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Saeima.
Pārgrozījumi

tarifos valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo īpašumu no-

vērtēšanai un izpirkšanas maksas vai
dzimtnomas noteikšanai.

Tarifi aizsargu mežu vērtēšanai uz valsts
zemes

dienu, Izņemot

j|| ļJiM

Redakcija:
Runas

stundas

no

^ļgr

Steidzamību pieņem vienbalsīgi. Debatē; i
par pieprasījumu
pēc būtības
pirmais ;
runā A. Rudevics.
Tā kā pieteikušies;
vēl vairāki runātāji, tad sēdi
slēdz ap i
pulksten 10, debatu turpināšanu atliekol :

Nākošā sēde šodien.

Rīgā,

apbūves

Rīkojums par tarifa pazemināšanu Budapeštas starptautiskās izstādes eksponātu pārvadājumiem.

Paziņojums.

Pārgrozījumi

Tarifu („Valdības
248.

numurā)

19.

Sodu likumu 100. un
grozījums.

3.

Noteikumi

par

128. panta

kurināmiem

mate-

10. panta

riāliem kara resorā.
4. Pārgrozījums likumā par valsts, kredītiem lauksaimniecības būvniecībai.

tarifiem, bet:

1) pēc vidējās

šanas izdevumiem līdz 30°/0 , jāreizina ar
10; tādējādi dabūto ēku vērtību, atkarībā

5. Papildinājumi likumā par valsts aizdevumiem pilsētu būvniecībai.

no ēku stāvokļa un vecuma, var procen-

6. Papildinājumi un pārgrozījumi likumā
par tirdzniecības kuģu administratīvo
personālu.

varētu iegūt, pārdodot ēku noplēšanai.
Par ēkas vērtību jāpieņem tā, kura pēc

7. Papildinājums likumā par nekustamu
īpašumu korroborēšanu
sakarā ar

Piezīme.

8. Papildinājums Sodu likumos.

9. Noteikumi par darba atļauju izdošanu
noteikumos

un

tās

jāatvelk

priekšmetiem.

tirdzniecības

nolūkiem

vai uz apbūves gabaliem piešķirto

12. Noteikumi

tirdzniecības nolūkiem vai
uz apbūves gabaliem piešķirtās ēkas vēr-

jumu un dzīvnieku jēlvielu ievešanu
Latvijā.

ēku

14. Noteikumi par

ūdeņu lietošanu kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai un
pludināšanai.

Pauls Kalniņš,
Saeimas priekšsēdētājs.
J. Breikšs,

Saeimas sekretārs.

Sēde

pēc ēku tarifa, saskaņā ar
12., 13. un 14. pantu, palielinot
to sekosi: 1) uz laukiem — līdz 50%;
2) pie dzelzceļu stacijām, bieži apdzīvotās
vietās un pilsētās līdz 10.000 iedzīvotāju
noteicama
10., 11.,

vasarnīcu

izņemot

Rīgas

Zemkopības ministris A. Alberings.

Tarifi apstiprināti mini1929. gada
stru kabineta
9. aprīļa sēdē.
Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.
Valsts kancelejas direktors
D. Rudzīts.

atvajinā-

Piezīme.

Dzīvā inventāra novērtēšana izdarāma saskaņā ar ,,Noteikumi

grāmatvedību un norēķiniem valsts iestādēs" 97.
2.

kommisijās.

dot
atļauju, saukt dažus
de Putātus
pie atbildības
tiesas ceļā,
nodod
deputātu lietu izmeklēšanas komisijai.

Lūgumu,

. A ' Eglīša
u. c. iesniegto papildinājumu pie
pec
agrārās reformas
likuma
prākām debatēm nodod lauksaimniecības
,n
juridiskai kommisijai.

sniegts valdībai
steidzams pieprasis par senāta
*l m
š. g. 15. marta izskai°juni u agrārās reformas lietā.
Pieprajr
«mma steidzamību motivē F. Cielens.

par

p.

Novērtējama visa līdz š. g. 1. aprīlim pirkšanas, piešķiršanas

fonda), pārņemšanas, sekvestra, konfiskācijas,

(no valsts zemes
ziedojumu un novēlējumu ceļā juridiski

valsts īpašumā iegūtā nekustamā manta.
3. Nekustamu īpašumu vērtēšanas kommisijās Rīgā ieceļ to ministriju
vai
līdzīgu centrālo iestāžu vadītāji, kuru personā nekustama manta iegūta valsts īpašumā.

iestāžu vadītāji.

5.
kuri

Novērtēšanas aktis apstiprina

aizsargu mežu vērtēšanai uz valsts zemes
fonda piešķirtiem un piešķiramiem apbūves
gabaliem pilsētās un bieži apdzīvotās vietās.
(Izdoti

uz

12. panta

g. 23. aprīļa likuma
pamata. Lik. kr. 1923. g. 49).
1923.

Aizsarg ājamos ieskaitītie meži uz valsts
zemes fonda piešķirtiem un piešķiramiem

bieži apapbūves gabaliem pilsētās un
zemkopības
vērtējami
pēc
dzīvotās vietās
apstiprinātam:
ministra 1922. g. 27. jūnijā
sadalījuma
1) takses. 2) virsmežniecību
masas
tabulām
(„Vald.
takses šķirās un 3)
Vēstu.' 1922. g. 231. un 232. num.). Pec
aizsargu meža
šiem noteikumiem novērtēta
līdz
50%.
pazemināt
vērtību var

ministriju

un līdzīgu

centrālo

iestāžu

vadītāji.,

kommisijās iecēluši.

6. Provinces pilsētās, miestos un uz laukiem atrodošās nekustamas mantas
vērtēšanas kommisijās ieceļamas 3. un 4. p. paredzētā kārtībā no attiecīgu
vietējo
iestāžu darbiniekiem, pielaižot komandējumus vienīgi sevišķos nepieciešamības gadījumos.
Novērtējumu aktu apstiprināšana izdarāma saskaņā ar 5. p. nosacījumiem.
7.

Nedzīvā inventāra novērtēšanu

iestādēs, kuru rīcībā atrodas vērtīgi iekārtas,

mākslas un zinātnes priekšmeti, dārgas mašīnas un satiksmes līdzekļi vai vispār lielāks
daudzums kustamas mantas, izdara šo iestāžu ieceltas kommisijās, bet pārējās iestādēs —
Vērtēšanas aktis apstiprina attiecīgu iestāžu vadītāji.
šo iestāžu nozīmēti ierēdņi.
8.
Novērtējama visa līdz š. g. 1. aprīlim valsts īpašumā iegūtā (pirktā, pārņemtā,,
konfiscētā,

ziedotā vai novēlētā) kustama manta resp. nedzīvais

inventārs.

9. Nekustamu īpašumu objektu un nedzīvā inventāra novērtēšanas aktis jāsastāda
sarakstu veidā pēc paraugiem JVs 1 un 2. Pārējos gadījumos sastādāmas parasta
paredzētie novērtēšanas pamati.

veida

aktis, kurās obligātoriski jāatzīmē instrukcijā

apstiprināti
novērtēšanas aktu
10. Instrukcijā
paredzētā kārtībā
oriģināli
jānosūta Valsts saimniecības departamenta Valsts budžetu nodaļai ne vēlāk kā līdz
š. g. 15. augustam. Aktu noraksti uzglabājami iestādēs. Pārvērtējuma summas kustamas
mantas

grāmatā nav

ierakstāmas.

