamu īpašumu Rīparāddevējiem
u. t. t., pie- īpašumu Madonas apr., Jaungas pilsētā, 1. hip. iec, ar zemes
teikt savas tiesības, pretenzijas gulbenes muižas Šķieneru Ns 110, grām. reģ. Ns 308
par labu
un ierunas minētai tiesai sešu ar zemes grām. reģ. Ns 1770 par
a) pirmā Lielai Ģildei Rīgā, kura
labu
pirmā:
Augustei-Kitijai
mēnešu laikā,
skaitot no šī
Kopelis, pārgājusi uz Lielās Ģildes altersludinājuma iespiešanas dienas. (Ekaterinai)-Martai
dzini. Abeltiņš un otrā Jēkabam mani Hermani Stīda kā blanko
tas
minētā
termiņā
nebūs
Ja
cesionāru, un b) un c) otrā un
Abeltinam.
izdarīts, tad minētās personas
1929. g. 13. febr. Ns 2294. trešā obligācijas pārgājušas uz
Rīgā,
atzīs kā atteikušās no ierunām un
Robertu Stauve, kā blanko cesiPriekšs. v. A. Veidners.
zaudējušas savas tiesības, bet
onāru, kas viņu ir cedējis blanko.
27559Č
Sekretārs
A.
Kalve.
testamentu pasludinās par likuRīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2649
uz civ. ties. lik.1967., 2011 .—2014.

mīgā spēkā gājušu.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
L. Ns 2068
12.
februārī
izklausīja
ĀgensPriekšsēd. v. A. Veidners.
Sporta
27531
Sekretārs A. Kalve. kalna Vingrošanas un
biedrības hipotēkarisko parādu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, dzēšanas lietu un nolēma: atuz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014. zīt par iznīcinātu obligāciju par
un 2079. p. un Balt. privāt- 50.000
kr. rbļ.,
apstiprinātu
tiesību kop. 2451. p. pamata, 1910. g. 11. aug. Ns 1734 uz
uz Emmas Sieks pilnv. zv. adv. nekustamo īpašumu Rīgas pilpal. Eduarda Saltupa
lūgumu sētā, IV hip. iec, ar zemes
uzaicina visas personas, kurām grām. reģ. Ns 2096 par labu
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi Paulim Vengemanim, kas minēto
vai
ierunas
pret
šai tiesā obligāciju ir cedējis blanko un
1929. g, 5. februārī publicēto kura
pārgājusi
uz
Hermani
1922. g. 20. janvārī Kalnapededzes Kampe, kā blanko cesionāru, kas
pagastā mirušā Alfrēda Eduarda viņu ir cedējis atkal blanko.
Kārļa dēla S ī k a, ai. Sieka
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
(Seeka), 1921. g. 16. novembrī Ns 2672.
27579b
mājas kārtībā taisīto testamentu,
Priekšsēd. v. A. Veidners,
kā ari visas personas, kurām ir
Sekretārs A. Kalve.
kaut kādas tiesības uz mirušā
Alfrēda Eduarda Sīka, ai. Sieka
(Seeka) mantojumu vai sakarā

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā

tiesas

sēdē

Priekšsēd. v. A. Veidners.
27571z

Sekretārs A.

Kalve.

3. civīlnodaļa,

atklātā" tiesas

zemes grām. reģ. Ns 983 par labu

Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2812
Priekšsēd. v. A. Veidners.
27572z

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

1929. g. atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
ar šo mantojumu, kā mantnie12. februārī izklausīja Jāna Kal12. februārī izklausīja
Antona
kiem, legatārijiem, fideikomisā- niņa hipotēkarisko parādu dzē- Zlaugotnes hipotēkarisko parādu
rijiem, parāddevējiem un t. t., šanas lietu, nolēma: atzīt par dzēšanas lietu, nolēma: atzīt pat
pieteikt savas tiesības, pretenzijas samaksātām obligācijas par 600 iznīcinātām
2 obligācijas
pat
un ierunas minētai tiesai sešu un 1300 rbļ., apstiprinātas 1894.g.
500 un 3500 rbļ., apstiprinātas
mēnešu laikā, skaitot no šī slu5. janvārī un 1910. g. 25. nov. ar 1910. g. 27. sept. un 1913. g.
dinājuma iespiešanas dienas.
NsNs 3 un 849 uz nekustamo īpa- 29. jūlijā ar NsNs 1292_un 931 uz
Ja tas minētā termiņā nebūs šumu Krapes muižas zemnieku nekustamo īpašumu Ērgļu pilsizdarīts, tad minētās 'personas zemes Salas mājām, Rīgas apr., ar muižas zemn. zemes ,,Liniņu "
atzīs kā atteikušās no ierunām zemes grām. reģ. Ns 1242 par mājām, Cēsu apr., ar zemes
un zaudējušas savas tiesības, bet labu pirmā — Mārtiņam Pie- grām. reģ. Ns 5286 par labu
testamentu pasludinās par likugazim
un otrā — Antonam pirmā: Ērgļu krāj-aizdevu
sab.
mīgā spēkā gājušu.
Karandzejam, kuri viņas cedējuši kura cedēta uzrādītājam un otrā
'
blanko.
Ns 1841
— Annai Zlaugotnei, dzim. Blati.
Rīgā, 1929. g. 12. februāri.
L. Ns 3122
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 1547
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve. 27573z
Sekretārs A. Kalve.
27533
27568z
Sekretārs A. Kalve.

1906. g. 9. augustā un

1912. g. 12. decembrī ar NsNs 115
un 628 uz nekustamo īpašumu
Slokas muižas muižu zemes grunts
gabalu Ns 119/X tagad pēc agrār.
ref. Ns 4F/119, Ķemeros, Rīgas
apr., ar zemes grām. reģ. Ns 1416

2014. un 2079. p. p. "un
Bait
privāttiesību kop. 2451. p
M
mata, uz Jāņa Kļaviņa
lūgurn»
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas , strīd
vai ierunas pret šai tiesā I92g
29. janvāri publicēto 1928. eada
14. jūnijā Mālupes pagastā
mir
Otto Reiņa d. Kļaviņa, 1928 "
B
20. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas
kurām ir kaut kādas tiesības
uz
mirušā
Otto
Kļaviņa
mantojumu
vai
sakarā ar šo
mantojumu, kā
mantniekiem
legatārijiem,
fideikomisārijiem
parāddevējiem un t. t ,
pieteikt
savas tiesības, pretenzijas
un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnēšu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas atzīs kā atteikušās no ierunām
un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-

par labu pirmā: Nikolajam Jermolajevam, otrā — Rūdolfam
Skujam, kas šīs obligācijas ir
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, cedējis blanko un kuras obligāc
atklātā
tiesas sēdē
1929. g. 1925. g. 10. aug. dzēstas uz agrār.
12. febr. izklausīja Martas Vā- ref. likuma pamata, jo pirmās
parādu lūdzējs nocietis hipotēkarisko parādu dzē- obligācijas
šanas lietu un nolēma: atzīt par maksājis Tukuma viesīgās bieiznīcinātu obligāciju par 2500 r., drības krāj-aizdevu kasei, bet ta
apstiprinātu
1914. g. 14. apr., nespēj izsniegt lūdzējam prasības
ar Ns 254 uz nekustamo īpašumu dokumentu, tāpēc ka tas kara
Stāmerienes muižas zemn. zemes laikā gājis zudumā, bet parādu
pēc otras obligācijas lūdzēja vēlas
,,Ķempju" mājām Ns 47, MaNs 2235
donas apr., ar zemes grām. samaksāt.
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
reģ. Ns 1496 par labu Alūksnes
mīgā spēkā gājušu.
krāj-aizdevu
s-bai.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
Sekretārs A. Kalve.
L. Ns 3037.
27804
Rīgā, 1929. g. 13. febr. Ns 2293. 27577z
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Priekšs. v. A. Veidners.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
'
27562ē

Rīgas

Sekretārs

Sekretārs A. Kalve.

apgabaltiesas

uz civ.

3. civīlnodaļa,

2014.

ties. lik.

un

2079.

1967., 2011.—
p.

un

Balt.

privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uz Trīnes Ziemels lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
samaksātu obligāciju par 2000
12. februārī publicēto 1928. gada
rbļ., apstiprinātu 1915. g. 24. jan26. augustā Mellužos mir. Anša
vārī ar Ns 28 uz nekustamo īpaZāmeļa dēla Ziemeļa, 1913. gada
šumu Rembates muižas zemn. 12. oktobrī pie Rīgas
notāra
zemes ,,Spilneru" mājām, Rīgas V. Veikleviča taisīto testamentu,
apr., ar zemes grām. reģ. Ns 3408
kā arī visas personas, kurām ir
par labu Jānim Ozoliņam, kas kaut kādas
tiesības
uz mir.
viņu cedējis blanko.
Ns 1124 Anša Ziemeļa
mantojumu vai
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
sakarā ar šo mantojumu, kā
atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
12. februārī izklausīja Jāņa Mežapuķes hipotēkarisko parādu dzēšanas lietu, nolēma: atzīt par

Priekšsēd. v. A. Veidners.
27570z
Sekretārs A. Kalve.
Kigas apgabaltiesas 6. civīlnodaļa,

atklātā

tiesas

sēdē

1929.

g.

12. februārī
izklausīja
Borisa
Kreiļa hipotēkarisko parādu dzē-

šanas lietu, nolēma: atzīt par samaksātu obligāciju par 1500 rbļ.,
apstiprinātu 1894. g. 22. jūnijā
ar Ns 380 uz nekustamo īpašumu
muižas
Rīgas apr., Vibrokas
zemn. zemes ,,Rīzes" mājas, ar
zemes grām. reģ. Ns 1086 par
labu Andrejam Liepiņām, kas
viņu cedējis blanko.
Ns 2619
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
27564z

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

atklātā
tiesas
sēdē
1929. g.
12. februārī izklausīja Jāņa Ru-

dzīša hipotēkarisko parādu dzēšanas lietu, nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 2200
rbļ., apstiprinātu 1903. g. 7.janv.
ar Ns 1 uz nekustamo īpašumu
Nītaures muižas zemn. zemes
Jaufi-IIgašu mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grām. reģ. Ns 4731 par
labu
Vilhelmam
moram.

Stenboks-FerNs 1858.

Rīgā, 1929., g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
27566
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā
tiesas
sēdē
1929. g.
12. februārī izklausīja Roberta
Grūnsteina hipotēkarisko parādu
dzēšanas lietu, nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 2500 r.,
apstiprinātu
1909. g. 2. jūlijā
ar Ns 316 uz nekustamo īpašumu
Kastranes muižas zemn. zemes

Vec-Mačinu māj., Rīgas apr., ar
zemes grām. reģ. Ns 1123 par labu
Jānim Rozentālam, kas to cedējis
Ns 1855

Rīgā, 1929. g. 13. februārī.

sēdē
1929. g.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
12. februārī izklausīja Jāņa Jan27574z
Sekretārs A. Kalve.
sona hipotēkarisko parādu dzēšanas lietu, nolēma: atzīt par sa- Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
maksātu obligāciju par 5000 rbļ., uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
apstiprinātu 1902. g. 18. jūlijā
2014. un 2079. p.
un
Balt.
ar Ns 1280 uz nekustamo īpašumu privāttiesību kop. 2451. p. pa2.
hip.
ar
Rīgas pilsētā,
iec,
mata, uz Kārļa Mucenieka lūFridricham Tennisonam, kas minēto obligāciju ir cedējis blankc
un kura pārgājusi uz Hermani
Kampe, kā blanko cesionāru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko.

stiprinātas

Priekšs. v. A. Veidners.
27560ē
Sekretārs A. Kalve.

blanko.
Rīgas apgabaltiesas

12. februārī izklausīja Friča Lagz-

diņa hipotēkarisko parādu dzēšanas lietu, nolēma: atzīt par iznīcinātu un samaksātu obligācijas par 4000 un 1000 rbļ., ap-

A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. iOT
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1918. g. 20. novembrī '

Gaujienas
draudzē mitušā Spriča Andreja d.
Kalniņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma
iepiešanas
dienas.
Ja minētās personas savas tiemantniekiem, legatārijiem, fideisības augšā uzrādītā termiņā nekomisārijiem, parāddevējiem un pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
t. t., pieteikt
savas tiesības, tiesības zaudējušas. L. Ns 276+
pretenzijas un ierunas minētai
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
no šī sludinājuma iespieš. dienas. 27806
Sekretārs A. Kalve.
tas
minētā
termiņā
nebūs
Ja
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa,
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām atklātā
tiesas
sēdē 1929. g.
un zaudējušas savas tiesības, 12. februārī izklausīja Jēkaba
bet testamentu pasludinās par Levensteina dzīvības apdrošinālikumīgā spēkā gājušu.
šanas polises mortifikacijas lietu,
nolēma: atzīt par iznīcinātu dzīRīgā, 1929. g. 12. februārī.
L. Ns 3185.
27536 vības apdroš. polisi par 3000 r.,
Priekšsēd. v. A. Veidners. izdotu no apdrošināšanas b-bas
Sekretārs

A. Kalve.

,,Rossija" 1900. g. 7. novembrī

Ns 147702.

Ns 1959

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties. lik. 1967., 2011 .—2014.

Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
un 2079. p. un Balt. privātSekretārs A. Kalve. _
tiesību kop. 2451. p. pamata, 27578z
uz Friča Liepiņa lūgumu uzRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
aicina visas personas, kurām ir
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
ierunas pret šai tiesā 1929. g.
1908. g. 31. jūlijā v. st. Siguldas
15. janvārī publicēto 1928. gada
pag. mirušā Jāņa Teņa d. Zaķa
23. septembrī Rīgas I pilsētas
ir atklāts mantojums un uzaicina,
slimnīcā mirušās Lības Kriša m.
kam ir uz šo mantojumu vai saLiepiņš, dz. Suntulis, 1928. gada karā ar to tiesības kā mantnie19. martā pie
Rīgas notāra
fideikommisāE. Trautsolta taisīto testamentu, kiem, legatāriem,
riem, kreditoriem un t. t.; piekā arī visas personas, kurām ir
teikt šīs tiesības minētai tiesai
kaut kādas tiesības uz mirušās
sešu mēnešu laikā, skaitot no št
Lības Liepiņš mantojumu vai saiespiešanas dienas.
karā
ar
šo mantojumu,
kā sludinājuma
savas
personas
Ja minētās
fideimantniekiem, legatārijiem,
tiesības augšā uzrādītā termiņj
komisārijiem, parāddevējiem u.
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
1.1., pieteikt savas tiesības, preL. Ns 3339
tiesības zaudējušas.
tenzijas un ierunas minētai tiesai
Rīgā, 1929. g. 19. februārī.
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls,
Sekrelārs A. Kalve.
Ja tas minētā termiņā nebūs 28608
izdarīts, tad minētās personas Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atzīs kā atteikušās no ierunām
ar civilprocesa likumu
un zaudējušas savas tiesības, bet saskaņā
'
1929. g1958. p., paziņo, ka
testamentu pasludinās par liku12. martā minētās nodaļas atmīgā spēkā gājušu.
klātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
Rīgā, 1929. g. 12. februārī.
mitušās
l. Ns 2951 26. novembrī Ainažos
Lilemani?
Kārļa
m.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s. Līzes
Jērmanis,.
(Lillemanis),
dzim.
27534
Sekretārs A. Kalve.
testamentu.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civīlproc lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 28. sept. Svētčiema pag.
mirušā Jāņa Jāņa d. Bērziņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantlūgumu uzaicina visas personas, niekiem, legatāriem, fideikommikurām ir kaut kādas pretenzijas, sāriem, kreditoriem u. t. t., piestrīdi vai ierunas pret šai tiesā teikt šīs tiesības minētai tiesai
1929. g. 12. februārī publicēto sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
1925. g. 20. sept. Palsmanes pag. sludinājuma iespiešanas dienas.
mir. Jāņa Pētera d. Mucenieka,
Ja minētās personas savas tie1923. gada
11. septembrī
pie sības augšā uzrādītā termiņā nePalsmanes pagasta tiesas taisīto pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
testamentu, kā arī visas perso J tiesības zaudējušas.
L. Nš 3091
nas, kurām ir kaut kādas tiesīRīgā, 1929. g. 15. februārī.
bas uz mirušā Jāņa Mucenieka
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
mantojumu vai sakarā ar šo
Sekretārs A. Kalve.
mantniekiem, 27805
mantojumu, kā
legatārijiem,
fideikomisārijiem, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
parāddevējiem un t. t., pieteikt
1929. g.
atklātā
tiesas sēdē
savas
tiesības, pretenzijas un 12. februārī izklausīja Jāņa Mežierunas minētai tiesai sešu mē- ciema hipotēkarisko parādu dzēnešu laikā, skaitot no šī sludināšanas lietu, nolēma: atzīt par sajuma iespiešanas dienas.
maksātu obligāciju par 3000 rbļ.,
Ja tas minētā termiņā nebūs apstiprinātu 1914. g. 19. sept. ar
izdarīts, tad minētās personas Ns 3089 uz nekustamo īpašumu
atzīs kā atteikušās no ierunām Lielvārdes muižas zemn. zemes
un zaudējušas savas tiesības, Birzkalna mājām, Rīgas apr., ar
bet testamentu pasludinās
par zemes grām. reģ. Ns 3089 par
likumīgā spēkā gājušu.
labu Kārlim Mellupam, kas to
Ns 1711
cedējis blanko.
Rīgā, 1929. g. 12. februārī.
L. Ns 3036.
27535
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
Sekretārs A. Kalve. 27575z

Rīgā, 1929. g. 22. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.28704
Sekretārs A. Ka 1ve.
Rīgas apgabaltiesas

i. civiinoaap,

atklātā
tiesas sēdē 1929. g5. februārī izklausīja mir. Georga
Dancigera mantas aizgādņa lūgumu dēļ apdrošināšanas biedrības „Rossija" dzīvības ap drošināšanas- polises mortifikacijas un
nolēma: atzīt par iznīcinātu

,

apdrošināšanas polisi
apdrošināšanas b-bas
„Rossija" 1907. g. Ns 232628 par
Ns 1996.
20000 rbļ.
dzīvības

izdotu

no

Rīgā, 1929. g. !5. februārī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
27808o

Sekretārs

^

Rīgas apgabaltiesas 3.
atklātā
tiesas sēdē

A

^

Kaļv .,-

civīlnodaļa ,

1929. _ gArturs
izklausīja
februārī
Bricmana lūgumu dēļ apdrošināšanas b '-bas „Žizņ" ap drošināšaun
mortifikacijas
nas
polišu
iznicinātam
atzīt
par
nolēma:
2 dzīvības apdrošināšanas P'**
izdotas no apdrošināšanas b-M"
„Žizn„: a) 1901. g. 21. jūnija
rbļ . un
ar Ns 94758 par 3000
b) 1904.g.l3.decembnarNslO9^
& 20U'
par 1500 rbļ.
februāri.
1929.
g.
15.
Rīgā,
Blūmentāls ,
Priekšsēd. v. A.
Kalve
Sekretārs A.
27809o
5.

.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa.

atklātā
tiesas sēdē
1929. g. pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
12. februārī izklausīja Lūcijas- likumu un civ. proc. lik. 2060. un

Lilijas-Martas Vents, dzim. Riekstiņš un Grietas-Katarinas-Mildas
Grīnfeldts, dzim. Riekstiņš, lūgumu dēļ atzīmes dzēšanas un
nolēma: dzēst prasības nodrošināšanas atzīmi,
Cena
Jēkaba
lietā par 1200 rbļ., kas ievesta
1913. g. 14. janvārī ar Ns 2 uz
Piņķu muižas zemnieku zemes
„Ra 'ņķu Ns 8" mājām Rīgas

2062. p., ievērojot Dāvā Kļaviņa
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1929. g. 12. febr.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Dāvis Kļaviņš parādu pēc obligācijas par 1500 rbļ., apstiprinātas 1889. g. 30. jūnijā ar Ns 271
uz nekustamo īpašumu Valkas
apr., Smiltenes pils muižas Buses
mājām, ar zemes grām. reģ. Ns 581
patrimoniālapgabalā
ar
zemes par labu Ed. Grasmanim- — ir
grāmatu reģ. Ns 96 pēc Rīgas iemaksājis tiesas depozitā Ls 34
apgabaltiesas 1923. g. 10. janv. dēļ kapitāla un
°/0 dzēšamnas.
jv& 504 izpildu raksta.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlRīgā, 1929. ļg. |15. februārī.
nodaļa uzaicina visas personas,
278180
Ns 3217.
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
Kalve.
Sekretārs A.
no dienas, kad šis sludinājums
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, iespiests ,,Vald. Vēstn." un aizpamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā
obligāciju
nepieteiksies,
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
atzīs par samaksātu un lūdzējam
2062. p., ievērojot Rubina Hitrika dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu
lūgumu un savu 1929. g. 12. febr.
zemes grāmatā.
Ns 3224.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs paRīgā, 1929. g. 15. februārī.
rādu pēc 5 obligācijām, ingrosētas
uz nekustamo īpašumu Rīgas Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.
pilsētā, I hip. iec, ar zemes 27810o

sājis

tiesas

depozitā

Lr

12,31, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, aprādīto

dēļ kapitāla un % dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju,
pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,VaId. Vēstn." un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā
nepieteiksies,
obligāciju
atzīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.
>fs 3216.
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
27815o
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Pētera Rudzīša
lūgumu un savu 1929. g. 12. febr.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs parādu pēc obligācijas par 1500 rbļ.,
apstiprinātas 1909. g. 26. okt.
ar Ns 604 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Alūksnes luterāņu
baznīcas zemes dzimts obroka
zemes gabala Ns 15, ar zemes
grām. reģ. Ne 1488 par labu

Emilim Rudzītimi — ir iemaksājis
grāmatu reģ. Ns 712: a) 1856. g. Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļa, tiesas depozitā Ls 33,— dēļ kapi-

14. decembrī par 3000 rbļ. atlikumā par labu Johana Vilhelma
fon Šredera ģimenes legatam,
kura pārgājusi uz Boruchu Frīdmani, kā blanko cesionāru, kas
viņu ir cedējis atkal blanko,
b) 1862. g. 16. martā par 4500 rbļ.
par labu Kārlim Glaecam, Kārlis
Bergengrūns kā blanko cesionārs

vienu obligācijas daļu par 2000 r.
ir cedējis Jekaterinai Bergengrīns,

atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
Pētera
5. februārī izklausīja
Čikstes lūgumu dēļ hipotēkarisko
parādu
dzēšanas un nolēma:
atzīt par iznīcinātu
obligāciju
par 2000 rbļ., pārvestu 1912. g.
4.septembrī ar Ns 2205 uz nekust,
amo īpašumu Rīgas pils. IV hip.
iec. ar zem. grām. reģ. Ns 2205

tāla un % dzēšanas.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā
nepieteiksies,
obligāciju
atzīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.
Ns 3237.
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
27814o
Sekretārs A. Kalve.

kura vispirms 1904. g. 4. augustā
apstiprināta ar Ns 1092 uz nepar ko 1902. g. 28. martā ar
kustamo īpašumu IV 2008, bet
Ns 2718 ir izgatavots atsevišķs no pēdējā dzēsta 1912. g. 4.
sept.
zemes grāmatu dokuments, pec
par labu Bernhardam Bleieram,
kam minētā obligācija abās daļās kas viņu ir cedējis blanko un
ir pārgājusi uz Robertu Stauve kura pārgājusi uz Ivanu Bukolau,
kā blanko cesionāru, kas viņu kā blanko cesionāru,
kas viņu ir
abās daļās ir cedējis atkal blanko, cedējis atkal blanko.
Ns '290. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
c) 1894.g. 15. decembrīarNs 1282
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
par 2000 rbļ. atlikumā, par labu
iikumu un civ. proc. lik. 2060. un
Priekšsēd.
v.
A.
Blūmentāls.
Justinei
Molin,
dzim. Špink,
2062. p., ievērojot Anža un AuguSekretārs A. Kalve.
kura pārgājusi uz Boruchu Frīd- 27819o
sta Maršanu pilnvarnieka zv. adv.
mani kā blanko cesionāru , kas
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, J. Arāja lūgumu un savu 1929. g.
viņu
ir
cedējis
atkal
12. febr. lēmumu, paziņo, ka
blanko,
d) 1895.g. 16. novembri ar Ns 1215 pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. parādnieki parādu pēc obligācijas
par 2000 rbļ. par labu Alfrēdam likumu un civ. proc. lik. 2060. un par 3000 rbļ., apstiprinātas 1912.g
Burchardam, kura pārgājusi uz 2062. p., ievērojot Antona Eglīša 26. nov. ar Ns 1472 uz nekustamo
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja īpašumu Madonas
Robertu Stauve kā blanko cesioapriņķī, Bērnāru, kas viņu ir cedējis atkal lūgumu un savu 1929. g. 12. febr. zaunes pilsmuižas Gožu Ns 82 un
ka
parādnieks
lēmumu,
paziņo,
blanko, e) 1902. g. 8. augustā ar
83 mājām, ar zemes grām. reģ.
Nš 1397 par 3000 rbļ. par labu Antons Eglīts mantojuma daļu, Ns 394 par labu Augustam Marapstiprinātu
1911.
g.
28.
nov.
ar
Albertam Minutam, no kuras
šanam, — ir samaksājis, bet šī
Boruchs Frīdmaniš kā blanko Ns 1804 uz nekustamo īpašumu augšā minētā obligācija
nevar
cesionārs vienu obligācijas daļu Madonas apr., Zelgauskas muižas tikt izsniegta atpakaļ parādniepar 1500 rbļ. ir cedējis Paulim Kapitanu Ns 22 mājām, ar zemes kiemdēļ dzēšanas zemes grāmatās,
Budze, par ko 1910. g. 31. aug. grām. reģ. Ns865 par labu Kārlim tamdēļ kā ir gājusi zudumā un
ir
izgatavots
atsevišķs
zemes Eglītēm — ir iemaksājis tiesas mantojuma daļu par 100 rbļ.,
grāmatu dokuments ar Ns 9868, depozitā Ls 21,34 dēļ kapitāla apstiprinātu
1906. g. 9. janv. ar
bet
obligācijas
atlikumu
par un °/0 dzēšanas.
Ns 1 uz to pašu nekustamo īpa1500 rbļ.
minētais
Frīdmaniš
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- šumu par labu Viktoram Maršair cedējis blanko, jo lūdzējs nodaļa uzaicina visas personas, nam — ir iemaksājis tiesas depoobligācijas samaksājis to pēdējie kurām būtu tiesības uz augšā zitā Ls2,— dēļ šī parāda dzēšanas.
likumīgiem turētājiem Vilhelma aprādīto mantojumu daļu, pieTāpēc apgabaltiesas 3. civīlDemmes mantniekiem resp. to teikties tiesā viena mēneša laikā, nodaļa uzaicina visas
personas,
pilnvamiekieam zv. adv. Poeļ- skaitot no dienas, kad šis sludikurām būtu tiesības uz augšā
chau'am — ir samaksājis, bet šīs nājums iespiests „Valdības Vēst- aprādītām obligāciju un manaugšā minētās obligācijas nevar nesī" un aizrāda, ka ja šīs pertojuma
daļu, pieteikties tiesā
tikt izsniegtas atpakaļ parādnie- sonas noteiktā laikā nepieteiksies, viena mēneša laikā, skaitot no
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās, parādu atzīs par samaksātu un dienas, kad
šis sludinājums
lūdzējam dos tiesību prasīt patamdēļ ka ir gājušas zudumā.
iespiests
,,VaId.
Vēstn."
un
rāda dzēšanu zemesgrāmatās.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlaizrāda,
ka
ja
šīs personas
nodaļa uzaicina visas personas,
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
noteiktā laikā nepieteiksies, obli27811 gāciju
kurām būtu tiesības uz augšā Ns 3218.
atzīs par iznīcinātu un
aprādītām obligācijām, pieteikPriekšsēdei, v. A. Blūmentāls. mantojuma daļu par samaksātu
Sekretārs
A. Kalve.
un lūdzējiem dos tiesību prasīt
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludiparāda dzēšanu zemes grāmatā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
nājums iespiests „Vald. Vēstn."
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
Ns 3247.
un aizrāda, ka ja šīs personas pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. 27812o
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par samaksātām 2062. p., ievērojot Marijas Izaks
Sekretārs A. Kalve.
un lūdzējam dos tiesību prasīt pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
parāda

Rīgā,
27827o

dzēšanu zemes grāmatā.

1929. g. 15. februārī.
Ns 2586.

Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un

2062. p., ievērojot Kārļa Vārpas
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1929. g. 12. febr.
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Kārlis Vārpa parādu pēc 4 obligācijām par 300 rbl. katra,
apstiprinātas 1888. g. 28. nov.
ar Ns 1897—1900 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apr., Rembates
muižas zemnieku zemes KalnaRežu mājām, ar zemes grām. reģ.
Ns3759 par labu H. Rautenfeldam
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums — ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 24, dēļ kapitāla
un parāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums iespiests ,,Vald . Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par
samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīi
parāda dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 1929. g. 15. februārī.

27825o

Ns 3220.

Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

lūgumu un savu 1929. g. 12. febr.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa,

lēmumu, paziņo, ka parādniece pamatojoties va 1926. g. 10. jūn.
iikumu un civ. proc lik. 2060. un
Marija Izaks parādu pēc obligācijas par 2500 rbļ., apstiprinātas 2062. p., ievērojot Jāņa Vēzis
un savu
12. februāra
1883. g. 29. martā ar Ns 24 uz lūgumu
nekustamo īpašumu Cēsu apr., 1929. g. lēmumu, paziņo, ka
Drustu muižas Kreiļu mājām, ar parādnieks Jānis Vēzis mantozemes grāmatu reģ. Ns 62 par juma daļas 200 un 100 rbļ.,
labu Jēkabam Steipam — ir ie- apstiprinātas 1913. g. 11. martā
maksājis tiesas depozitā Ls 53,34 ar Ns 406 uz nekustamo īpašumu
dēļ kapitāla un % dzēšanas.
Madonas apr., Dzelzavas muižas
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- zemnieku zemes Kapup-Laides
nodaļa uzaicina visas personas, Ns 60 mājām, ar zemes grām.
kurām būtu tiesības uz augšā reģ. Ns 2731 par labu pirmā
aprādīto obligāciju, pieteikties par 200 rbļ. Emmai Vēzitis un
tiesā viena mēneša laikā, skaitot otrā Kārlim Vēzītim par 100 rbļ.
iemaksājis
tiesas depozitā
no dienas, kad šis sludinājums ir
Ls 6,40 dēļ parāda dzēšanas.
iespiests „Vald. Vēstn." un aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīllaikā
nepieteiksies,
obligāciju nodaļa uzaicina visas personas,
atzīs par samaksātu un lūdzējam kurām būtu tiesības uz augšā
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu aprādīto
pieteikties
parādu,
zemes grāmatā.
Ns 3221. tiesā viena mēneša laikā, skaitot
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
no dienas, kad šis sludinājums
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls. iespiests ,,Vald . Vēstn." un aiz27813o
Sekretārs A. Kalve.
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā
parādu
nepieteiksies,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, atzīs par samaksātu un lūdzējam
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
likumu un civ. proc. lik. 2060. un zemes grāmatā.
Ns 3219.
2062. p., ievērojot Andreja LejasRīgā, 1929. g. 15. februārī.
Lejiņa
pilnvarnieka
zv. adv.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.
Jūlija Arāja lūgumu un savu 27823o
1929. g. 12. februāra lēmumu,
reģistr. nod.,
paziņo, ka parādnieks Andrejs Rīgas apgabaltiesas
pēc
obligācijas
. p. paparādu
uz
civ.
proc.
Iii.
1460"
Leja-Lejiņš
par 577 rbļ., apstiprinātas 1891. g. mata paziņo, ka ar viņas š. g.
30. janvāra lēmumu reģistrēta
25. oktobri ar Ns 376 uz nekustamo īpašumu Atradzes muižas kooperativa sabiedrība zem nozemnieku zemes Kampaņu mā- saukuma: ,,Rembates lauksaimjām, ar zemes grām. reģ. Ns 3566 niecības biedrība", ar valdes
sēdekli Rembates pagastā.
par labu Oskaram GerstenmeijeNodaļas pārzinis Eglīts.
ram, kā pirkšanas summas atlikuma nodrošinājums — ir iemak- 27840z Sekretārs Fridrichsons.

pamatojoties uz

1926. g. 10. jūn.

likumu un civ. proc tik. 2060". un
2062. p., ievērojot Kārļa Ecmana
lūgumu un savu 1929. g. 12. febr.'
lēmumu, paziņo, ka lūdz. parādu
pēc obligācijas par 3000 rbļ.,
apstiprinātas 1914. g. 14. sept.
ar Ns 605 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Stopiņu muižas zemnieku zemes Klauke Ns 15 un 16

mājam,

ar

zemes

grām.

reģ.

Ns 5897 par labu Rīgas pilsētai
kā pirkšanas summas nodrošinājums, — ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija
nevar
tikt izsniegta atpakaļ lūdzējam
dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „VaId. Vēstn." un aiz-

tiesā

obligāciju,

pieteikties

viena mēneša laikā, skaitot

no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aizrāda, ka ja šīs personas neteiktā
laikā
nepieteiksies, obligāciju
atzīs par samaksātu un lūdzējam

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties

uz

civ.

proc. lik.

2060. un 2062. p. pamata, ievērojot Otrās Pārdaugavas kr
aizdevu s-bas lūgumu un savu
lēmumu no 1929. g. 12. februāra

ar šo paziņo, ka lūdzējai ir gājušas
zudumā 3 obligācijas, apstiprināzemes grāmatā.
Ns 3223.
tas uz nekustamu īpašumu Rīgā,
1929.
g.
15.
februārī.
Rīgā,
II hip. iec. ar zemes grām. reģ.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls. Ns 12: a) 1906. g. 20.- nov. ar
27826o
Sekretārs A. Kalve. Ns 1037 par 5000 rbļ., b) 1911. g:
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, 3. sept. ar Ns 2887 par 15000 rbļ.
un c) 1912. g. 19. jūnijā ar Ns 1877
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
par 15000 rbļ., izdotas par labu
iikumu un civ. proc. lik. 2060. un
Ivanam Berchardam blanko ce2062. p., ievērojot Valsts zemes
dētas, kuras pārgājušas uz Herbankas lūgumu un savu 1929. g.
mani Kārļa d. Kampe kā blanko
12. februāra lēmumu, paziņo, ka
cesionāru, kas viņas bija cedējis
parādniece Anna Jundzis parādu
atkal blanko.
pēc obligācijas
par 400 rbļ.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlatlikumā, apstiprinātas 1872. g.
nodaļa uzaicina visas personas,
6. novembrī, ar Ns 1713 uz netiesības uz augšā
kustamo īpašumu Valmieras apr., kurām būtu
Eiķinu muižas zemnieku zemes aprādītām obligācijām, pieteikMandegu mājām, ar zemes grā- ties tiesā sešu (6) mēneša laikā,
matu reģ. Ns 1519 izdotas par skaitot no dienas, kad šis sludilabu Johanam Fridricham Šre- nājums iespiests ,,Vaid.. Vēstn."
deram, kura pārgājusi uz Vil- un aizrāda, ka ja šīs personas
helmu Šrederu 1888. g. 27. aug. noteiktā laikā nepieteiksies, obliiznīcinātām
cesijas ceļā,
saskaņā
ar bij. gācijas atzīs par
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu

rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā
obligāciju
nepieteiksies,
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.
Ns 2751.
Rīgas-Valmieras apr. tiesas lēRīgā, 1929. g. 15. februārī.
par ko uz obligācijas no
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls. mumu,
minētās tiesas taisīts attiecīgs
27821o
Sekretārs A. Kalve. uzraksts, — ir
samaksājis, bet šī
nevar
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, augšā minētā obligācija
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. tikt izsniegta atpakaļ parādnielikumu un civ. proc. lik. 2060. un cei dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
2062. p., ievērojot Voldemāra tamdēļ ka ir gājusi zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlŠira lūgumu un savu 1929. g.
12. februāra lēmumu, paziņo, ka nodaļa uzaicina visas personas,
lūdzējs parādu pēc obligācijas kurām būtu tiesības uz augšā
obligāciju, pieteikties,
par 1700rbļ., apstiprinātas 1907.g. aprādīto
27. jūlijā ar Ns 14 uz nekustamo tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
īpašumu Valmieras apr., Limbažos, koka dzīvojamo ēku, ar ze- iespiests ,,Vald. Vēstn." un aizmes grāmatu reģ. Ns 33 par labu rāda, ka ja šīs personas noteiktā
nepieteiksies,
obligāciju
Vilhelmam
Dobinam, kas
to laikā
cedējis blanko, — ir samaksājis, atzīs par samaksātu un lūdzējam
bet šī augšā minētā obligācija dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.
nevar tikt izsniegta atpakaļ paJVs 3192.
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
Rīgā, 1929. g. 15. februāri.
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
zudumā.
27816o
Sekretārs A. Kalve.

un

lūdzējam

izdos lēmuma no-

rakstu dēļ duplikatu saņemšanas,
kas izpildīs oriģinālu

Rīgā,

vietu.

1929. g. 15. februārī.

27807o

Ns 3207.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā
tiesas sēdē
1929. g.
12. februārī izklausīja
Pētera
Pētersona lūgumu dēļ hipotēkarisko parādu dzēšanas un nolēma: atzīt par iznīcinātu obligāciju par 3500 rbļ., apstiprinātu
1899. g.

13. oktobrī ar

uz nekustamo
muižā

zemn.

Ns 645

īpašumu Stalbes
zemes ,,Zemmeru

Ns 15" mājām, Valmieras apr.,
ar zemes grām. reģ. Ns 4680
palabu
ivanam
Vērmanim
kura obligācija kopā ar Stalbes
muižu uz Ivana Vērmaņa testaTāpēc apgabaltiesas 3. civīlmenta pamata ir pārgājusi uz
nodaļa uzaicina visas personas, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, viņa dēliem Sidneju un Džonu
kurām būtu tiesības uz augšā pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. Vērmaņiem, kas viņu ir cedējuši
Ns 2021.
aprādīto obligāciju, pieteikties likumu un civ. proc. lik. 2060. un blanko.
Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
tiesā viena mēneša laikā, skaitot 2062. p., ievērojot Pētera Krēsliņa
no dienas, kad šis sludinājums pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aizlūgumu un savu 1929. g. 12. febr. 27576o
rāda, ka ja šīs personas noteiktā lēmumu, paziņo, ka parādnieks Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod;,
laikā
nepieteiksies,
Pēteris Krēsliņš parādu pēc obliobligāciju
uz civ. proc. lik. 146071 . p. paatzīs par iznīcinātu un lūdzējam gācijas par 4000 rbļ., apstiprināmata paziņo, ka ar viņas š. g.
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu tas 1913. g. 16. maijā ar Ns 629 30. janvāra
lēmumu reģistrēta
zemes grāmatā.
Ns 3214. uz nekustamo īpašumu Madonas
kooperativa sabiedrība zem no1929.
g.
15.
februārī.
apr.,
Meiranu
muižas
Dekšnoru
Rīgā,
saukuma:
Ogres
lauksaimniePriekšsēd. v. A. Blūmentāls. Ns 30 mājām ar zemes grām. reģ. cības mašīnu koplietošanas b-bas
27822o
Sekretārs A. Ka Īve. Ns 3048 par labu Voldemāram ,,Lauksaimnieks un rūpnieks",
Zālītim — ir iemaksājis tiesas
ar valdes sēdekli Ogres pagastā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, depozitā Ls 93,34 dēļ kapitāla
Nodaļas pārzinis Eglīts.
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. un % dzēšanas.
27838z SekretārsFridrichsons.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl2062. p., ievērojot Rūdolfa Medņa nodaļa uzaicina visas personas, Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
pilnvarnieka
zv. adv. Jūlija kurām būtu tiesības uz augšā paziņo, ka ar viņas š. g. 30. janv.
Arāja lūgumu un savu 1929. g. aprādīto obligāciju, pieteikties lēmumu reģistrēta Katriņas pa12. februāra lēmumu, paziņo, ka tiesā viena mēneša laikā, skaitot tērētāju biedrības ,,Pamats" bieparādnieks Rūdolfs Mednis pano dienas, kad šis sludinājums dru pilnā sapulcē 1928. g. 26.
rādu kā mantojuma daļas par iespiests ,,Vald. Vēstn." un aizaugustā pieņemtie grozītie statūti.
100 un 200 rbļ., apstiprinātas rāda, ka ja šīs personas noteiktā
Nodaļas pārzinis Eglīts.
1908. g. 7. jūlijā ar Ns 842 un laikā
nepieteiksies,
obligāciju 27841z SekretārsFridrichsons.
parādu pēc obligācijas par 1000 r.,

atzīs par samaksātu un lūdzējam

dos tiesību prasīt parāda dzēšanu Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
zemes grāmatā.
Ns 3222. uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata paziņo, ka ar viņas š. g.
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
Pulčanu
Ns 2913
mājām ar
30. janvāra lēmumu reģistrēta
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
zemes grām. reģ. Ns 4926 par
kooperativa sabiedrība zem no27817o
Sekretārs A. Kalve.
saukuma ,,Launkalna patērētāju
labu mantojuma daļa par 100 rbļ.
Līzei Kļaviņš,
dzim. Mednis, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, biedrība", ar valdes sēdekli Launun mantojuma daļa par 200 rbļ., pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn. kalnes pagastā.
27842z
Bertai Mednis un obligācija Rū- likumu un civ. proc. lik. 2060. un
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.
dolfam Mednim — ir iemaksājis 2062. p., ievērojot Antona Arvīda
tiesas depozitā Ls 28,40 dēļ kaLaura lūgumu un savu 1929. g. Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
pitāla un % dzēšanas.
12. februāra lēmumu, paziņo, ka
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- lūdzējs parādu pēc 2 obligācijām paziņo, ka ar viņas š. g. 30. janv.
Biedrība
nodaļa uzaicina visas personas, par 3000 un 2000 rbļ., apstiprinā- lēmumu pārreģistrēta
kurām būtu tiesības uz augšā tas 1892. g. 5. oktobrī ar Ns 395 ,,Bibliotēkas pulciņš", zem jauna
nosaukuma:
Krievu
biedrība
aprādītām obligāciju
un manun 1894. g. 9. aprīlī ar Ns 261 uz
,,Bibliotēkas
pulciņš", kā arī
tojuma
daļām,
pieteikties nekustamo
īpašumu Valmieras
tiesā viena mēneša laikā, skaitot apr., Jurates muižas zemnieku reģistrēti biedrības biedru pilnā
sapulcē 1928. g. 9. novembrī pieno dienas, kad šis sludinājums
zemes Lielpēteru Ns 17 mājām,
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz- ar, zemes grāmatu reģ. Ns 2980 ņemtie statūtu grozījumi.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
rāda, ka ja šīs personas noteiktā par labu pirmā: Jānim Kreilim,
27843z SekretārsFridrichsons.
laikā
obligāciju otrā Richardam
nepieteiksies,
Lauram, kas
un
mantojuma
daļas
atzīs minētās obligācijas cedējuši blanko Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
par samaksātām un lūdzējam un kuras pārgājušas uz Mazuz civ. proc. lik. I460 71 . p. pados tiesību prasīt parāda dzēšanu salacas krāj-aizdevu sabiedrību, mata paziņo,
ka ar viņas š. g.
zemes grāmatā.
Ns 3238. ir samaksājis, bet šīs augšā minē30. janvāra lēmumu reģistrēta
Rīgā, 1929. g. 15. februārī.
tās obligācijas nevar tikt izsniegkooperativa sabiedrība zem noPriekšsēd. v. A. Blūmentāls. tas atapakaļ parādniekam
dēļ saukuma: ,.Stalbes pagasta kūd27824o
Sekretārs A. Kalve. dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ras ražošanas kooperatīvs", ar
valdes sēdekli Stalbes pagastā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, kā ir gājušas zudumā.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlNodaļas pārzinis Eglits.
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un nodaļa uzaicina visas personas, 27844z SekretārsFridrichsons.
kurām būtu tiesības uz augšā
2062. p., ievērojot Ādolfa BrenRīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
aprādītām obligācijām, pieteikcena pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
uz civ. proc. lik. 146071. p. paties
tiesā
viena
mēneša
laikā,
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
skaitot no dienas, kad šis sludi- mata paziņo, ka ar viņas š. g.
12. februāra lēmumu, paziņo, ka
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn." 30. janvāra lēmumu reģistrēta
parādnieks Ādolfs Brenceris paun aizrāda, ka ja šīs personas kooperativa sabiedrība zem norādu pēc obligācijas par 600 rbļ.,
saukuma: ,.Viļķenes savstarpējās
noteiktā laikā nepieteiksies, obliapstiprinātas 1888. g. 28. nov.
atzīs
par iznīcinātām ugunsapdrošināšanas biedrība",
ar Ns 1889 uz nekustamo īpašumu gācijas
un lūdzējam dos tiesību prasīt ar valdes sēdekli Viļķenes pagastā
Rīgas apriņķī, Rembates muižas
Nodaļas pārzinis Eglīts.
parāda dzēšanu zemes grāmatā.
zemnieku zemes Berzekalnu mā27845z Sekretārs Fridrichsons.
1929.
g.
15.
februārī.
Rīgā,
jām ar zemes grām. reģ. Ns 3757
Ns 3177. ; -, Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
par labu H. Rautenfeldam kā 27820o
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls. paziņo, ka ar viņas
šī gada
pirkšanas summas atlikuma nodrošinājums, kura ir pārgājusi
Sekretārs A. Kalve. 30. janvāra lēmumu pārreģistrēta
kopā ar
Rembates muižu
uz
Latvijas
augstskolas
studentu
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
biedrība ,,Atauga ", zem jauna
H. Rautenfelda
mantniekiem,
kuri minēto obligāciju ir cedējuši paziņo, ka ar viņas š. g. 30. janv. nosaukuma: Latvijas universiblanko, — ir iemaksājis tiesas lēmumu reģistrēti,,Piensaimnieku
tātes studentu biedrība,,Atauga",
depozitā Ls 12,— dēļ kapitāla sabiedrības ,,Nora" biedru pilnā kā arī reģistrēti biedrības biedru
sapulcē
1928. g. 12. novembrī pilnā sapulcē 1928. g. 19. dec
un ° ,,| dzēšanas.
pieņemtie statūtu grozījumi.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl- pieņemtie grozītie statūti.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
nodaļa uzaicina visas personas,
Nodaļas pārzinis Eglit>.
27846o SekretārsFridrichsons.
kurām būtu tiesības uz augšā 27839z SekretārsFridrichsons.
apstiprinātas 1906. g. 10. aprīlī
ar Ns 192 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Vējavas muižas