II.
11.

Zeme

un

meliorācijas.

Zemes saimnieciskā vērtība nosakāma atsevišķi

apbūves zemēm, aramzemei,

sakņu dārziem, augļu dārziem, pļavām, ganībām un mežu zemei.
12.

Zemes vērtēšanai par

pamatu

jāņem

zemes vietējā

pirkšanas-pārdpšanas

cena.
13. Meliorācijas pie vērtēšanas šķirojamas amortizējamās un neamortizējamās.
14.
Neamortizējamās meliorācijas novērtējamas, ņemot
par
pamatu
šādu
meliorāciju izvešanas vērtību, kāda tā varētu būt vērtēšanas brīdī. Neamortizējamāmeliorācijas novērtējamas reizē ar zemi, kur tās izvestas un viņu vērtība pieskaitāma
zemes vērtībai.
15. Amortizējamās meliorācijas novērtējamas pēc sekošas formulas:

Tarifi

PBHJS.

Star psesiju laikā 81. panta kārtībā izdotus valdības noteikumus un likumu
grozīumuvai papildinājumus nodod at-

nosacījumi.

budžetu pamata.

1929. g. 9. aprīlī.

Rīgā,

Tagadējās Saeimas 3. sesijas pirmo sēdi
priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš.
piešķir

rajonos,

Jūrmalu — no 25 līdz 75°/p ; 3) pilsētās
ar pāri par 10.000 iedzīvotāju un Rīgas
Jūrmalā — no 50 līdz 100° „.

16. aprīlī.

deputātiem

(19. p.) _, bet

kur tas nebūtu iespējams, tur ēku vērtība

at klāj

.

vērtēšana.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

SAEIMA.

"ecigās

telpu

Vasarnīcas

un

Rīgā, 1929. g. 17. aprīlī.

. Dažiem

vai

tējamas pēc to ienesīguma

13 Pārgrozījums likumā par nekustamas
mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas ierobežošanu.

Visparej.ie

1. Valsts nekustamu īpašumu un nedzīvā inventāra novērtēšana
izdarāma līdz
šā gada 1. jūlijam visās valsts iestādēs, izņemot valsts dzelzceļus, Mežu un Pasta un
telegrāfa departamentus un valsts uzņēmumus, kas darbojas uz netto (pievienojamo)

noma

33.
Vasarnīcu,

par gaļas, gaļas izstrādā-

1.

valsts iestādēs.

un

no

11. Papildinājums likumā par kartupeļu
ievešanas un izvešanas kontroli.

koku

Instrukcija

tiem priekšmetiem, tad ēkas nomas

naudu

kara flotē.

vidējā

direktors Mazkalniņš.

4.
Ja nekustams īpašums atrodas citas ministrijas vai līdzīgas centrālās iestādes
iestāžu lietošanā, vērtēšanas kommisijās attiecīga resora pilnvarā ieceļ šo ministriju

par zemi un citiem

par kuģo-

kuģošanas

Finanču

vietējām parastām nomas cenām, un,
ja ēka iznomāta kopā ar zemi un cinoteikšanai

ārvalstniekiem.

laiku

ēkām

nomas nauda nosakāma piemērojoties

agrārās reformas likumu.

šanas

Neiznomātām

1929. g. maija.

Finanču ministris A. Petrevics.

tuāli pazemināt, un 2) pēc summas, kādu

abiem vērtēšanas veidiem ir augstāka.

ar

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

par valsts mantas vienreizēju novērtēšanu

gada nomas, kura, atvelkot ēkas uzturē-

līdz

Apstiprinu.

izteikt

Ēkas vai to daļas virs normas, kāda noteikta 15. pantā, nav vērtējamas pēc

apliecību

1929. g. 11. aprīlī.

19.

pār-

pielikto

Rīkojums spēkā no

1923. g.

33. pantu

zīmei

preču pavadzīmi iesūta F parastā kārtībā.

Papildinot rīkojumu N° 35, kurš publicēts š. g. ,,Dzelzceļu Vēstneša" 4. numurā,

šādi:

2.

Preču

1929. g. 15. aprīlī.

tarifos

Vēstneša"

un

staciju.

JVs 152

Par tarifa pazemināšanu Budapeštas
starptautiskās izstādes eksponātu pārvadājumiem.

valsts zemes fonda piešķirto un piešķiramo
īpašumu novērtēšanai un izpirkšanas maksas vai dzimtnomas noteikšanai.

iesniedzis Saeimai sekošus noteikumus:

10. Pārgrozījums

1929. g. 9. aprīlī.

Rīkojums

apstiprināt;
Pārgrozījumi
ministru kabineta 1929. g.
9. aprīļa sēdē.
Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.

D. Rudzīts,

aktu reģistrāciju.

aizrādu, ka rīkojumā minētais tarifa pazeminājums attiecas arī uz tiem Budapeštas starptautiskā izstādē nepārdotiem
eksponātiem, kurus nosūta atpakaļ uz
viņu izsūtīšanas vietām.pie tiešās satiksmes
tādā gadījumā pie
dokumentiem, bet
tiešās satiksmes preču zīmes jābūt klāt
minētās izstādes apliecībai, ka šis ekspoBudapeštas
nāts tiešām bijis
izstādīts
starptautiskā izstādē un tie kā nepārdoti
tiek atpakaļ sūtīti uz viņa izsūtīšanas

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A~ Ķuze.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Valsts kancelejas direktors

1. Pārgrozījums likumā par civilstāvokļa

un ekspedīcija:

Rīgā, pili Ns 1. Tālrunis 20031
no pulksten
Atvērts
9—3

Zemkopības ministris A. Alberings.

Instrukcija par valsts mantas vienreizēju
novērtēšanu valsts iestādēs.

Saeimas otrās un trešās sesijas starplaikā Ministru kabinets Latvijas Republikas
Satversmes 81. panta kārtībā izdevis un

Ls 4,—
rindiņām
—,15
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
—,20
vlenslejīgu rindiņu
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.;
—,23
d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
,, —,80
personas

Ar šiem tarifiem atcelti atsevišķu pilsētu, miestu un bieži apdzīvoto vietu apbūves gabalu vērtēšanas tarifu (,,Vald.
Vēstu."
1925. g. 156. un 229. num.,
1926. g. 131. num. un 1927. g. 62. num.)
noteikumi par aizsargu mežu vērtēšanu.

uz citu reiz.

piešķirtiem un piešķigabaliem pilsētās
uti bieži apdzīvotās vietās.

Kantoris

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

svētku dienas

svētdienas

JtM^

j^ra^&^P^^l
11—12

Sludinājumu maksa:

oficiāls unlaikraksts

Rīgā, pili Xs 2. Tālrunis 20032
^p| §§|pP| ^

fonda

ramiem

jgfea

W

- S . (K — n)
K

-

Maksa par ..Valdībasļ, Vēstnesi":
ez
ar piesūtīšanu par^
piesūtīšanas
. Ls 22—
gadu . .
(saņemt eksped.) par:
7*gl %'— eadu
Ls ,s

W — meliorācijas

tagadējā vērtība,

S

izvešanas vērtība, kāda

— meliorācijas

K — meliorācijas vidējais kalpošanas
n — nokalpotais laiks.

tā varētu
laiks,

būt vērtēšanas laikā (gadā),

III.
Ēkas.
16. Notecējušā saimniecības gadā jaunuzceltās ēkas novērtējamas pēc uzcelšanas
izdevumiem.
17. Pirms 1928. g. I. aprīļa uzceltās ēkas novērtējamas pēc sekošas formulas:
\V

=. (n n

k)

\V — ēkas vērtība,

U — uzcelšanas izdevumi, kādi
n
k

tie varētu
— ēkas kalpošanas laiks (gadi),
— ēkas nokalpotie gadi.

būt

vērtēšanas gadā,

18. Dzīvojamo un rūpniecības ēku uzcelšanas
un bieži apdzīvotās vietās aprēķināmi pēc tarifa N°
pēc Latvijas valsts tapšanas uz laukiem uzcelto valsts
ēkii uzcelšanas izdevumi. Visos pārējos gadījumos

izdevumi (17. p.) pilsētās, miestos
1. Pēc tā paša tarifa aprēķināmi
kapitālo dzīvojamo un rūpniecības
piemērojams tarifs JVe 2.

W

m
n

Vecas nederīgas ēkas novērtējamas pēc formulas:
W = m — n
— ēkas vērtība,
— materiālu vērtība, kādu varētu iegūt pie ēkas noplēšanas,
— noplēšanas izdevumi.

novērtēšanas

uz

1. aprīli.

1929. g.

Priekšmetu nosaukums

kustamās
Iegūšanas
mantasgram.
gads

£*

Instr. 9. p.

Vērtēšanas
ļ Kalpošanas ļ Nokal'P^
,

iegūšanas

ļ'^

,

vērtība

1929. gada

c

Paraugs Jfe 2.

akts

Vērtēšanas formula

Vērtība pēc

^

g«
c§

19.

Nedzīvā inventāra

laiks

(i)

1. apnlī

(n)

«
£

ma
,,,,
lv»

I kalpošanas '
laiks (k)

§
g

Tāpat novērtējamas arī muižu centru un citas ēkas un būves, kuļas pēc viņu

stāvokļa nav iespējams saimnieciski izlietot.
IV.
20.

Augļu

dārzi.

Ēku novērtēšanas

Ražojoši augļu dārzi (novērtējami pēc formulas:
ļ\
.,,
,
v
m (S -f nr -f- a) i ._
rc . nr+aW=[S
+

(Instr. 18. p.).
Pēc šī tarifa aprēķināma dzīvojamo un rūpniecības ēku uzcelšanas vērtība pilsētās
miestos un bieži apdzīvotās vietās. Tas pats tarifs piemērojams uz laukiem pēc Latvijas
tapšanas uzcelto valsts dzīvojamo un rūpniecības ēku novērtēšanai. Attiecīgas blakus
ēkas novērtējamas pēc tarifa N° 2.
Pie 1—6 stāvu būvēm izmaksa aprēķināta latos par katru apbūvēta laukuma

^

W — dārza vērtība,
S — dārza ierīkošanas izdevumi, kādi tie varētu būt vērtēšanas brīdī,
r

tarifs JV° 1.

— zemes rente un ierīkošanas izdevumu procenti,

kvadrātmetru

un katru apbūvētās telpas kubikmetru.

Pamatplatības lielumu

noteic
— gadu skaits no dārza ierīkošanas laika līdz laikam, kad ražošanas ienākumi sāk
pamatgriezuma ārējais ierobežojums. Eku augstumu rēķina no apakšstāva resp. pasegt ražošanas izdevumus,
graba grīdas līdz pēdējā augšstāva resp. jumta izbūves griestiem. Ja zem būves pagrabs,
m — gadu skaits no šī laika līdz vērtēšanas brīdim,
vai arī, ja jumta stāvs izbūvēts dzīvokļiem — pierēķina tabulā attiecīgiem gadījumiem
a — apkopšanas izdevumi līdz ražošanas sākumam,
pievestos
skaitļus.
k — gadu skaits no laika, kad ražošanas ienākumi sedz ražošanas izdevumus līdz

n

Pie būvēm ar 2, 3 vai 4 atklātām — fasādēm, pierēķina 3—9% no pamatvērtības.

laikam, kad augļu dārza tālākā turēšana paliek neizdevīga,
v

— dārzu veselības stāvoklis, izteikts %.

Ēku

novērtēšanas

Piezīme.

Vecie dārzi ar neizdevīgām šķirnēm (tirgum un rūpniecībai) novērtējami
par apm. 25 līdz 50% no augšminētā ceļā aprēķinātās vērtības.

W = (S + nr + a) . JL

šķira

Koku audzētavas

1.

+ rn + a - (i + b)

— audzētavas

— audzēšanas ierīkošanas izdevumi,

k

— procentu norma uz ierīkošanas izdevumos ieguldīto kapitālu,

n

— gadu skaits no ierīkošanas laika līdz vērtēšanas brīdim,

r
a

— zemes rente,
— apkopšanas izdevumi,

i
b

— ieņemtās summas līdz vērtēšanas laikam,
— bojā gājušo kociņu vērtība.

2.

inventārs.

23. Notecējušā saimniecības gadā iegādātais inventārs novērtējams par pirkšanas
cenu, pieskaitot tai visus iegādāšanas izdevumus franco saimniecība.

3

530—640

640—770ļ

4
pagr.

610—720
60— 80

740—870
80— 90

60— 80

80— 90j

1
2
3

210—260
320—370
400—450

250—320
380—450
480—540

4
5
pagr.

450—510
510—560

540—610
610—670

jumt,

50— 60
50— 60

60— 80
60— 80

1
2

170—200
250—280

210—240\
300—330

Bagātīgi ierīkotas izīrējamas
u.dzīvojamās ēkas ar visām
jaunlaika ērtībām ar stāvu

Labi ierīkotas izīrējamās un
dzīvojamās ēkas ar pārastām ērtībām, ar stāvu

augstumu ne zemāk par 10'

W — inventāra tagadējā vērtība,
i
— inventāra iegādāšanas vērtība, kāda tā varētu būt vērtēšanas laikā,
— inventāra nokalpotais laiks.

4.

citi

ūdens

satiksmes

5.

līdzekļi.

,,Noteikumi par valsts mantas vienreizēju
<„ V. V." 1929. g. No 73).
Pamats.

novērtēšanu valsts iestādēs"

120—130
170—180

140—160
210—220

stāvu

3

230—240

280—300

augstumu ne zemāk par
10', kā arī labi ierīkotas

4
5

290—300
350—370

_„
350—370ļ
zu~l6
420—440

Parasta veida un vienkārši ie-

1929. g. 10. aprīlī.

6

410—430

500—510

pagr.

40— 45

45— 55

jumt.

45— 50

55— 65

1

100—110

120—130

2
3

150—160
200—220

180—200
250—260

4

260—270

5

310—330

6
pagr.

370—380
40— 45

310—330
370—390f
440—460
45— 55

jumt.
Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.
Valsts budžetu nodaļas priekšnieks J. Benšons.
Virsgrāmatvedis P. Ruņģis.
mantas novērtēšanas

i
Nekustamās mantas
|
vieta
Iestāde,
g
atrašanas
un sastāvdaļu apraksts
(ēkas, apbūves zeme,
S*
aramzeme, sakņu un
ai
3* augļu dārzu zeme,pļavas,
X
ganības, meži un nederīga
zeme)O
obiektu

kuras

personā
obj. icg.
valsts
īpašumā

&

«,

n,^gs

°-«,-£.
£
«

«I*;*
£S5-:

?&
|
ļ
||
>? * <*>
-

6.