Rīgas

apgabaltiesas reģistr.

nod.
uz likuma par biedrībām, savienīvbām un politiskām organizācijām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1929. g. 30. janvāra
lēmumu reģistrēta bezpeļņas biebrība: ,,Židu tautības Latvijas
atbrīvotāju biedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
27847o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, savienībām un politiskām organizāci-

Rīgas apgabaltiesas

reģistr. nod.
paziņo, ka ar viņas š. g. 30. janv.
lēmumu reģistrēti

,,Jaungulbenes

patērētāju rjiedrības" biedru pilnā
sapulcē 1928. g. 2. decembri pieņemtie statūtu grozījumi.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
27834z Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr.

nod.,

uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata paziņo, ka ar viņas š. g.
30. janvāra lēmumu reģistrēta
kooperatīva sabiedrība zem nosaukuma: Rencēnu lauksaimnie-

jām 17. p. pamata paziņo, ka ar cības mašīnu koplietošanas bieviņas 1929. g. 6. februāra lēmumu drība ,,Celmājs ", ar valdes sēdekli
reģistrēta
bezpeļņas biedrība:
27835z
Rencēnu pagastā.
Latvijas ebreju biedrība ,,ŠomNodaļas pārzinis Eglīts.
rel Šaboš" (sestdienas aizsargāSekretārs Fridrichsons.
šana), ar valdes sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Jelgavas apgabaltiesa,
27848o Sekretārs Fridrichsons

uz

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
paziņo, ka ar viņas šī gada
reģistrēta
6. februāra lēmumu
kooperatīva
sabiedrība ar nosaukumu: ,,Sērmūkšu un Rāmuļu
piensaimnieku
sabiedrība", ar
valdes sēdekli Sērmukšu-Rāmuļu

2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1919. g.
2. martā mirušās Bauskas apr.
Paņemunas pag. Bardžunu ciemā
zemkopes Annas Barēns, dzim.
Sucharskis, atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem,
fideikommisāriem,
kreditoriem
ti. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-

pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
27849o Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr.

uz likuma

nod.,

par biedrībām, savie-

nībām un politiskām

organizāci-

jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 6. februāra lēmumu
reģistrēta
bezpeļņas
biedrība:
,,Latvijas kokapstrādāšanas rūpniecību un eksportieru biedrība"
ar valdes sēdekli Rīgā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.
27850o Sekretārs Fridrichsons.

civ. proc. lik.

1967.,

2011.,

juma iespiešanas dienas. Termiņā

nepieteiktās _ tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 12. februārī.
L. Ns .1503/29.
27250b
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 77. p civ. proc. lik.

339., 366., 411., 706., 711. un
718. pantu pamata, ar šo dara
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
zināmu
Kristapam - Robertam
uz civ. proc lik. 14607 '. p. pamata
Ādamsonam, ka tiesa 1928. g.
ka
ar
viņas
š.
g.
30.
janv.
paziņo,
iēmumu reģistrēta
kooperativa 17. decembri aizmuguras nosprieda viņa laulību ar Lavīzi
sabiedrība zem nosaukuma: KrājĀdamsons, dzini. Greijers, šķirt.
aizdevu sabiedrība ,,Valsts darbinieks" ar valdes sēdekli Rīgā.
Jelgavā, 1929. g. 13. februārī.
? Nodaļas pārzinis Eglīts.
27581z
L. Ns 205/28.
27828z SekretārsFridrichsons.

Priekšsēdētāja v. R. Millers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,

uz likuma par biedrībām, savieJelgavas apgabaltiesa,
nībām un politiskām organizāci-.
tiz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
jā.m 17. p. pamata paziņo, ka ar 2014: un 2079. p. pamata uz-

viņas t929. g.30. janvāfa lēmumu' aicina
visus, kam būtu uz 1928. g.
reģistrēta bezpeļņas biedrība:,,Rī- 11. jūnijā mirušā
Jāņa Anša d.
gas saviesīgā biedrība", ar vaidēs
Arāja, atstāto mantojumu kādas
sēdekli Rīgā.
27829z
tiesības kā mantiniekiem, legaNodaļas pārzinis Eglīts.
tāriem, fideikomisāriem, krediSekretārs Fridrichsons.
toriem u. t. t., pieteikt savas

šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
uz likuma par biedrībām, saviedienas.
Termiņā
nībām un politiskām organizāci- iespiešanas
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
jām 17. p. pamata paziņo, ka
ar viņas 1929. g. 30. janvāra lē- spēku zausējušām.
mumu reģistrēta bezpeļņas biedrīJelgavā, 1929. g. 11. februārī.
27252b
ba: Sporta biedrība ,,Latvijas L. Ns 1301/29.
Priekšsēd. v. Veiss.
daiļslidotāju
klubs", ar valdes
Sekretārs Mittelhofs.
sēdekli Rīgā.
27830z
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Jelgavas apgabaltiesa,
Sekretārs Fridrichsons.
uz 1921. g. 1. febr. likuma par
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod. laulību 50., civ. proc. lik. 339.,
paziņo, ka ar viņas š. g. 9. janv. 366., 411., 711. un 718. pantu
lēmumu pārreģistrēta
„Savstarpamata, ar šo dara zināmu
Jānim Buitviķim, ka tiesa š. g.
pējā pensiju un dzīvības apdroRīgas apgabaltiesas

reģistr. nod.,

šināšanas sabiedrība pie b-bas
,,Vācu darbinieku savienība Latvijā" ,
zem jauna nosaukuma:

,,Savstarpējā dzīvības apdrošināšanas sabiedrība Rīgā pie biedrības ,,Vācu darbinieku savienība
Latvijā", ar nosaukumu: ,,Rīgas
dzīvības apdrošināšanas sabie'
27831z
drība".
Nodaļas

pārzinis

Sekretārs

Eglīts.

Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr.

nod.,

uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata paziņo, ka ar viņas š. g.
30. janvāra lēmumu reģistrēta
kooperatīva

sabiedrība

zem

no-

saukuma: Latgales priekšpilsētas patērētāju kooperatīvs,dzirkstele", ar valdes sēdekli Rīgā.
Nod, pārzinis Eglīts.
27832z
Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabaltiesas reģistr.

nod.

tiesības

Rīgas apgabaltiesas

reģistr.

Priekšsēd.

v.

Sekr.
Jelgavas

nod.

paziņo, ka ar viņas š. g. 30. janv.
iēmumu
reģistrēti
Dzelzavas
kooperatīvās biedrības ,,Druva "
biedru pilnā sapulcē 1928. g.
28. oktobri pieņemtie grozītie
statūti.
27836z
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

R.

pal.

Millers.

F.

Kāps.

apgabaltiesa,

uz 1921. ģ. 1. februāra likuma
par laulību 50., 61., civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 438., 701.,
706., 711. un 718. p. pamata, ar
šo dara zināmu Kārlim-Augustam
StUlmanim ka tiesa 1928. g.
13.

septembrī

aizmuguras

no-

sprieda
viņa
laulību
ar Jūli
Stūlmanis.
dzim.
Grubinskis
nod., šķirt.
. L. Ns 179/28.

Rigas apgabaltiesas reģistr.
uz civ. proc. lik. 1460. p. paJelgavā, 1929. g. 13. februārī.
mata paziņo, ka ar viņas š. g. Priekšsēdētāja v. R. Millers.
30. janvāfa lēmumu reģistrēta
27580o
Sekretāra p. F. Kāps.

kooperativa

sabiedrība

zem no-

saukuma
Zemes
kultivēšanas
kooperatīvs ,,Brasla", ar valdes
sēdekli Strenčos.
' 27837z
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Klāva Sprūde lūgumu un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. '—2086 p., 1929. g. 4. febr.
nolēma:
1) atzīt par samaksātu
un iznīcinātu

hipotēkarisku

obli-

Jelgavas apgabaltiesas reģ.

nod.,

pamatodamās uz 1923. g. 18. jūlija lik. par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām
17. panta, paziņo, ka minētā

lēmumu reģistrētā biedrība Pāvilostas evaņģēliskā brāļu draudze
ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra 1. daļā.
Valdes sēdeklis atrodas Pāvilostā.
Ns 12
Liepājā, 1929. g. 12. februārī.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.
27593z Sekretāra v. E. Speķis.

gāciju, kura apgrūtina Klāvam
Sprūde piederošu nekustamu mantu. Liepājas apr., Kalētu ,,PlostJelgavā, 1929. g. 13. februārī. nieku" mājas ar krep. Ns 2944-11
27582z
L. Ns 26. reģ. un 1911. g. 16. novembrī Liepājas apgabaltiesas reģ. nod.,
nostiprināta 405 rubļu lielumā uz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
nod.
pārzinis
Veiss.
Reģ.
uz Viļtima (Viļā) Jāņa d. Sprūde paziņo, ka ar viņas 1929. g.
H.
Helmanis.
Sekretāra p. i.
un Billes Jana m. Sprūde, dzim. 7. februāra lēmumu pārreģistrēti
Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod., Dzērve,
vārdiem;
2)
atvēlēt Nīces piensaimnieku sabiedrības
pamatodamās uz civīlproc. lik. lūdzējam pieprasīt zemes grāmatu statūti, par ko ir ievesta kooperaminētās hipotēkariskās tīvu sabiedrību un viņu savienību
146071 . panta paziņo, ka minētā nodaļā
reģistrā 1. daļā, 29. lapā (1922.g.)
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 4.febr. obligācijas izdzēšanu iz zemes
atklātā sēdē nolēma: reģistrēt
grāmatām.
Ns 58/29. atzīme.
Valdes sēdeklis atrodas Nīces
Sarkanmuižas - Vārves dārzkopīLiepājā, 1929. g. 12. februāri. pagastā.
Ns 14/29. g.
bas pārraudzības
biedrību, iePriekšsēd. b. A. Kiršfelds.
1929. g. 12. februārī.
vedot viņu kooperatīvu sabiedrī- 27590z
Liepājā,
Sekretārs A. Jansons.
bu reģistra pirmajā daļā. BiedrīReģistr. nod. pārz. A. Kiršfelds
bas valdes sēdeklis atrodas SarLiepājas apgabaltiesa,
27594z
Sekretāra v. E. Speķis.
kanmuižas pagastā.
L. Ns 25 saskaņā ar savu š. g. 1 ]. februāra
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
Jelgavā, 1929. g. 13: februāri. lēmumu tin Civ. proc. lik. 293.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
Reģistr. nod. pārzinis Veiss. un sek. pantiem, uz Jēkaba
Kretuļa lūgumu vīna prasības 2014. un 2079. p. pamata uz27583z
Sekretāra, p.. i.
aicina visus; kam būtu uz 1917.g.
lietā pret Aleksandru
Kretulis
H. Helmanis.
dēļ laulības šķiršanas, uzaicina 11. martā mirušā'Jāzepa AleJelgavas apgabaltiesas reģ. nod., atbildētāju Aleksandru Kretulis, ksandra d. Stankeviča,
atstāto
kādas tiesības kā
pamatodamās uz 1923. g. 18. jū- kura
dzīves vieta
prasītājam mantojumu
lija lik. .par biedrībām, savienī- nav zināma, ierasties tiesā vai mantiniekiem, legatāriem, fideibām un politiskām organizācijām uzdot savu dzīves vietu Liepājā kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.-,
17. panta paziņo, ka minētā četru mēnešu laikā no šī sludinā- pieteikt savas tiesības šai tiesai
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 4.febr. juma iespiešanas dienas ,,Vald. sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma
iespiešanas dienas
atklātā sēdē nolēma reģistrēt sa- Vēstn.".
Vēstnesī".
Termiņā
vienību ,.Zemgales lauksaimniePie lūguma pielikti
noraksti ,,Valdības
cības centrālbiedrība",' ievedot no prasības ļ'ūguma un klāt- nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.
viņu to savienību reģistra otrajā pielikticm
dokumentiem.
Daugavpilī, 1929. g. 12. febr.
daļā, kurām nav peļņas iegūšanas
Ja atbildētāja noliktā
laikā
L. Ns 2105a/29.
27596b
mērķa.
neieradīsies personīgi vai caur
Biedrības valdes sēdeklis at- pilnvarnieku
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
un savu juridisku
rodas Jelgavā.
L. Ns'35 dzīves vietu
Liepājā
neuzdos,
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Jelgavā, 1929. g. 13. februārī. tiks nolikta tiesas sēdē lietas Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
Reģistr. nod. pārzinis Veīss.
27584z Sekr. p. i. H.Helmanis.

izklausīšanai aizmuguriski.

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
Liepājā, 1929. g. 13. februāri.
2014. un 2079. p. pamata uzL. Ns 119/29.
27656b aicina
visus, kam būtu uz 1923. g.
Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.,
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. 21. maijā mirušā Kuzmas Mapamatodamās uz civ. proc. lik.
Sekretārs A. Jansons. keja d. Salicka, atstāto manto14607 '. panta paziņo, ka minētā
jumu kādas tiesības kā mantiLiepājas apgabaltiesa,
tiesa civīlnodaļas 1*929. g. 4.febr.
fideikomatklātā sēdē nolēma: kooperatīvu uz valsts zemes bankas lūgumu niekiem, legatāriem,
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
biedrību reģistra pirmajā daļā, un pamatojoties uz civ. proc pieteikt savas tiesības šai tiesai
360. numurā, otrā nodalījumā lik. 2081.—2086. p., 1929. g. sešu mēnešu
laikā, skaitot no
atzīmēt, ka ar Zaļenieku pien- 4. febr. nolēma: 1) atzīt par sa- sludinājuma iespiešanas dienas
saimnieku
sab-bas ,,Ražotājs" maksātu un iznīcinātu hipotēka,,Valdības Vēstnesī".
Termiņā
1928. g. 25. marta pilnas biedru risku obligāciju, kura apgrūtina
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
sapulces nolēmumu pārgrozīti šīs Jānim Ernstsonam piederošu nespēku zaudējušām.
sab-bas statūti saskaņā ar klāt- kustamu mantu Aizputes apr.,
Daugavpilī, 1929. g. 12. febr.
pieliktiem statūtiem. L. Nsl41/2X Kalvenes ,,Pavaru" māju ar krep.
L. Ns 342a/29.
27597b
Ns
23-11
reģ.
un
1872.
g.
1929.
g.
13.
februārī.
Jelgavā,
Ns 5224 nostiprināta
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
7.
jūlijā
ar
Reģistr. nod. pārz. Veiss.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
1713 rubļu pirmvērtības lielumā,
27585z Sekr. p. i. H.Helmanis.
tagad atlikumā 1581 rublis uz bar.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod., Juliusa fon Firksa vārdu; 2) atpaziņo vispārībai, ka 1927. g.
pamatodamās uz civīlproc: lik. vēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
nodaļā minētās hip. 14. maijā mirušā Klementija
146071 . panta paziņo, ka-minētā grāmatu
iz zemes Aleksandra d. Adricka, 1927. g.
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 4'. febr. obligācijas izdzēšanu
21. aprīlī sastādītais notariālais
Ns 57/29.
atklātā sēdē nolēma: reģistrēt grāmatām.
testaments
ar
apgabaltiesas
Grenču-Rāvu
lauksaimniecības
Liepājā, 1929. g. 12. februārī. 1928. g. 5. oktobra lēmumu
biedrību ,,Druva ", ievedot viņu
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. apstiprināts.
kooperatīvu sabiedrību reģistra 27588z
Sekretārs A. Jansons.
Daugavpilī, 1929. g. 12. febr.
?
pirmajā daļā.
Biedrības valdes
L. Ns 2162a/28.
27598b
Liepājas apgabaltiesa,
sēdeklis

atrodas

Grenču

pag.

L; Ns 24. uz Teodora Neilanda lūgumu un
,,Rāvos".
Jelgavā, 1929. g. 13. februāri. pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1929. g. 4.febr.
Reģ. nod. pārzinis Veiss.
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
27586z Sekr. p. i. H. Helmanis.
un iznīcinātu hipotēkarisku obligāciju, kura apgrūtina Teodoram
Liepājas apgabaltiesa,
uz
Vilhelmā-Heimicha
Sproga Neilandam piederošu nekustamu
11. februārī aizmuguras nosprieda lūgumu un pamatojoties uz civ. mantu Liepājā ar krep. Ns 398
viņa laulību ar Mariju Buitviķis, proc. lik. 2081.—2086. p., 1928.g. un 1901. g. 20. jūnijā 8000 rbļ.
nostiprināta uz Ģertrūdzim. Salenieks, šķirt.
4. februārī nolēma: 1. Atzīt par lielumā,
Jelgavā, 1929. g, 15. februārī. samaksātām un iznīcinātām se- des-Amalijas Hibner, dzim.Šmidt
27724z
L. Ns 72/29. košas hipotēkariskās obligācijas, vārdu; 2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu
nodaļā
Priekšsēd. v. R.
Millers.
kuras apgrūtina Vilhelmam-Heinminētās hipotēkariskās obligācijas
Sekr. pal. F. Kāps.
rieham Sproģim piederošu neizdzēšanu iz zemes grāmatām.
kustamu mantu Liepājā ar krep.
Jelgavas apgabaltiesa,
Liepājā, 1929. g. 12'. februārī.
Ns 2054 un nostiprinātas: 1)1899.
"
uz 1921. g. 1. februāra likuma
Ns 65/29.
gada 23. janvārī uz Gotfrida-Lui 27589z
par laulību 50. 55., civ. proc. lik.
Cimmermaņa vārdu 2000 rbļ.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
339,. 366., 411., 711. un 718.
lielumā, 2) 1899. g. 7. aprīlī uz tā
Sekretārs A. Jansons.
pantu pamata, ar šo dara zināmu paša Cimmermaņa vārdu 500 rbļ.
Indriķim-Teodoram Jākobsonam,
Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
iielumā, 3) 1899. g. 5. jūnijā uz
ka tiesa š. g. 11. februārī aiztā paša Cimmermaņa vārdu 500 1929. g. 14. martā, pīkst. 10
muguras nosprieda viņa laulību
rubļu lielumā un 4) 1911. g. rītā, atklātā tiesas sēdē pasluar Anieli Jākobsons, dzim. Te1929. g.
14. janvārī
30. aprilī uz Annas Johana m. dinās
kutis, šķirt.
L. Ns 41/29.
Marijas
Zakovskis
Bure, dzim. RozentaI vārdu 1000 mirušās
Priekšsēd. v. R. Millers.
testamentu.
Ns 639m/29
rubļu lielumā; 2. Atvēlēt lūdzē27725z
Sekr. pal. F. Kāps.
jam pieprasīt
zemes grāmatu
Liepājā," 1929. g. 22. februārī.
nodaļā minēto hipotēkarisko obliJelgavas apgabaltiesa,
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
uz 1921. g. 1. februāra likuma par gāciju izdzēšanu iz zemes grā- 28772
Sekretārs A. Jansons.
Ns 55/29.
laulību 50., 61., civ. proc. lik. matām.

paziņo, ka ar viņas š. g. 30. janv. 339., 366., 411., 711. un 718.
lēmumu pārreģistrēta
,,Latvijas pantu pamata, ar šo dara zināmu
zvejniecībsa centrālbiedrība" zēni Jānim Mušinskim, ka tiesa š. g.
jauna nosaukuma:,,Latvijas zvej11. februārī aizmuguras nosprieda
niecības biedrību savienība", kā viņa laulību ar Annu Mušinskis,
ari reģistrēti
biedrības biedru dzim. Freidenfelds, šķirt.
piliiā
sapulcē
1928.
gada
Jelgavā, 1929. g. 15. februārī.
18. martā pieņemtie statūtu gro- 27726z
L. Ns 68/29.
zījumi.
27833z
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

tiesa civīlnodaļas 1929. g. 4. febr.
atklātā
sēdē nolēma reģistrēt
laukkopības' pārraudzības biedrību ,,Vārpa ", ievedot viņu to
biedrību reģistra pirmajā daļā,
peļņas
nav
iegūšanas
kurām
mērķa.
Biedrības valdes sēdeklis atrodas Jēkabpils apr., Ābeļu pag.

Liepājā, 1929. g. 12. februāri.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
27591z
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p., 1929. g.
4. febr. nolēma: 1) atzīt par samaksātām tin iznīcinātām sekošas
hipotēkariskās obligācijas, kuras
apgrūtina Fricim Kerre piederošu
nekustamu mantu Liepājas apr.,
Elkazemes ,.Saulīšu" mājas ar
krep. Ns 597-11 .reģ. un nostiprinātas: 1) 1872. g. 15. nov. ar
Ns 5259 uz bar. Gustava fon
Korfa vārdu 200 rbļ. lielumā;
2) 1872. g. . 15. nov. ar Ns 5260
uz tā paša bar. Korfa vārdu
1500 rbļ., lielumā un 3) 1876. g.
19. martā ar Ns 5750 uz tā paša
bar.
Korfa
vārda
1200 rbļ.
lielumā; 2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā
minēto hipotēkarisko
obligāciju
izdzēšanu iz zemes grāmatām,
Liepājā, 1929..g. 12. februārī.
27587z
Ns 62/29..
Priekšsēd.. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

kommisija,
uz
Krišjāņa, viņš arī Krišs
(Knstofora) Jāņa dēla Tunkeļa
lūgumu par nekustamas mantas
sastāvošas no Tunkeļu sādžas
zemniekiem
piešķirtās
zemes
viensētas trijos gabalos NsN° g
6b un 6v, kopplatībā 21 deseīina
2372 kv. asis un esošās Ilūkstes
(senāk Novoaleksandrovas) an
riņķa Aknistes (senāk Oknistes)
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas personas, kurām ir kādas tiesības
Uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
kommisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas ,,Vald. Vēstn "
pretējā gadījumā nepieteiktās tiesības skaitīsies par iznīcinātām
Un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojaimiem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.
Daugavpilī, 1929. g. 13. febr
'
27602o
Ns 896.
Kommis. priekšsēd. v. E. Krikis.
Sekretāfs-darbvedis J. Straz' ds!
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija.
uz Donata Voičuka (Voičika) d.
Voiciša, viņš arī Vilkovs , lūgumu- par nekustamas mantas ,
sastāvošas no Bolvu-Aleksandrapoles muižas

atdalītās uročiščes

Lieptikaln zemes gabala Ns 12,
platībā 25,32 desetīnas vairāk
vai mazāk, Jaunlatgales (bij.
Ludzas) apriņķa Rugāju, senāk
Balvu pagasta, ievešanu zemes
grāmatu
reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā ,
skaitot no izsludināšanas dienas
;,Vald. Vēstn.", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās

nekustamās

nieku

bez

mantas

kādiem

īpaš-

aprobežoju-

miem ar neapstrīdamas pārdošanas un hipotēkarisku apgrūtinā-

jumu tiesībām.
Daugavpilī, 1929. g. 13. febr.
27600o
Ns 915. _
Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķļs.
Sekretārs-darbvedis

I. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,
uz Pētera Jura dēta Bružā
(Bružisa) lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas rio Tunkeļu
sādžas zemniekiem
piešķirtās
zemes

viensētas

trijos

gabalos

NsNs 11, 11-b un 11-v, kopplatībā 9 deset. 494 kv. asis un
esošās Ilūkstes
(senāk Novoaleksandrovas) apriņķa, Aknistes

(senāk Oknistes) pag., ievešanu
zemesgrģmatu reģistri,—uzaicina
paziņo vispārībai, ka 1926. g. visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
5. novembrī mirušā Miroņa Miiesniegt
kommisijai
chaila d. Timofejeva, 1922. g. mantu,
to
paziņojumu
četru
25. janvāri sastādītais privāt- par
testaments
ar
apgabaltiesas mēnešu laikā, skaitot no izdienas ,,Valdības
1928. g. 13. apr. lēmumu ap- sludināšanas
Vēstnesī", pretējā gadījumā nestiprināts.
Daugavpilī, 1929. g. 12. febr. pieteiktās tiesības skaitīsies par

Latgales apgabalt.

27599b iznīcinātām

L. Ns 593a/28.
Priekšsēd.

1. civīlnodaļa,

b.

A. Strazdiņš,

Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales

apgabalt.

1. civīlnodaļa,

uz civ., proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1915. g.
21. oktobrī
mirušās
AnnasMarijas Krišjāņa m. Grīnblats,
dzim. Čakstes alias Zirnis, atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem,legatāriem,fidei-

kommisāriem, kreditoriem u. 1.1..

pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma
iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
spēku zaudējušām.
1929. g. 14. martā, pīkst. 10
Daugavpili, 1929. g. 12. febr.
27595b
rītā, atklātā tiesas sēdē pasluL. Ns 2038a/29.
dinās
1928. g.
18.
oktobrī
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
mir.
ļūliusa-Kazimira-Gustava
Sekretāra
v. J. Tiltiņš.
d. Plēgerta
(Ploegerta)
Kārļa
Latgales
apgabalt.
1. civīlnodaļa,
testamentu.
Ns 642m/29
uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
Liepājā, 1929. g. 22. februāri.

2014. un 2079. p. pamāta uzaicina visus, kam būtu uz 1926.g.
30. maijā mirušās Jūlijas Auatstāto manLiepājas apgabaltiesas reģ. nod., gusta m. Zavadskis,
tojumu kādas tiesības kā mantiuz civ. proc. lik. 146071 . p. pamata
niekiem,
legatāriem, fideikom-

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
28773
Sekretārs A. Jansons.

paziņo, ka ar viņas 1929. g. misāriem, kreditoriem u, t. t.,
7. febr. lēmumu pārreģistrēti pieteikt savas tiesības šai tiesai
Saldus kooperativa ,,Neatkarība " sešu mēnešu laikā, skaitot no
statūti, par ko ir ievesta kooperasludinājuma iespiešanas dienas
tīvu sabiedrību un viņu savienību
Termiņā
,.Valdības Vēstnesī".
reģistra 1. daļā, 16. lapā (1919.g.) nepieteiktas tiesības ieskatīs par
atzīme.

Zemes grāmatu atjaunošanas

spēku zaudējušām.

un minētais lūdzējs

varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamās pārdošanas un hipotēkarisku apgrūtinājumu tiesībām.
Daugavpilī, 1929. g. 13. febr.
27605
Ns 873
Kom. priekšsēd. E. K r i ķ i s.
Sekr.-darbved. J. S t r a z d s.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz ivana Borisova (Borisa dēla)
tagad pēc uzvārda Ivanova,

lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala ar
nosaukumu
platība

24

„Otrā

Žeļezņica",

desetīnas

1200 kv.

asis, un esošās Jaunlatgales (sen.
Ludzas, bij. Ostrovas) apriņķa,

Augšpilspagastā, ievešanu zemesgrāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz .minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to paziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,;Valdi_bas Vēstnesī", pretējā gadījuma
nepieteiktās
tiesības skaitīsies
minētais
par
iznīcinātām
un
lūdzējs varētu tikt ievests Latgales zemes grāmatu reģistri par
mantas
norādītās
nekustamās
īpašnieku bez kādiem aprobežopārjumiem ar neapstrīdamas
došanas un hipotēkarisku apgrū-

tinājumu
tiesībām.
Daugavpili, 1929. g. 13. febr. Daugavpilī, 1929. g. 13. febr.
M 83?' ?
Liepājā, 1929. g. 12. februārī. L. Ns 2446a/28.
27952b
27607
27592z '
Ns 13/29. g.
E.
Kriķ'SKom.
priekšsēd.
v.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.
Sekr.-darbv. J. Strazds. ^
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
izsiuu
Sekretāra v. E. Speķis.
.
K. M. Galvenais štābs
Lugažu pagasta valde izsludina
Latvijas
Liepājas apgabaltiesas reģ. nod., par ned. nozaudēto Latv. iekšz. par
nozaudēto
ned.
ciņu i»
pasi Ns 981, ser. NPT 002581, Republikas atbrīvošanas
uz likuma par biedrībām, saviemēda a>
piemiņas
,gadu
jubilejas
Lugažu
nībām un politiskām organizā1927. g. 2. nov. izd. no
Otto
apliecību Ns 832, izdotu ar
cijām 17. panta pamata paziņo, pagasta valdes ar
Pētera-Au2884^z
Grafa
vārdu.
27033z
ka ar viņas 1929. g. 7. februāra gusta Balodis vārdu.
Valdes sēdeklis

atrodas Saldū.