Ēku vērt. formula
—

~
£r
is E

;
ē-=-

"

a=

o*
3.Ņ

j

« — ««5
*
£ SV,
«o ?«| ~>'S

7.

5

»
£

,~

i

^
c-^

ga
,g

OS>
S
Lg

ga
^
Ls

1

80—90

90—110

2

130—160

160—190

liela

3

180—210

220—250

4
5

240—260
290—320

290—320
350—380

pagr.

50— 65

65— 80)

1
2

90—100
140—150

110—120

3

180—190

220—230

smaguma

priekšme-

Lētas būves un strādnieku kazarmas

4

230—240

280—290

5

280—290

330—340

£

6
pagr.
jumt.

330—340
30— 40
40— 45

400—410
40— 45
45— 50

1
2

65— 70
95—100

80—85
120—125

Lētas, vienkārši ierīkotas būves un strādnieku kazarmas
provinces pilsētās un bieži
apdzīvotās vietās

8.

1929. g

Vienkārši ierīkotas noliktavas un fabrikas ēkas, kā arī
kūtis un vāgūži

(Vērtēšanas kommisijās locekļu paraksti.)
^__

9.

Pagrabi zem pagalmiem

00

9ļ
l

ofi

91

19—^

11—12

13—14

130—140^ 12—15
140—180

15—1»

3

130—135

155—165

25— 30
25— 30

30— 35.
30— 35'

1

40— 50
70—80

50— 60

110—120
120—150

''~ll

16—17

pagr.
jumt.

2
3
4
pagr.

21—23

170—180

<g

g

17—19

„.
97
l*~~~li

45— 55

fabrikas ēkas, piemērotas

»

7a.

Apstiprinu: (Ministrijas vai līdzīgas centrālās
iestādes vadītāja paraksts).

40— 45 i

Solidi būvētas noliktavas un

tiem

Paraugs Ne l.
tastr. 9. p.

akts

uz 1929. 1. aprīli.

-=-

„

1
2

Vidējā labuma izīrējamās ēkas
un kantora telpas ar tādu

rīkotas būves maziem dzīvokļ., ar stāvu augstumu
;
no9'—10', kā arī vienkāršas
koka ziemas mājas

Kuģu un citu ūdens satiksmes līdzekļu novērtēšana izdarāma piemērojoties
klātpieliktiem sevišķiem norādījumiem, formulām un tabulām.

3
330—360 400—430
_
4
400—430 480—-5101
H
24—ZK>
l*~il
5
450—480 540—580

55— 70

koka ziemas mājas

27.

Nekustamas

32—37

45— 60

Saimniecībā izgatavotais inventārs novērtējams par cenu, kādu attiecīgiem
priekšmetiem maksā vietējā tirgū.
un

26—31

jumt.

26.

Kuģi

42—63

610—640
55— 70

pat ierīkojumu, ar

25. Nolietojies inventārs novērtējams par materiālu vērtību, kādu no tā varētu
iegūt, atskaitot izjaukšanas izdevumus.

VII.

^

510—530
45— 60

n

— inventāra kalpošanas laiks,

Jaunbūvēm

510—640

6
pagr.

W = ' . (n — k)

n

:
Vecbūvēm

' 380—480

tājumiem un visām jaun-

Inventārs, kas iegādāts pirms 1928. g. 1. aprīļa, novērtējams pēc formulas:

k

tapšanas uzcel.

Līdz šādas taksācijas izvešanai
3.

Nedzīvais

valsts

320—400
430—530

augstumu ne zemāk par 11'

meži novērtējami apmēra vērtībā.
VI.

_
vecouvem

1
2

vērtība,

V. Meži.
Mežu taksācija jāizved no mežu taksatoriem.

—

Pec Latvijas

Greznas vairākstāvu būves ar
ļoti vērtīgiem mākslas izro-

jumt.

W

24.

skaits

laiku ērtībām

S

22.

veids

Būvizdevumi latos
par kubikmetru

tām ēkām

novērtējamas pēc formulas:

W = S + *^T

—-

Stāvu
Būves

100

burtu nozīme tā pati, kas iepriekšējā formulā.
21.

Būvizdevumi latos
par kvadrātmetru
Būvju

Jaunierīkotie augļu dārzi novērtējami pēc formulas:

tabula.

90—100

40

45

60— 80

70— 90

12—14

15—''
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'S

5

E
33

c
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ļ

!

pret būves
vērtību

15

18
19

21
22
23
24
26

>

>

ar koka

- -

spāru konstrukciju:

Ls

skārda vai šifera

4,—

dakstiņu

3,50
2,—
1,—
1,50

papes, dēļu vai šindeļu
salmu vai niedru
skaidu vai lubu
. .
b)

.

ar dzelzs konstrukciju:
skārda
dakstiņu

XII.

Atsevišķi

8,—

XIII.

Rūpniecības

Augstums metros

ēku atsevišķi

Cena latos par

gabalu:

Ķieģeļu
1000,—
2000,—
2500,—

no 25 līdz 30
augstāki par 30
Norādījumi, formulas un tabulas tvaikoņu un koka kuģu

Dzelzs
200 —
300 —
400 —

43

19,38

45

17,49

47

31

35,86
34 ,07

33

32

32 ,36
30,75

35

27 ,45

38

Tvaikoņu novērtēšana.
A.
Tvaikoņa taksētā būves vērtība noteicama atsevišķi.
korpusam, ieskaitot iekārtu un inventāru,

2) kuģa galveniem un palīgu mēchanismiem un
3) kuģa

tvaika katliem.
2. Kuģa korpusa taksētā būves vērtība nosakāma pēc korpusa svara, izejot no
starptautiskā kuģu būvniecībā taksācijas momentā pastāvošām cenām. Kuģa korpusa
svars aprēķināms pēc sekošas formulas:
c [L. (B + H)] ''4 + k. L. B. H
?
— Gk = 2
Pie kam — L, B un H ir kuģa galvenās izmēras metros; „c" un „k" — koeficienti, atSo
ļ<arihā no kuģa lieluma, klāju konstrukcijas un uzbūvju skaita uz augšēja klaja.
koeficientu lielums parastajiem preču tvaikoņiem svārstās: ,,c" no 38 līdz 42 un „k no
klase ir
160 līdz
205. Šis svars rēķināts kuģiem, kas būvēti pēc augstākās klases. Ja
saskaņā
ar
normām,
mazāku
kā
1,
Zemāka,
uz koeficientu,
svars

36
37

8

9
10

52,33
47 , 10

12
13
14

64,6 1
58, 15

attiecībā
pret būves
vērtību

44

18, 42

46

16, 62

48
49
50

11 ,03
10,48

9,95
9 ,45

8,98
8, 53

8, 10
7, 70-

13, 54

Koka kuģu

42 ,39
38, 15

15

30,91

18
19
20

pret būves
vērtību

vecums

pret būves

19,29

22

15,62
14,06
12,65

24

vērtību

17,36

17

27 , 82
25 ,04
22, 54
Koka

Vērtība %o/0
attiecībā

16

34,34

11

Katla

Vērtība o/0o/0
attiecībā

vecums

9, 22
8, 30
7,47
6, 72

23
25

11 ,38

21

10,24

kuģu

novērtēšana.

taksētā būves vērtība nosakāma atsevišķi:

korpusam, ieskaitot iekārtu un inventāru,
takelāžai un burām, un
mēchaniskam dzinējam, ja tāds būtu.

takelāžas vērtība nosakāma pēc buru tipa, izejot no kopējā buru laukuma

un
mēchaniskā

dzinēja vērtība, dzenamskrūvi ieskaitot, aprēķināma
efektīvā spējuma, motora tipa un cenām starptautiskā tirgū.

kuģu

korpusa

pēc dzinēja

nodiluma

tabula.

"

vērtību

1
2
3
4

85,00

72,25
61,42
52,21

oy

vērtību

5
6
7
8

vērtību

44,38

9
10
11
12

37,72
32,06
27,25

vērtību

23,15

13
14
15

19,68
16,72

12,08
10,26
8,71

14,22

nodilums aprēķināms

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:
1) sarakstā JM° 41 (sk. 1924. g. 2. maija

,,Valdības Vēstneša" 98. numura pielikumā
N° 4168 — Dāvidsons, Jozefs;
2) sarakstā N° 44 (sk. 1924. g. 21. aug.
,,V . V." 188. numura pielikumā) N» 4914
— Pīpkalējs, Jānis;
3) sarakstā N° 48 (sk. 1925. g. 14. janv.
,,V . V." 10. numura pielikumā) N° 5599 —

mēchanismu kopējais svars noteicams pēc formulas: Tarvids, Boļeslavs;
8) sarakstā JVe 68 (sk. 1927. g. „V. V."
Gm = k, D. S + k 2 JHP
numura pielikumā)
11508 —

galveno un palīgu

D — zemā spied, cilindra caurmērs decimetros,

otrais ap 35, saskaņā ar
ŠcL^'k^rT'svārstās - pirmais ap 60 un

mašīnu un mēchanismu tipu.
h) kuģu katlu svars noteicams pēc formulas.
k )
Gb = Ha (k, + k 2 p + k 3 + 4
Ha — katlu ārējā sildu virsma kv. m,
P — katla darba spiediens atmosfērās,
k i— koeficients, kas svārstās ap 170,
M

20 ,40

11,60

14,25

Katla

pēc šīs instrukcijas

4. p. pie-

13) sarakstā JVe 77 (sk. 1928. g. „V. V."
103. numura pielikumā) Ne 14268 —
Sprogis, Trīne;
14) sarakstā Ne 81 (sk. 1928. g. „V. V."
216. numurā pielikumā)
Ne 15117 —
Briedis, Mārtiņš-Roberts;
15) sarakstā Ne 83 (sk. 1928. g. „V. V."
260. numura pielikumā) Ne 15671 —
Gamulčikovs, Staņislavs un Ne 15789 —
Vārna, Teodors;
16) sarakstā Ne 84 (sk. 1928. g. „V. V."
284. numura pielikumā) Ne 15873 —
Kļaviņš, Jānis un Ne 15948 — Sedols,
Jānis-Oskars;

17) sarakstā Ne 86 (sk. 1929. g. „V. V."
numura pielikumā)
Ne 16485 —
Miklavs, Berta.

48.

i

k .f

42

15, 79
15,00

39

Millers, Roberts-Jūlius;
4) sarakstā N° 54 (sk. 1925. g. 11. aug.
,,V . V." 176. numura pielikumā Ne 7202 —
Pormals, Alfrēds;
5) sarakstā JV° 63 (sk. 1926. g. „V. V."
pielikumā)
208. numura
N° 9825 —
Klabis, Fricis, N° 9854 — Kravals,
Staņislavs, JM° 9900 — Liepiņš, Fricis,
N° 9955 — Nagļja, Peisachs-Abrams un
Ka 10217 — Žvarts, Voldemārs;
korpusa
pielīdzināms
6) sarakstā X? 64 (sk. 1926. g. „V. V."
k ādas šai
lietā dod klasifikācijas biedrības.
251. numura pielikumā) N° 10396 —
3. Kuģa galveno mašīnu un palīgu mēchanismu, kā arī tvaika katlu taks. būves Timofejevs, Jānis;
Vtrnoteicama pēc to svara, rēķinājoties ar šo mēchanismu un katlu patreizējo buv7) sarakstā M> 65 (sk. 1927. g. „V. V."
lzniaksu starptautiskā tirgū, pie kam:
24.
numura
pielikumā) N° 10736 —

a) kuģa

,

ļ

34

ļ

novērtēšanai.

(Instr. 27. p.).

1) kuģa

21 ,47

skursteņi

12 līdz 25

1.

30

Vērtība %% "

7. Mēchaniskā dzinējspēka
6,— vestās tabulas.

bez velvēm

41 , 82

12,86
12,22

Vērtība o/o/Q
Vērtība _%% ļ
Vērtība °/o%
o/Q
ļ Vērtība
Kuģa
attiecībā
Kuģa
attiecībā
Kuģa
attiecībā
Kuģa
attiecībā
vecums
pret būves
vecums 1 pret būves
vecums
pret būves
vecums
pret būves

Griestu konstrukcija:

apaļām vai krustu velvēm

40
41

26 ,36

vecums

Koka

stāvoši pagrabi.
9,—

ļ

6.
Koka kuģu korpusa normālais mūžs pieņemams uz 15 gadiem.
Normālais
nodilums aprēķināms ar 15% gadā no iepriekšējā gada vērtības pēc sekošas tabulas.

7,—
6,—

ar dzelzs sijām

25, 04
23, 79
22 60

39, 73

o/o/0

attiecībā
pret būves

starptautiskā kuģu būvniecībā taksācijas momentā pastāvošām cenām,

c)
a)

vērtība

a) kuģa korpusa taks. būves vērtību nosaka, izejot no kuģa brutto tonnažas, pēc

,00

Jumti (pēc ēkas apbūves platības).

XI.

ļ

vērtību

27
28
29

29 ,21

25

Kuģa
vecums

48,73

37, 73

20

%%

attiecībā
pret būves
vērtību

46, 34
44 ,02

16
17

81 ,00
72 ,90

b) kuģu

no

14

Vērtība %%T
attiecībā
Katla

1) kuģa
2) kuģa
3) kuģa

—

B

S

i vērtība

vērtību
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155.
N°
—
Asnis,
Eduards, N° 11602
Aleksandrs un N° 11943 — Zariņš, Jānis; "

Gramkans,

9) sarakstā JVe 70 (sk. 1927.
JMb
239. numura pielikumā)
Baranovskijs, Domeniks;
10) sarakstā JV» 72 (sk. 1927.
pielikumā) JM°
280. numura

g. „V. V."
12182 —
g. „V. V."
13140

—

Vilks, Elmārs:

11) sarakstā Xs 73 (sk. 1928. g. „V. V."
numura
pielikumā)
N° 13212 —
velkme
un
Ezergailis,
Voldemārs
un
N° 13232 —
Houdena
ir
"
'
kļl
stāv sakarā a/to, vai katlam
Glāznieks, Augusts;
pārkarsetāju.
tvaika
„
k—
„V.
12) sarakstā N° 74 (sk. 1928. g.
klasifikapašukuģi neredzot ,U2: ofic.kuģu
vērtība
jānosaka
kuģa
Ja
matcrilāiā
numura
pielikumā)
N° 13565 —
32.
nodilumu
katlu
J
un tvaika
drīb u eksperta datu pamata, korpusa, mēchanismu
,We
Milts, Izidors;
na pēc sekošām tabulām.
10.