Liepājas lauku iecirkņa
miertiesneša

1929. g. 8. martā, pulksten 10 no
rīta atklātā tiesas sēdē tiks noKlāva
d. Šalme
lasīts , Miķeļa
testaments.
Ns 1
Liepājā, 1929. g. 22. februārī.
Liepājas lauku iec miertiesn.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1D29. g.
6. martā, pīkst.' 12 dienā, Rīgā,

Rēveles ielā Ns 79, pārdos I un II
torgos Pētera Gorisa kustamu
mantu, sastāvošu no elektriskiem
motoriem, novērtētu par Ls4175.
Izzināt sarakstu., novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
28788z
(paraksts).
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 18. februārī.
Maltas iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1929. g. 11. febr. 28856ē Tiesu izp. J . Grinios.
lēmumu
un pamatodamies uz
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
civ. proc lik. 1401. p. un civ. izpildītājs
paziņo, ka 1929. g.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, 5.
martā, pīkst. ' 11 dienā, Rīgā,
ka pēc 1924. g. 17. novembrī Matīsa ielā Ns
32, dz. 13, pārdos
mirušā Antona Kaspara d. GaiJāņa Ramata kustamu mantu,
gola ir palicis Ružinas pagastā, sastāvošu
no
1 ēdamistabas
Pustinku sādžā, mantojums, sa- galda u. c,
novērtētu par Ls 320.
stāvošs no 9 ha zemes ar ēkām,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
un uzaicina visus, kam uz šo
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
mantojumu būtu kādas tiesības, varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
kā mantiniekiem,
pieteikt šīs
Rīgā, 1929. g. 18. februārī.
tiesības augstāk minētam mier28835
Tiesu izpild ļ. Grinios.
tiesnesim
sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespieRīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī". 2. iec. tiesu izpildītājs paziņo ,
1929. g. 11. februārī. Ns 306 ka 1929. g. 4. martā, pīkst. ' 2
dienā, Viskaļu pag. ,,Briežos ",
Miertiesneša v. i.
pārdos
Teodoram Kalniņam
27177z
Aug. Martinaitis.
piederošu kust. mantu, sastāvošu
Latgales apgabaltiesas Rēzekno viena zirga grābekļa, zāles
ties 2. iec. miertiesnesis, saskaņā pļaujmašīnas un vieniem dzelzsar š. g. 11. februāra lēmumu uz asu darba vāģiem un novērtētu
«iv. proc. lik. 1401. p. un civ. par Ls 210.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. pamata
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
paziņo, ka pēc 1926. g. 4. nov. kā ari apskatīt pārdodamo mantu
mirušā Jezupa Jāņa d. Beķera
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
ir
atstāts
mantojums,
kurš
1929. g: 16. februārī.
atrodas Sakstigalas pag., kādēļ 28796
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
uzaicina visas personas, kam uz
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
īr kādas tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības sešu 1929. g. 6. martā, pulkst. 12
mēnešu laikā pēc piekritības, dienā, Meņģeles pag.,,Riekstiņos"
pārdos
Dāvim
Rozenkopfam
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas,,Valdības Vēstnesī". piederošo kustamo mantu, sastāgovīm un
Rēzeknē, 1929. g. 11. februārī. vošu no zirgiem,
dāboliņa un novērtētu par Ls600.
27281z

Miertiesnesis (paraksts).

Rūpu

mājās

dzīvojošā
Lizete
Grīnbergs adoptē par savu bērnu

turpat dzīvojošo Lidiju Zvirbulis,
«dodot viņai savu uzvārdu Grīnbergs un visas miesīga bērna
tiesības.
Ja kādam pret šo adopciju
ibūtu kādas ierunas, tās iesniedzamas šai tiesai sešu mēnešu
.laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn."
trešo reizi.
2
JMŠ3400.

28179b

Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītājs

paziņo,

ka

1929. g.

2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 6. martā, pīkst. II
pag. ,,Jaundienā, Meņģeles

pārdos Aleksandram
Rozenkopfam
piederošo
kust.
mantu, sastāvošu no 2 zirgiem

gabaliņos"
un

vienas

govs

un

novērtētu

par Ls 450.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1929. g. 21. februārī.

28795

Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

2. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 6. martā, pīkst. ' 1
Balasta dambī Ns 3, pārdos mir.
dienā, Meņģeles pag. ,,Cielavās "
Oskara Kalniņa kustamu mantu, pārdos Tenim Vitenbergam piesastāvošu no motorlaivas, noderošo kustamu mantu, sastāvērtētu par Ls 1200,—.
vošu no viena zirga un divām
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
govīm un novērtētu par Ls 400.
ikā ari apskatīt pārdodamo mantu
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
1929.
g.
22.
februārī.
Rīgā,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Tiesu izp. J. Kazubierns.
1929. g. 21. februārī.
_ 28854b
28797
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
5. martā, pīkst! 10 dienā, Rīgā,

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, ku;a kanceleja atrodas

Kārsavas notārs

Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, paziņo, Augusts Zabelskis
*
ka 1929. g. 6. martā, pīkst. 10
uz pilsoņa Staņislava Jēzupa d.
dienā, R gā, Elizabetes ielā Ns 20, Ļogina
lūgumu, ievestu reģistri
dz. 4, pārdos Meijera Bichovska
ar Ns 1117, atsauc
ģenerālkustamu mantu, sastāvošu no
pilnvaru, izdotu viņa dēlam Jāmēbelēm un novērtētu par Ls 240.
nim Staņislava dēlam Loginam
Izzināt sarakstu, novērtējumu, un apliecinātu Jaunlatgales nokā ari apskatīt pārdodamo mantu tāra Augusta Zabelska kantorī
varēs pārdošanas dienā uz vietas. 1926. gada 8. aprīlī ar reģistra
Ns 2104, kā arī visas uz minētās
Rīgā, 1929. g. 25. februārī.
,L. Ns 572
28858 ģenerālpilnvaras
pamata tālāk
28840z
Tiesu izp. V. Požariskis. izdotās pilnvaras.
Kārsavā, 1929. g. 21. februārī.
Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
Notārs Zabelskis.
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
-5. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Blaumaņa ielā Ns 5-a, dz. 21
«{kancelejā) pārdos Alfrēda Untinovska kustamu mantu,sastāvošu
Jio 2 pagaidu
^
apliecībām uz ^
—
—10 akcijām, novērtētu par Ls2000.
Izzināt sarakstu, novērtējumu Dzelzceļu vīrsvald.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu materiālu
apgāde
?varēs pārdošanas dienā uz vietas.
izsludina
Rīgā, 1929. g. 26. februārī.

€itu iestāžu
sludinājumi.

28852b Tiesu izp. L. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. martā, pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Šķūņu ielāNs 30/32 I un II ūtrupē
pārdos Johana Nelsona kustamu

mantu , sastāvošu no mēbelēm
apģērbiem u. c, novērtētu par
Ls 2240,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
"varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 26. februārī.
28853b Tiesu izp. L. Jakstiņš.
Rīgas apgabaltiesas
8. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
?6. martā, pīkst. 12' dienā, Rīgā,

rakstisku izsoli
1929. g.

2. martā

I šķiras —

1929. g.

28855ē

Tiesu izp. J. Grinios.

uz

petroleju

100 tonnas,

2. martā

uz

svecēm

kompozīcijas - 3000 kgr.
1929. g. 4. martā uz elektrocentrifugal-pumpja agregātu —
1 gab.
L925
2* 28848

Izsoļu un sacensības sākums
pulkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā drošības naudā 5%
apmērā no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas dzelzceļu
virsvaldē, Gogoļa ielā 3, ist. 103.
Rīgas prefektūras 1. iec. priekšnieks paziņo, ka 1929. g. 8. martā,
pīkst.
10' dienā, Rīgā, Kārļa
ielā Ns 27, pārdos firmas .Voschod'
īpašnieces E. Altermans kustamu
mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas un novērtētu par Ls 2170,

Rēveles ielā Ns 79, pārdos Pētera
?Gora kustamu mantu, sastāvošu
no 1 motora, elektriska u. c,
novērtētu par Ls 1085.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu Sv. Jura hospitāļa
?varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā,i]929. g. 22. februārī.

par š. g. 9. un

parāda

seg-

šanai.

Rīgā, 1929. g. 25. februārī.
Priekšn. (paraksts).

28846ē

valsts saimniecības departaments izsludina

10. februāri notikušām

Valkas pilsētas

rakstisku izsoli

domnieku vēlēšanām.

š. g. 8. martā uz privātu sludinājumu vākšanu finanču ministrijas
Pamatojoties uz 30. pantu pagaidu noteikumos par pilsētu
žurnālam ,,Ekonomists".
domnieku vēlēšanām Valkas pilsētas valde paziņo, ka š. g. 9. un
Izsole notiks valsts saimniecības departamenta administratīvā
10. februārī notikušo Valkas pilsētas domnieku vēlēšanu darbi
ir pabeigti š. g. 14. februārī un par Valkas pilsētas domniekiem un nodaļā augšminētā dienā, pīkst. 10 rītā, Valdemāra ielā J* 2 a.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 300 drošības nauda.
viņu kandidātiem, uz likuma paredzēto laiku, ievēlēti:
No Ns 1 — Namsaimnieku, lauksaimnieku

un tirgotāju kandidātu

saraksta:
1.
2.
3.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Kimerals, Antons,

Melbārdis, Jānis,

No Ns 2 — Darba
1.
2.
3.
4.

4.
5.

Prikulis, Paulis,
Gaumigs, Jēkabs.

inteliģences, strādnieku-amatnieku
saraksta:

Ķimins, Jānis,
Libiets, Jānis,
Kabucis, Ernests,
Gruzne, Georgs,

5.
6.
7.
8.

izsludina

9.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

Peņcis, Jānis,
Brūniņš, Jānis,
Ķirulis, Henri,
Ozols, Jūlijs,

Andersons, Alfrēds,
Bērziņš, Nikolajs,
Zvaigzne, Arvids,
Kiršfelds, Gustavs,
Ennits, Alberts,

18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

Apmaksāti
dalīšanos mutiskā

kandidātu

Torgans, Ernests,
Bērziņš, Osvalds,

Bricm ' anis, Jānis,
Zaļkalns, Kārlis.

Pavlovičs, Hermanis,
Melnbārdis, Vanda,
Svārpstinš, Jānis,
Oinas, E ' duārds,
Gailis, Dāvis,
Zīdens, Teodors,
Jaunozols, Kārlis,
Priede, Augusts.

No Ns 3 — Nomaļnieku, jaunsaimnieku, dzelzceļnieku, amatnieku
un strādnieku kandidātu saraksta:
1. Beikerts, Ludvigs,
2. Brīvība, Eduards.
Kandidātos no šī saraksta paliek:

3.
4.
5.

Līcis, Augusts,

15.

16.

6.

Bistrovs-Magaziņš, Jānis,
Turķis, Aleksandrs,
Tarto, Paulis,
Puika, Jānis,
Svilis, Jānis,

18.
19.
20.
21.
22.
23;
24.
25.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Naveņickis, Jānis,
Indus, Augusts,
Dzenis, J ēkabs,
Pupa, Arvids,
Ozols, Jānis,
Dambergs, Kārlis,

17.

Gromuls, Eduards,
Kārkliņš, Kārlis,
Raģis, Kārlis,

Rozenbergs, Fricis;
Kalniņš, Gotars,
Svilis, ' Dāvis,
Zunte, Kārlis,
Gromuls, Augusts,
Ķaukuls, Jēkabs,
Kukainis, Kārlis,
Subna, Jānis.]

uz

1929. g. 8. martu, pīkst.

11 jauktu izsoli

uz 1000 gab. dzelzs gultu
piegādāšanu.

Kandidātos no šī saraksta paliek:
10.

Izsoles noteikumi saņemami žurnāla ,,Ekonomists" kantorī
Noliktavas ielā Ns 1. darbdienās no pīkst. 9—13 dienā.
28847ē
'
L. 931.

Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļa

Abuls, Dāvis,
Kandidātos no šī saraksta paliek:
Rauska, Jānis,
16. Krauze, Gerhards,
Mucenieks, Kārlis.
17. Kalniņš, Augusts.
Pencis, Paulis,
18. Tiltiņš', J ūlijs,
Raudzens, Pēteris,
19. Eglīts, Jūlijs,
20. Jērums, Jānis,
Rogainis, Augusts,
Blanka, Arveds,
21. Bergs, Eduards,
Āboliņš, Dāvis,
22. Kornets, Georgs.
Jērums, Rūdolfs,
23. Veinblūms, Jānis,
Ozoliņš, Jonas,
24. Jansons, Eleonore,
Sniķers, Jūlijs,
25. Meiers, Augusts.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Kuldīgas apr., pamatojoties uz varēs pārdošanas dienā uz vietas.
1929. g. 21. februārī.
sava lēmuma no š. g. 18. janv.
Tiesu izp. A. Ozoliņš.
un pagasta tiesas likuma 108. 28794
un 109. p. paziņo, ka šī pagasta
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Kabiles pagasta tiesa,

Finanču ministrijas

Paziņojums

ar likumīgo
izsolē

un

zīmognodevu
rakstiski

paziņojumi

par pie-

piedāvājumi

slēgtās apizsoli", iesniedzami Kara

loksnēs
ar uzrakstu ,,Uz dzelzs gultu
būvniecības pārvaldes techniskai daļai vai izsoles dienā izsoles
kommsijai līdz 1929. g. 8. martam, pīkst. 11.
Piedāvājumi
var
tikt iesniegti kā uz visu vajadzīgo 1000 gultu piegādi,
tā arī uz
daļu piegādi, bet ne mazāku kā uz 150 gultām.
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pārvaldei
iespriekšēja drošība Ls 2,— no katras piedāvātās
gultas.
Drošība tiks pieņemta a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi

netiks

pieņemti.