V.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.
Tiesl. min. departamenta

direktors Stokets.
Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar š. g. 22. marta lēmumu ir apsti-

prinājis kultūrtechniskās

un

Lielauces

daļ as

meliorācijas

sastādīto

sabiedrības

,,Labklājība" darbu dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Jelgavas apriņķa Lielauces
pagasta Sirmeles muižas jaunsaimniecību

novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas mantas īpašniekiem vai
viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties Lielauces meliorācijas
sabiedrībā ,,Labklājība ", minēto meliorā-

cijas

kārtībā

darbu

izvešanā

un

izvesto darbu

uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 5. aprīlī.
Kultūrtechniskās

daļas vadītāja v.
J. Pelsis.
Darbvedis Fr. Briedis.

Nekustamas
Kuras

īpašniekiem

vai viņu tiesibu ņēmējiem pēc zemkopības

kopējo Jelgavas apriņķa

ministra

Lielauces pagasta Sirmeles muižas

«

jaunsaimniecību

*
i{
0.

vSrrfs
vārds

im
un

'

M7VSrHr
uzvārds

apzīmējums

īpašnieks
Mantojuma masa
īpašnieks

5.

6.

Matiss Zinģis

„
„
„
īpašniece

4.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Andrejs Galkrodzinieks
Fricis Bolšvins
Olga Mazvērsīts
Katrīna Šmidts
Jānis Andreisons-Andersons. .
Jānis Ruma
Žanis Valters
Indriķis Treija
Kārlis Tonis

16.

Fricis Rozentāls

17.

Mārtiņš Sils
Emīlija Matilda Intenbergs
Incenbergs
Augusts Mazvērsīts

18.

19.

„

,,

„

.

meliorācijas

sabiedrībā

pēc

pēc

mēmie-

zemes

Teodors Caune

27.

Otto Hernera mantinieki — Her-.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

nērs Luiza, Otto, Izolija un
Haralds
Otilija Brauns, dzim. Caune . .
Iraida Anševics, dzim. Silvestrova
Ženija Sabērts, dzim. Valdovskis
Aleksandrs Anševics
Jūlijs Anševics
Ieva Krūza
Jochans Betchers .......'

35.

Viļā Šulca

Jānis "*'Šiliņš
Kārlis\ Vorms
Augusts Tomsons
Friča Spēra
Friča Lēnerta
Jānis Petrovics

un pie kādas agrākās muižas

aprēķina
dalībnieku

p.edereja

āmatu

ba!su

Pilskalni
Dobeskalni
Aizupji
Strautiņi
Vidini
Škibenieki
Sirmele
Grantiņi

8F
13F
12F
9F
15F
16F
23F
24F

5616
2906
3000
2918
3278
3503
3003

„

„

„

„

,,
,,

„
„

„
.,

,.
„

„

„

„

„

„
„

„
,.

„
,,

„
,,

Kaktiņi
Lejnieki

14F

4346

„
„

„
„

88,—

2998

„
„

„

22 F

218 —

Melderi

30F

4094

19F

3004

,,
„

,,
„

,,
„

Mucenieki
Tiltiņi
Vilciņi

21F
32F
33F

2987
2996
3650

„

„

„

„
.,
,,,

.,

Lielauces pagasta Sirmeles muižas
„
„
„
.,

5

86,—

Šinī dalībnieku sarakstā Uz.
rādītās darbu izmaksas sum-

310,56,—

S^maks^noKS
pie darbu pirmreizējas izVe

182,—

šanas, tā arī pie turpmākās
kartnā uzturēšanas, neņemot

309,—
380,—

214,-

l^TŠ Z

276,—

laka

Stopiņi

31F

3654

„
„
„

,,

Celiņi

20F

2988

,,

„

„

„

44 —

īpašniece
īpašnieks
„
„
„
„
Mantojuma masa
,,
„
Zemes ieguvējs

Robežnieki
Klētnieki

29F
26F

3648
3552

„

„

„

,,

„

„

„

,,

Dīķi

27F

2923

„

„

„

,,

Stirniņas

28F

3651

,,

,,

Kaimiņi
Pļavnieki
Kadiķi
Purviņi
Ozoliņi

25F

2999

„

„

,,
„

„

98,—
54,—
265 —
217,—
57 —

10F
11F
17F
18F

2952
—
—

„

„

„

„

356 —

,,

,,

,,

,,

323,—

„

,,

,,

„

370,—

,,

,,

„

,,

202,—

Zemes ieguvēji
īpašniece
„

Muižzemnieki
Avotiņi
Čudari
Pīlādži
Dzilgravas

1F
2F
4F
5F
6F

—
5672
4096
3653
3652

743,—
128 —
196,—
184,—
390,—
178 —
267,—

v^t
vai mazāka.

213,—

'

,,

īpašnieks
„
_
īpašniece
īpašnieks

Incēni

7F

2989

Kalna-Sēlaiši
Kalniņi

12
—

3548
431

Mantojuma masa

Bilaņķi

—

428

,,

,,

„

„

„

„

„

„

,,

„

„

,,

,,

,,

,,

,,

,,

„

„

,,

.,

,,
,,
„
„
Zvārdes pag. Jaunzvārdes muižas
Lielauces pagasta Sirmeles muižas
,,
,,
,,
,,
Kopā

g

Piezīmes

skaitu
Ls

1
1929

pu

maksa pec
Pņ>ļejrt..

.. ,
reģistra

Šiliņi

dalība

Darbu '?"

„
.,
„
„
„
,
,,

īpašnieks
„
„
„
„
„
„

jāņem

uzturēšanas.

291,—
363,—
555 —
264 —
242,—

arī

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Rīgā

„Labklā]ība"

izvešanas un pie izvesto darbu kārtībā

Kādā pagastā atrodas mājas

nosaukums

Augusts Tomsons
?
Jāņa Lasmaņa
Ernests Blūms
Roberts Tomsons-Tamsons ...
Antons Stunkus

darbu

^
plāniem

^
&
<

1.
2.
3.

rakšanas

Māju NsNs
_

Piederošo vai
viņa lietošana
k _va»
esošo
māju

'
īpašumu tiesību

Dalībnieka

Lielauces

ir jāpiedalās

novadgrāvju

Dalībniekam
Da Ibnieka

saraksts,

mantas

š. g. 22. marta lēmuma

Kultūrtechniskās

aprīlī

227,—
164,—
8510 —
daļas vadītāja vietā

J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.
I

:

Valdības

darbība.

Ministru kabineta

I

rādīt
lauksaimniecības produkcijas
attīstību visā valstī un panākumus, ko sa-

Pieņem un nolemjļiesniegt Saeimai:

1) pārgrozījuma projektu

sēklas

iegādāšanu

likumā

par

lauksaimnieku

vajadzībām,
2)

pārgrozījuma

pabalstiem

projektu

no

[likumā par

plūdiem" un neražas

cietušiem iedzīvotājiem

un

3) pārgrozījumu projektu likumā par
algotu
darbinieku
apdrošināšanu
nelaimes un arodu slimību gadījumos.
2. Pieņem noteikumus par valsts piemāksligo
mēslu
iegādāšanai
maksām

1929. gadā un nolemj tos izdot pārvaldes
kārtībā.
3.
Ieceļ
Polijas
pilsoni
Wit. Sulimirski par Latvijas konsulu Ļvovā, Polijā, skaitot no š. g. 25. aprīļa.