Ar

izsoles

un

piegādāšanas

noteikumiem un gultas paraugu var iepazīties pārvaldes techniskā
daļā citadelē Ns 24, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās
no pīkst. 9—13).
L. Ns 936.
28850b

Iespieduma kļūdas izlabojums.
Mežu d-ta sludinājumā ,,Valdības Vēstneša" š. g. 44. numurā
(23- februārī) par saimnieciskā kārtā sagatavoto materiālu pārdošanu š. g. 8. marta izsolē ieviesusies kļūda: sludinājuma beigās,
starp ceturto un piekto rindu no apakšas, izlaists izsoles noteikums,
ka ,,Izsolē izsludinātie materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvoklī,
kādā tie uz vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas". Šim
teikumam jāstāv tūliņ pēc noteikumiem par drošības naudas pieņemšanu.
?Rīgas

PAZIŅOJUMS.

prefektūras

2.

iecirkņa

priekšnieks
paziņo, ka Š. g.
ministris apstiprinājis rūpniecības 8. martā, pīkst. 10 no rīta, Kr.
un tirdzniecības akciju sabiedrības Barona ielā Ns 4, dz. 9, pārdos
,,Kļaviņš", klavieru fabrika sta- vairāksolīšanā Mendeļa Kraskina
kustamu mantu, sastāvošu no:
tūtus, kuras mērķis ir: 1) iegūt,
ierīkot, un izmantot rūpniecības 1 pāra vīriešu kurpēm, kungu
uzņēmumus, klavieru,
pianinu rudens un ziemas mēteļiem un 2
un ' citu mūzikas instrumentu un spilveniem, kopvērtībā par Ls 10.
1929. g. 8. februārī

viņu

piederumu

Finanču

izgatavošanai,

Rīgas

prefektūras

2.

iecirkņa

kā arī koku un citu materiālu priekšnieks
*
paziņo, ka
š. g.
apstrādāšanai;
2) tirdzniecība
11. martā, pīkst. 10 no rīta,
ar pašizgatavotām un svešām Elizabetes ielā Ns
20, dz. 4,
klavierēm, dažādiem mūzikas inpārdos vairāksolīšanā Meiera BiNo Ns 4 — Apvienota Latv. sociāldemokrātiskās strādnieku partijas strumentiem i un viņu piederuchovska kustamu mantu, sastāValkas organizācijas, Latv. dzelzceļnieku savienības Valkas nodalās, miem, kā arī ar citiem materiāliem
vošu no 1 trauku bufetes, vērtībā
strādnieku un amatnieku kandidātu saraksta:
un precēm uz sava rēķina
un par Ls 86,90.
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kommisija, kā iekš- tā arī ārzei ,6. Bisnieks, Jānis,
1. Iverts, Jānis,
mēs.
Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
2. Liepiņš, Voldemārs,
7. Meiris, Jānis,
Pamatkapitāls Ls 100.000,—, paziņo, ka 1929. g. 8. martā,
3. Ciege, Ernests;
8. Auziņš, Aleksandrs,
kurš sadalās '500 akcijas par pīkst. 10 dienā, Rīgā, Krišjāņa
4. Pencis, Jēkabs,
9. Auniņš, Hermanis,
Barona ielā Ns 3, veikalā, tiesas
Ls 200,— katra.
'
5. Emoliņš, Mārtiņš,
10. Zeņķis, Toms.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā. nodokļa piedzīšanai tiks pārdota
Kandidātos no šī saraksta paliek:
firmas
G. Ošaliņš un biedrs
Sabiedrību dibina Latvijas pilkustama manta, sastāvoša no
11. Birzulis, Andrejs,
19. Tupurits, Augusts,
soņi:
20. ' Auziņš, Pēteris,
12. Vītiņš, Jānis,
1) Irene Kļaviņš, dzīv. Rīgā, dzelzs naudas skapja, ozolkoka
13. Jansons, Jūlijs,
21. Indus, Kārlis,
rakstāmgalda
un krēsliem
un
Tapešu ielā Ns 4, ' dz. 1.
14. Ķaukuls, Georgs-Jūlijs,
22. Velks, Eduards,
2) Kārlis Kļaviņš, dzīv. Rīgā, novērtēta par Ls 403,04.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
15. Zobins, Rūdolfs,
23.
Papulis, Roberts-Artūrs,
Trijādības ielā Ns 9/11, dz. 5.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
16. Barisons, Kārlis,
24. , Kurelis, Teodors,
3) Eduards Eglīts, dzīv. Rīgā,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
17. Auziņš, Andrejs,
25. Buša, Jānis.
Ganu ielā Ns 4, dz. 23.
18. Eķis, ' Roberts,
4) Edgars Švarcs, dzīv. Rīgā,
Rīgas
prefektūras
V iecirkņa
L. Pils ielā Ns 23, dz. 15.
Valkā, 1929. g. 22. februārī.
priekšnieks
paziņo, ka
š. g.
dzīv.
5) Moisejs Segals,
Rīgā, 5. martā, pīkst. 10
dienā, Ganību
Valkas pilsētas galva J. Ķimins.
Merķeļa ielā Ns 6, dz. 12.
dambī Ns 11, tiks pārdota brāļiem
28754b
Sekretārs E. Pavlovičs.
Bij. Krievijas pavalstnieks
Bobrovim
piederoša
kustama
6) Idels Segals, dzīv. Rīgā, ,manta, sastāvoša no diviem
Merķeļa ielā Ns 6, dz. 12.
zeimera zāģiem, kur: novērtēti
Priekules virsmežniecība
Tirdzniec. nod. priekšnieka v. par Ls 150,—.
Rīgas centrālās
pārdos mutiksā izsolē 1929. g. 1. martā, Priekules pagasta namā,
28839z
V. Gailītis.
slimo kases prasības segšanai.
Revidents Aug. Celmiņš.
Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 5. martā, pīkst. 10
pēc celmu skaita un platības.
Dzelzceļu virsvaldes
dienā, Katrinas dambī Ns 24/26,
II iec. mežniecībā, Dinsdurbes, Auderes, Meženieku,Ordangas,
inattriatii
apgāde
tiks pārdota vairāksolīšanā SaveNoderas un Asītes novados, pēc platības f4 vienības no 0,30—
izsludina
lim Etingeram piederošā kustama
25
vērtībā
no
Ls
465—1600.
1,
ha,
rakstisku sacensību
manta, sastāvoša no 72 kubik
IV iec. mežniecībā, Embūtes un Veldes novados, pēc celmu
1929. g. 7. martā uz vara vitriolu asīm šāļu malkas, kura novērtēta
skaita 1 vienība, 65 koki, vērtībā Ls 760,— un nēc platības 2 viepar Ls 720,—, Rīgas centrālās
— 1000 kgr.
nības no 3,96—5,50 ha, vērtībā Ls 1480—1980. '
kopējās
slimo
kases
prasības
un rakstiskas izsoles
Izsole sāksies pīkst. 12, dienā.
segšanai.
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Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g.-19. un 27. sept. 1929. g. 9. martā uz papīru,
Rīgas prefektūras 5. iecirkņa
apstiprinātiem nosacījumiem.
dažādu pēc saraksta,
priekšnieks
paziņo, ka š. * g.
Nosacījumu par mežu pārdošanu valsts mežos 9. pants 1929. g. 11. martā uz šļūtenēm,
5.
martā,
pīkst.
10 dienā, L.Piena
ir 1929. g. 1. maijs.
gumijas lok. katlu karstai mazizteikts sekosi: Līguma notecēšanas laiks
ielā Ns 3, tiks pārdota vairākministrija
uz
pircēja
lūgumu
gāšanai
—
10
gab.
izņēmuma
gadījumā
zemkopības
Ja
solīšanā Rūdolfam Lūsim piedepagarinātu mežu izstrādāšanas' un izvešanas vai ciršanas vietu
Sacensības un izsoļu dalībnieroša kustama manta, sastāvoša
notīrīšanas laiku, tad pirkšanas summa par tām atdalām, uz kurām kiem jāiemaksā drošības nauda no vieniem katlu pārvadājamiem
no
pirkšanas
jāpaaugstina
par
25
līdz
apmērā
no
piedāvājumu
pagarinājumu dod,
40%
5%
ratiem, kuri novērtēti par Ls 250,
vērtības. Tuvākas ziņas dzelzsummas.
Rīgas centrālās slimo kases prasīceļu
Gogoļa
ielā
Ns
virsvaldē,
3,
Pirkšanas summu par atdalu aprēķina no pilnas vienības
bas segšanai.
28832z
L 928 2* 28849
pirkšanas summas, proporcionāli meža resora vērtējumam. Pa- ist. 103.
Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
augstināšanas procenti pircējam jāsamaksā zemkopības ministrijai
Daugavpils muita paziņo, ka š. g. 5. martā, pīkst. 10
pirms pagarināšanas došanas.
š. g. 14. martā, pīkst. 10 no rīta, dienā, L. Piena ielā Ns 3, tiks
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
muitas noliktavās, Daugavpilī, pārdota vairāksolīšanā Rūdolfam
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Muitas ielā Ns 3, pārdos izsolē Lūsim piederoša kustama manta,
Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10% no dažādas konfiscētas preces, kā: sastāvoša no diviem smago orvienība
nosolīta.
summas, par kuru
zīda lentes, šalles, kravates, siemaņu ratiem, kuri novērtēti par
Kā drošības pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizviešu matu ķemmes, kokvilnas Ls 175,— Rīgas centrālās slimo
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts un vilnas audumus, apsudrabotas kases prasības segšanai. 28833z
zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību garanķēdītes un pūderi.
Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsoles
tijas un no jaunsaimniekiem, kuri vēlas pirkt uz viņu zemes augošu
Preces
var
apskatīt
ka š. g. 5. martā, pīkst. 10
paziņo,
summu
pieskaitīt
zemes
izpirkšanas
mežu un meža pārdošanas
28821z
dienā.
dienā, L. Piena ielā Ns 3, tiks
maksai, vekseļus ar divu kreditspējīgu galvenieku parakstiem.
Daugavpils muita.
pārdota vairāksolīšanā Rūdolfam
Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības naudas
Lūsim piederoša kustama manta,
Sapieru pulks
ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbu izvešanai, apvienotas
sastāvoša no vieniem katlu pārpulka
ielā,
Stūrmaņu
apmērā
no
vienības
pārdošanas
summas,
Bolderājā,
vienā summā — 20%
vadājamiem ratiem, kuri novērCirkazarmēs, 1929. ģ. 15. martā, tēti par Ls
pie kam šī drošības nauda paliek Mežu departamenta rīcībā.
290,— Vispārīgās
mutiskā
vairākresors.
pīkst.
pārdos
9,
šanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
Apdrošināšanas Sabiedrības nesolīšanā:
[a mežu nopircis zemes ieguvējs, apvienotās drošības naudas
114 kg, 2) ādas laimes gadījumos prasības segciršanas vietu tīrīšanai un kultūru darbu izvešanai nav jāmaksā. 1) skārda lūzumu
šanai.
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__
3)
striķa atkriatkritumus 21 kg,
Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā izsolē, vai ne vēlāk tumus 81 kg, 4) lupatu atkrituCēsu telefona kantoris izsludina
kā viena mēneša laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.
mus 39 kg, 5) dažādus atkritumus par nederīgu un atsauc radiopārdošanai
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas un
12 kg.
fona lietošanas atļauju Nš 109,
nolemtas izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas katru dienu no kā nozaudētu, izdotu 1928. g.
Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu pīkst. 8—12 sapieru pulka stabā, 4. aprīlī uz Roberta Jāna d.
Bolderājā.
28822z Varpogs vārdu. L924.
28851ē
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25128b
Priekules virsmežniecība.
mežzņiem.

augošu mežu,

IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muitas likuma §§ 477., 496. un 561. p., 1929. g. 20. martā, pīkst. 10 no rrta,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekiem Ir
tiesība tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes.
Precepienākusi

ļj
L5d

_

āNo kurienes

3
'S.
£,

p^eil

1

1544

_

15

2

3

2122
5130

112
—

1132
419

4

11271

10

3

5

13305

99

79

6

17570

—

308

Pa dzelzceļu

29./I 1927

7

16839

—

400

Pa dzelzceļu

7./li

8

21827

88

67

„Uranus"

9./II

Kon.
dok.

Vno
™

Arku
Arkugivai
pa dzelzceļu

Preču nosaukums

Vietu skaits un zīmes

vērtība

Preču īpašnieks

un svars

v

Ls

1927. gads.
5./I

1927

Stetines

1 maiss

31./XII
7./II

1926

Antverpenes

1927

Tilzītes

1 kaste 89 R.
1 muca R. & H. 71572.

„Ruth"

„01ympia"
Pa dzelzceļu
,,Ulf"

l./I

,,Ilse L. M. Russ"

9

23657

—

608

Pa dzelzceļu

10

29603

—

675

11

42899

36

1038

„Cygnus"
„AlbIaserdam"

Māli fabriku vajadzībām, br.
94,0 kg
Dzīvnieku tauki, br. 15,4 kg
r

Havras

1 ķīpa

Hamburgas

3 saiņi L. T. M. R. Co. Riga via Hamburg 4899/01.

1927

Meitenes
Virbaļiem

2 režģu kastes J. A. B. 1/2.
1 paka M. 140.

1927

Hamburgas

3 kastes Georgian Manganese J. WoIfsberg.
1 režģis St. & R. 19.

1927

18./II1927

18./II

1927

Meitenes

8./VIII

1927
27./X 1927

Rotterdamas

smēre

un

nātrsdubultogļ-

skābais, br. 14,4 kg
Mākslīga
zīda atkritumi,
49,5 kg

M. G. I.

1 muca. T. B. 2.
1 maiss S. & Co. 9552.

Konigsbergas

Asu

12,53
Nezināms
10,59 v Nezināms
—

9,11
br.
21,07

Automobiļu riepas, br. 84,7 kg
Ruberoīds, br. 61,6 kg
Periodiski izdevumi, svešvalodā,
br. 3,7 kg

Dr. P. Gurevičs

175,—
7,62

M. Hurvics & Co.
Otto Kind
„Rīgas Balss"

4,21

Ceļojuma piederumi, br. 136,0kg
Dzelzs drāts izstrādājumi, br.
78,0 kg
Siļķes, sālītas, br. 169,0 kg
Ķīmikālijas, br. 101,2 kg

Administr

Helmsing & Grimm

986,17

50,74
7,29
475,46

Otto Kind
Uzrādītājs

1928. gads.
12
13
14

3019
11218
12137

7
40
—

1046
148
2395

„Diana"
Pa dzelzceļu

„Baltanīc"

12./XII
31./XII

1928
1928

Hamburgas
Londonas

4 gab.
1 vieta Carlis Ellis E. S. O.

Drukas darbi, br. 108,5 kg
Malts šmirģels, br. 129,5 kg
Augu daļas dabiskā stāvoklī,
br. 67,0 kg
Džutas maisi, br. 2,5 kg
Ievārījumi, br. 10,0 kg

15
16

61739
548/29

10

1312

„Norderney"

28

1368

Pa pastu

21. XII

1928

Vācijas

1 paka

Preču paraugi, br. 1,6 kg

9,55

L. M. Zegelmans

Pa pastu

t
31./X1I

1928

Vācijas

1 paka 896/69277.

Preču paraugi, br. 17,87 kg

9,86

L. M. Zegelmans

„Aegir"

'

29./X 1927
20./III 1928
15. /XI 1924

Helsingforsas

1 kaste

Hamburgas
Zilupes

3 mucas S. O. & Co. 73227/9.
2 ķīpas

W. <S G. 329.

107,59
Uzrādītājs

113,49
4,41
5,30
81,68

SSSR Tirdzn.

Pārsr.

17 pasta kvīte

ser. A
Ns 52860
18 pasta kvīte
ser. A
Ns 57017

821/66645

Aizrādījums: Bez tam tanī pašā izsolē pārdos no iepriekšējās izsoles nepārdotās sekošas pārcenotas preces: aužamās stelles, kokvilnas audumus, smaržeļļas, etiķskābi, vilnas tepiķus, vīriešu un sieviešu
apģērbus, ģipša tēlnieku izstrādājumi, drukas darbus, plākšņu stiklu, nepulētu ar drāts tīklu, kinofilmas, akmeņi sasmalcināti, papīra tapetes, krāsas, papīru, skārda un koku izstrādājumi,
..
.
- .
28282v ...
finierus, tukšas mucas un pudeles, galdnieku izstrādājumi u. c. pr.

Muitas priekšnieka v. J. Vāgels.
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Daugavpils pilsētas policijas 2.

Alūksnes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 26. martā, plst.

12 dienā, Alūksnē,

Alūksnes

pilsētas

jaunā

namā,

augošu un atmirušu mežu.
Augošs mežs ar novērtējumu par takses cenu.
novadā 7 vienības pēc celmu skaita no 20 līdz

III iec. mežniecībā

Alsviķu

III iec. mežniecībā

no Ls 43 līdz Ls 683;
Alsviķu novadā 5 vienības pēc platības

III iec. mežniecībā
IV iec. mežniecībā

V iec. mežniecībā,

I iec. mežniecībā

1227 kokiem,

novērt.

no 1,60 līdz 46,50 ha, novērtētas
Ls 114 līdz Ls 3205;
Alsviķu novadā 2 vienības pēc celmu skaita 42 un 16 koki novērtētas
*
Ls 41 7 un Ls 89 (sēklinieki);
Alsviķu novadā 1 vienību pēc platības 2,00 ha, novērtētu par Ls 197;
Visikuma un Jurensku nov. 3 vienības pēc platības no 0,16 līdz 0,78 ha,
vērtētas ,no Ls 71—līdz Ls 274.
Augošs mežs ar 50% pazeminājumu zem takses.
Jaunlaicenes nov. 3 vienības pēc platības no 0,14 līdz 0,18 ha, novērtētas

no
par

Ls 5 līdz Ls 26.
IV iec. mežniecībā

Augošs mežs ar 30% pazeminājumu zem takses.
Jaunlāsberga novadā 1 vienība pēc platības 23,30 ha, novērtēta par Ls 1408.

no-

no

iecirkņa priekšnieks paziņo, ka
1929; g. 6. martā, pīkst. 10 Maizes

ielā Ns 3, tiks pārdotas vairāksolīšanā pils. Hackelim Lazdanam piederošas sekošas mantas:
20 gab. juchts ādas.
Minētās
mantas varēs apskatīt ūtrupes

Akciju Sūb. „LARUNAFTA"
valde sasauc

okcion.visp. sapulci

Tirdzniecības akc. s-ba „Intern.
Harvester Komp. Latvijā" valde
pagodinās ielūgt
rus uz

savus

akcionā-

vispārējo sapulci,
otrdien, 19. martā, pīkst. 6 p.
pusd., Rīgā, Elizabetes ielā Ns 4. kura notiks sestd., š. g. 22. martā »
pīkst. 4 pēc pusd.. akc. sab.
dienā uz vietas.
28807z valdes telpās, ar
valdes telpās, Rīgā, Pulkveža
sekošu dienas kārtību:
Daugavpils pilsētas policijas 2.
Brieža ielā Ns 11.
iecirkņa priekšnieks paziņo, ka 1) Statūtu § 37 grozīšana.
Dienas kārtība:
1929. g. 6. martā, pīkst. 11, "Saules 2) Viena valdes locekļa kandidāta
1) 1928. g. pārskata apstiprināievēlēšana.
ielā Ns 71, tiks pārdotas vairākšana, revīzijas kommisijaspasolīšanā pils. Pēterim Lebedevam 3) 1929. g. budžeta un darbības
ziņojums un valdes atsvabināplāna apstiprināšana.
piederošas sekošas mantas: divi
šana no atbildības par noteūdenssildāmie pirts katli. Minētās 4) Dažādi jautājumi.
cējušu gadu.
Akcionāru kungiem, kuri vēlas
mantas varēs apskatīt ūtrupes
piedalīties sapulcē, uz statūtu 2) Darbības plāns un budžets
dienā uz vietas.
28810z
§ 52 pamata, jāuzrāda 7 dienas

Bārbeles pagastam

Atmiris mežs ar 75% pazeminājumu zem takses.
Bauskas apriņķī, vajadzīgs
V iec. mežniecībā
Visikuma un Jurensku nov. 3 vienības pēc celmu skaita no 215 līdz 681 kokiem,
novērtētiem no Ls 26 līdz Ls 66.
Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests ,,VaId.
Alga pēc Tautas labklājības
Vēstn." Ns 82) un zemkopības ministra apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.
ministrijas nosacījumiem Ls 180
Meža operācijas termiņš — 1930. g. 1. maijs, izņemot 1 vienību Alsviķa novadā pēc platības mēnesī un paredzētās slimnieku
piemaksas, brīvs dzīvoklis Bār2,67 ha, novērtētu par Ls 3205, kurai operācijas termiņi (929. g. I. septembris.
Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā Mežu departamenta speciālos līdzekļos apvienotā beles mācītājmuižā, ar apkurinādrošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbiem 20% apmērā no vienības pārdošanas šanu, i/2 pūrv. zemes un dažas
summas; šī drošības nauda pāriet Mežu departamenta rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas sa- ābeles, nepieciešamās saimniecītīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Šīs apvienotās drošības naudas nomaksu var nodrošināt bas ēkas. Ārsta mājā atrodas arī
aptieka. Vēlēšanas notiks 1929.g.
ar Latv. bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.
23. martā, pīkst. 12 dienā, BārSolīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Kandidāti
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma beles pagasta namā.
kuji vēlētos šo vietu pieņemt,
summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
tiek lūgti ierasties min. dienā un
Šo skaidrā naudā iemaksāto drošības naudu ieskaita pēdējā maksājumā, ja mežu pircējs slēdz
laikā pie pagasta padomes un ielīgumu.
sniegt dokumentus par izglītību,
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas
hipotēkas bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par ' viņu nominālvērtību 3) Latvijas līdzšinējo praksi un dzīves aprakstu.
Var arī pieteikties rakbankas un citu banku un kredītbiedrību garantijas.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no stiski līdz minētai dienai pie
izsoles pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā, Alūksnē, Viestura ielā Ns 1 un Bārbeles pagasta valdes, klātpieliekot augšminētos dokumenpie attiecīgiem iecirkņu mežziņiem.
28755r
Alūksnes virsmežniecība.
tus.
Tuvākā dzelzceļa stacija
Pasts
Bauskas apr. priekšnieka pal.
Bauskas apr. priekšnieka palīgs Vecmuižā, 18 kilometr.
Bauskas apr. priekšnieka pal.
caur Bārbeli.
Pagasta valdes
2. iec. pārdos atklātā vairāksolī- 2. iec. pārdos atklātā vairāksolī- 2. iecirknī pārdos atklātā vairāktālrunis 3. Vasarā auto satiksme.
šanā š. g. 12. martā, pīkst. 10 no šanā š. g. 19. martā, pīkst. 10 no solīšanā š. g. 12. martā, pīkst. 10
Vilciens Vecmuižas stacijā pierīta, Bārbeles pagastā ,,Danderu " rīta, Taurkalnes pag. ,,Ka!na- no rīta, Bārbeles pagastā, ,,DanStrautiņu" mājā, Mārtiņam Šul- deru" mājā, pilsonei Annai un nāk pēc pīkst. 9 vakarā un tie,
mājā, pilsonim Andrejam Zarikas vēlētos pasūtīt pretī zirgus,
ņam piederošos vienus koka asu cim piederošas vienus koka asu Emilijai Zariņš piederošo govi, lūdzam piezvanīt pa tālruni Bārratus,
novērtētus
par
Ls
pelēki-sarkanu
novērtētu
22,74,
vāģus, novērtētus par Ls 40,—
spalvu,
belē 11, biedrības ekonomam,
dēļ mantojuma nodokļa piedzīša- dēļ ienākuma nodokļa piedzīša- par Ls 40,— dēļ mantojuma nokurš uz pasūtījumu gādās arī par
nas līdz ar piedzīšanas izdenas līdz ar piedzīšanas izdevudokļa piedzīšanas līdz ar % un
telpām un uzturu.
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vumiem, saskaņā ar nodokļu de- miem Ls 22,74, saskaņā ar no- piedzīšanas izdevumiem, saskaņā
Priekšsēdētājs (paraksts).
partamenta rakstu no 1928. g. dokļu departamenta rakstu no ar nodokļu departamenta rakstu
Darbvedis Kalējs.
21. decembra ar Ns 3728m/27. 1927. g. 9. augusta ar Ns 185149. no 1928. g. 21. decembra ar
28805z
Ns 3728 m/27.
Rīgas muita izsludina par ned.
Daugavpils
pilsētas
policijas
Madonas apr. priekšnieka palīgs
Daugavpils pilsētas
policieijas nozaudēto dienesta apliecību Ns
2. iecirkņa priekšnieks paziņo , ka
izdotu
1927.
gada
iecirkņa priekšnieks paziņo, ka 2234/423,
1. iecirknī paziņo atklātībai, ka 1929. g. 3.
martā, pīkst. 12, 2.
28. februāri
vecākam muitas
1929. g. 9. martā, pīkst.
10, Miesnieku ielā Ns 58, tiks pārdotas 1929. g. 4. martā, pīkst. 11,
Miesnieku ielā Ns 64, tiks pārdotas uzraugam Jānim Kristapsonam.
Madonā uz tirgus laukuma, pavairāksolīšanā pils. OvsejamOpešgasta namā, tiks izpārdota vai- kinam piederošas sekošas
vairāksolīšanā pils. OvsejamOpešmantas:
Brīdinājums.
rāksolīšanā pi'sonim Jānim Rukinam piederošas sekošas mantas:
3 maisi kviešu miltu.
Minētās
benim piederoša kustama manta,
Mi5
maisi
ar
kviešu
miltiem.
Ar
šo paziņoju, ka laikā starp
mantas varēs apskatīt ūtrupes
sastāvoša no Rīgas pilsētas lom15. un 22. februāri š. g. esmu pa28808z nētās mantas varēs apskatīt ūtrudienā uz vietas.
barda ķīlas zīmes Ns 829641 uz
pes dienā uz vietas.
2881 Iz zaudējis četrus blanko vekseļus,
vienu ieķīlāto velosipēdu ar terJohansons,
Daugavpils pilsētas policijas 2.
Daugavpils pilsētas policijas 2. izdotus no Amildas
miņu 1929. g. 16. aprīlī, nocenota iecirkņa priekšnieks paziņo, ka iecirkņa priekšnieks paziņo, ka kopsummā par Ls 240,— (divi
par Ls 70,—, izpildot Madonas 1929. g. 5. martā, pīkst. II, Rīgas 1929. g. 5. martā, pīkst.
11, Rīgas vekseļi par Ls 100,— un divi
pilsētas īres valdes spriedumu no ielā Ns 66, tiks pārdotas vairāk- ielā Ns
66, tiks pārdotas vairāk- vekseļi par Ls 20,—). Visas nau1929. g. 10. janvāra ar Ns 4. solīšanā pils. A. Vitortam piededas iestādes,kā arī privātpersonas
solīšanā pils. A. Vitortam piedeIzzināt sarakstu, atsevišķas manrošas
sekošas mantas: autorošas sekošas mantas: 1 sienas tiek brīdinātas no minēto vekseļu
tas nocenojumu, kā ,arī apskatīt mātiska kase.
Minētās mantas spogulis un 6 gab. galdiņi. Mi- pretīmņemšanas.
28844z
pārdodamo mantu varēs pārdovarēs apskatīt ūtrupes dienā uz nētās mantas varēs apskatīt ūtruDocents 0. Habermann,
šanas dienā uz vietas.
28802z vietas.
I
28809z
Latv. universitātē.
28806z pes dienā uz vietas.

ārsts.

pirms sapulces savas pagaidu
apliecības oriģināli mūsu sabiedrības kasē.

28843z

Valde.

Jelgavas pilsētas

draudzes banka
ziņo
atklātībai, ka 1929. g.
14. martā, pīkst! 10 rītā, bankas
telpās, Uzvaras ielā Ns 16, pārdos
atklātā vairāksolīšanā
dažādas bankā ieķīlātas un termiņā neizpirktas zelta un sudraba
lietas, velosipēdus, šujmašīnas,
separatorus, drēbes, vieglo automobili u. c. priekšmetus.
Nokavēti maksājumi par zelta
un sudraba lietām nokārtojami
vēlākais līdz š. g. 11. martam,
pretējā gadījumā īpašniekiem celsies lieki izdevumi caur priekšmetu apzīmogošanu proves valdē.
Torga dienā bankas operācijas
nenotiks.
28823z
Valde.

Latvijas

spirtrūpniecības

akciju

sabiedr. valde

sasauc uz Š. g. 26. martu, pīkst. 5
pēc pusd., Rīgā, L. Miesnieku
ielā Ns II, dz. 2

kārtēju vispārēju sapulci
Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes ziņojums.
3) Revīzijas
kommisijas
ziņojums.
4) Gada pārskats.
5) 1929. g. budžets.
6) Vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi.
Saskaņā ar statūtu § 52. akcijas
vai kvītes par viņu uzglabāšanu
iesniedzamas valdei līdz š. g.
19. martam, pīkst. 2 pēc pusd.
28836z
Valde.
A.'S

Sabiles

fabrikas

sērkociņu

„STARS"
valde paziņo, ka izsludinātā,1929.
gada 30. janvārī ,.Valdības Vēstnesī" Ns 24 akcionāru kārtēja
pilna sapulce 27. februārī, pīkst. 5
vakarā nenotiks.
Pilnas akcionāru sapulces diena tiks izsludināta ,. Valdības Vēstnesī".
28825Ž

Valde.

1929. g.
3) Vēlēšanas.

4) Priekšlikumi un pieprasījumu
52. § statūtos:
Vārda

akciju

īpašnieki.

ba!s-

tiesību vispārējās sapulcēs bauda
tikai tad, ja viņi vismaz septiņas
dienas pirms vispārējās sapulces
sanākšanas pieteikuši savas akcijas valdei, pie kam, lai piedalītos
vispārējās sapulcēs, vārda akcijas
nav vairs jāuzrāda.
Bezvārda
akcijas dod balsstiesību tanī gadījumā, ja tās iesniegtas sabiedrības valdei
vismaz septiņas
dienas pirms vispārējās sapulces
sanākšanas un nav ņemtas atpakaļ pirms sapulces beigām.
Akciju vietā var uzrādīt apliecības (kvītes), ka akcijas nodotasglabāšanā vai ieķīlātas valsts vai
ari iekšzemes privātās kredītiestādēs, vai ārzemju bankās,
kuras šim nolūkam izraudzījusēs
akcionāru vispārīgā sapulce un
ja finanču ministrija šo izvēli
apstiprinājusi.
Apliecībās (kvitēs) uzdodami akciju numuri un
tās atzīstamas tikai tad, ja izdotas
pēdējā gadā pirms vispārējās sapulces.
28838z
Valde.

Pirmās

Latvijas

Kreditsab.

pilna biedru sapulce

1929. g. 14. martā, ceturtdienpīkst. 7 vakarā, Rīgā, Brīvības
kluba
bulv. 2/4, namsaimnieku
telpās, ar sekošu
dienas ārtibu:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana2) Gada pārskats par 1928. _gpadomes, valdes un revīzijas
kommisijas ziņojumi un pārskata pieņemšana.
3) 1928. g. tīras peļņas sada!isaiw
4) Budžeta apstiprināšana 19.»gadam.
.
pao«5) Kooperatīvās revīzijas
revīizdarītās
mes uzdevumā
zijas protokola nolasīšana.
izsieg6) Biedru izstāšanās un
šana.
7)
8)

Vēlēšanas.
Ziņojumi un
28837z

priekšlikumi-

Valde-