Rīkojums.
priekšnieks
uzaicina
Madonas apriņķa
'
auto īpašniekus visiem Madonas apriņķī
lietojamiem automobiļiem līdz 1929. g.
5. maijam iegādāties tekošā gada brauk-

šanas atļaujas un numurus.

Pēc uzrādītā
terminanotecēšanas, 1928. g. izdotās
atļaujas tiek izsludinātas par nederīgām
likumā

gadā vēl līdz
šim nep ārbaudītie automobiļi un motocikleti, kuru īpašnieki tos vēlas nogādāt

pārbaudīšanai

Madonas automobīļu pār-

baudīšanas kommisijai,

jāpieteic apriņķa

1. maijam.

pārvaldē līdz š. g.
Madonā, 1929. g. 13- aprīlī.

H92

Ns 4031/1.

Ārzemes.
Lauksaimnieku aprindu ievērībai.
apvienība
Čekoslovakijas zemkopības
(Zemedelska

'

60 tankiem un 500 kara lidmašīnām. —

organizēt

zarēs: zemes kultivēšana, augu mežu un
dzīvnieku
produkcija, lauksaimniecības
rūpniecība, būvniecība un kooperācija,
lauksaimn. mašīnas un vēl atsevišķas izstādes, p. piem. zirgkopība, mežkopība,

Anglijai
(bez irijas un ?dominijām) ir
674.000 vīru liela aktīvā armija ar 20.000
virsniekiem. Tā izrīkota ar 1700 viegliem
un 400 smagiem lielgabaliem, 160 tankiem,

mājturība, putnkopība, zirgu, liellopu un

plāniem. —

rūpniecību un kara aviāciju. Biedrībai ir
190 filiāles un valdība viņu pabalsta ar
Varšavā pastāv
finansiēliem līdzekļiem.
augstāks
institūts ķīmiskam
karam ar
daudzām laboratorijām un izmēģinājumu
laukumu.
Institūtam starp citu ir arī
ķīmiski bakterioloģiskā uzbrukuma nodaļa,
kura savā ziņā pati par sevi ir maza ministrija un kuras direktors uztur tiešus
LTA.
sakarus ar kara ministri.

sadalīta

sekošas

galvenās

no-

sugas cūku iepirkšanas tirgus, vācu speciālā izstāde „Cilvēks uz laukiem".
. Izstādes apmeklētājiem no Latvijas ir
tiesība uz bezmaksas vizu un uz 33% atlaidumu no braukšanas maksas pa Čekoslovakijas dzelzceļiem. Leģitimācijas
un
piedalīšanās noteikumi
izstādē, kā arī
citas vajadzīgās ziņas dabūjamas Čechoslovāķijas

sūtniecībā,

ielā Ne 9, dz. 3.

Rīgā,

Strēlnieku
LTA.

Berlinē, (pa pastu).

rīkojumi.

draud

850 viegliem un 410 smagiem lielgabaliem,

Izstāde

zinātniskās pētī-

Atbruņošanās jautājums un apbruņotās
valstis.

Valdības vietējo iestāžu

un par to neatjaunošanu
paredzētais sods. — Šinī

ražotājiem un patērētājiem.

kurā ieiet redzamākie sabiedriskie
nieki, tiklab karavīri, kā privātie.
rības mērķis popularizēt ķīmisko

sniegusi lauksaimniecība

sēde

1929. g. 16. aprīlī.
1.

šanas laukā, kā arī veicināt sakarus starp

Čechoslovaķijai
ir līdz
160.000 vīru
liela miera laika armija ar 11.000 virsniekiem;
apmācītās
rezervēs
skaitās
1.300.000 karavīru; armija apbruņota ar

lednota Csl. Republiky) sa-

maijam Prāga
rīko no š. g. 15. līdz 21.
mērķis ir
Izstādes
izstādi.
lauksaimniecības

,,Berliner Tageblatt" sakarā ar šodien atklāto atbruņošanās priekškonferenci pieved skaitļus par
atsevišķo valstu bruņotiem spēkiem. Šiem
skaitļiem jāraksturo tas stāvoklis, kādā
patlaban atrodas atbruņošanas lieta.
Francijai (kopā ar kolonijām) ir aktīva
armija 730.000 vīru (32.000 virsnieku)

stiprumā; apmācītās rezervēs skaitās pavisam 6 miljoni karavīru, to starpā 1 miljons ,,melno ". Miera laika armija izrīkota
ar 1350 viegliem un 1500 smagiem lielgabaliem, nemaz nerēķinot cietokšņu artilēriju, un ar 2550 tankiem. Gaisa 'flotē ir

vairāk nekā 1500 sauszemes un 400 jūras
lidmašīnu. — Beļģijai
skaitās 89.000
vīru (4500 virsnieku) liela aktīvā armija
un 500.000 vīru apmācītu rezervu. Beļģu
armijai ir 600 vieglo un 270 smago lielgabalu, 50 tanki un 250 sauszemes lidmašīnas. — Polijas aktīvā armijā skaitās
320.000 vīru (19.500 virsnieku) un 2.500 .000
karavīru ir apmācītās rezervēs.
Šeit nav
ieskaitīti 600.000 militāri apmācītu personu, kas organizēti dažādās organizācijās
ar spilgti militāru raksturu. Poļu armijai
ir 1600 vieglo un 420 smago lielgabalu,
220 tanku un 250 kara lidmašīnas. —

800 sauszemes lidmašīnām un

150 hidro-

Itālijas
aktīvā armijā ir
430.000 karavīru (16.000) virsnieku); bez
tam fašistiskā milicijā skaitās vēl 11.000
virsnieku un 300.000—400.000 kareivju.
Itālijas apmācītās rezerves sniedzas pie
4 miljoniem vīru.
Itālijai ir 1200 vieglo
lielgabalu un 650 smago, tālāk 180 tanku
un
1200 kara lidmašīnu. — Padomju
Savienības aktīvā armija ir 1.200.000
vīru liela ar 40.000 virsniekiem; lielinie-

iniciatīvei.
,,Ķīmiskās

Vācija saskaņā ar Versaļas miera līgumu
skaitās par atbruņotu valsti. Viņa drīkst
turēt

100.000 vīru

(4000

virsnieku)

armiju un 288 vieglos lielgabalus.
nav tiesības
turēt smagos
tankus un kara lidmašīnas.
Juras

speķi

lielvalstīm

lielu

Vācijai

lielgabalus,

ir sadi:

Fran-

cijai
10 drednauti, 38 zemūdenes, bet
koptonnāža — 504.000; Vācijas
kara
flotes koptonnāža ir 120.000 un viņai nav

tiesības turēt drednautus un
Anglijai
drednauti,
1.200.000;
zemūdenes
Krievijas
ūdenes un

skaitās

zemūdenes

20 drednauti un pār55 zemūdenes, koptonnāža —
Itālijai
ir 5 drednauti, 45
un 300.000 koptonnāža; Pad.
rīcībā ir 4 drednauti, 13 zem170.000 koptonāžas.
Kas attiecas uz tā saucamo ,,ķīmisko
karu", tad pēc divu Šveices speciālistu
domām Francija
šim karam vislabāki
sagatavota.
Ikkatram pulkam esot speciālas ķīmiskam karam apmācītas daļas.
Franču armijas rīcībā atrodoties ārkārtīgi
racionēli nostādīta ķīmiska organizācija
— nākotnes kara ,,smadzenes ". Ģenerālštābs uzturot ar zinātniekiem ciešu kontaktu.
Ķīmiskā kara ieroči atrodas ļoti
labā stāvoklī arī Polijā, par ko jāpateicas
gandrīz vienīgi poļu sabiedrības privātai

aizsardzību,

attīstīt

darbiBied-

karu,
ķīmisko

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 17. aprīlī.

kiem ir 6 miljoni vīru apmācīto rezervu
veidā, 850 vieglo un 225 smago lielgabalu,
200 tanku un 1400 kara lidmašīnas. —

Kopš 1925. g. Polijā pastāv
aizsardzības nacionālā biedrība""

Devīzes:

5,182—5,192
25,19—25,24

1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

20,23—20,38

100 Francijas franku

100
100
100
100
100
100
100

Beļģijas beigu
Šveices franku
Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu

71,90—72,45
99,65—100, 46
27,11—27,32

138,60—139,30
....

100 Čechoslovakijas kronu
100
100
100
100
100
100

Holandes guldeņu
Vācijas marku
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu
1 SSSR červoņecs

. .

....

138,25—138,95

138,20—138,90
72,70—73, 40
15,33—15j*>

208, 15-209.2U

122,95—123,61»

13,00— 13,U
138,10— 138,8V

57,55—58,7S

51,10—51,8"
— ~ ~~

Dārgmetāli:
3425-

Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

?2f

92— 10u

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

98—100
98—1W
92—j»
96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijās
Skujevic»
priekšsēdētājs J.
Zvērināts biržas maklers P. RuP"^'
Redaktors M. Arons.

Šim numuram

8 lapas puses.

__

(Tiesu

sludinājumi.
Ar Rīgas apgabaltiesas 2. krim.

nod. 1928. g. 8. decembra sprietirgotājs
Jānis Bcdrīts,
dumu

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā
tiesas sēdē
1929. g
3. aprīlī izklausījušo Ženijas Neitāls lūgumu iecelt aizgādniecību
par bezvēsts prombūtnē esošā
Kārļa-Teodora Birgera mantu —
nolēma:
iecelt aizgādniecību
par bezvēsts prombūtnē esošā
Kārļa-Teodora Jāņa d. Birgera
(Burgera) mantu, par ko pazinot
attiecīgai bāriņu tiesai. L. Ne 3829
Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
691b
Sekretārs A. Kalve.

dzīv. Rīgā, Vidzemes šosejā 54,
par bojātas gaļas lietošanu desu
izgat avošanai sodīts ar Ls 100,—
vai vienu mēnesi arestu.
Spriedums stājies likumīgā spčkā
1990 g. 14. martā.
L. No 4396/28. g.
,26'5z '
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
tiesas
atklātā
sēdē 1929.
g.
Sekretāra p. (paraksts).
5. februārī izklausījusi mir. Jāna
apgabaltiesas
3.
civīlnodaļa,
Vasila
mantošanas
Rīgas
lietu — nolēmaiecelt
aizgādnību
par
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
prombūtnē esošā Hermana Vasila
pamata, paziņo vispiezīmes
pārībai, ka laulātie draugi Jānis mantu, par ko paziņot attiecīgai
Ne 2019.
Jēkaba d. Avotiņš un Berta- aizbildnības iestādei!
Rīgā, 1929. g. aprīlī.
Marija Jēkaba m. Avotiņš, dzim.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Puzuks, noslēguši savstarpīgo lauSekretārs
A. Kalve.
lības līgumu pie Rīgas notāra 835b
j. Kreicberga 1929. g. 21. marta Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
reģistra Ne 3802, ar kuru viņi, atklātā
tiesas sēdē
1929.
g.
attiecībā uz viņu noslēgto lau9. aprīlī izklausījusi mir. Mārča
lību, ir atcēluši vietējo civ. lik. Andža d. Avotiņa mantošanas
79. un turpm. p. paredzēto lietu — nolēma: par bezvēsts
laulāto mantas kopību.
prombūtnē esošā Roberta AvoRīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
tiņa atstāto mantu iecelt aizgādNe
3983.
685b
L.
niecību, par ko ar pavēli paziņot
Priekšsēd. v. A. Veidners. attiecīgai
bāriņu tiesai.
Sekretārs A, Kalve.
Rīgā, 1929. ' g. 10. aprīlī.
830b
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, L. N9 3974.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi Joans
Jāņa d. Kiškis un Marija Matīsa
meita Kiškis, dzim. Gerdzievskis,
noslēguši savstarpīgo laulības līgumu pie Rīgas notāra R. Voigta
1929. g. 22. martā reģ. Ne 3203,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-

Priekšsēd.

v.

A

Sekretārs

Veidners.

A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
23. aprīlī, minētās nodaļas atklātā sēdē tiks nolasīts 192s. g.
16. decembrī
Havrā, Francijā
mir.
Georga (Georges) AimēErnesta d. Dubosca (Dubosc)
testaments.
Rīgā, 1929. g. 13. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
1206z
Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas

4. civīlnodaļa,

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
20. marta lēmumu pārreģistrēti
Bučauskas
piensaimnieku
sabiedrības piena nodevēju krājaizdevu
sabiedrība
zem jauna
nosaukuma: krāj - aizdevu
sa-

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz
1923. g.
2. jūnijā mirušā Jēkaba Krišjāņa d. Ziemeļa atstāto mantojumu kādas tiesības kā mantibiedrība
„Virane".
niekiem, legatāriem, fideikommi559b
Nodaļas pārzinis Eglīts. sāriem, kreditoriem u. t. ., pieSekretārs Fridrichsons. teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
Rīgas apgabalt. reģistrāc.
nodaļa
sludinājuma iespiešanas dienas
uz likuma par biedrībām, sa,.Valdības Vēstnesī".
Termiņā
vienībām un politiskām organinepieteiktas tiesības ieskatīs par
zācijām
17. p. pamata paziņo, spēku zaudējušām.
ka ar viņas 1929. g. 20. mafta
Jelgavā, 1929. g. 8. aprīlī.
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
L. Ne 1128/29.
694b
Rimeikas lopkopības pārraudzīPriekšsēd. v. P. Stērste.
bas biedrība ,,Saule" ar valdes
Sekretārs Mittelhofs.
sēdekli
Vecates pag.
560b
Nodaļas pārzinis Eglīts.
Jelgavas apgabaltiesa,
Sekretārs Fridrichsons.
uz 1921. g. 1. febr. likuma par
Rīgas apgabalt. reģistrāc.
nodaļa laulību 50., 76., civ. proc. lik.
uz likuma par biedrībām, sa- 339., 366., 411., 698. un 718. p.
1. punkta pantu pamata, dara
vienībām
un politiskām organika
zācijām 17. p. pamata paziņo, zināmu Eduardam Bailis,
tiesa
1928. g.
12. novembrī
ka ar viņas 1929. g. 20. marta
aizmuguras nosprieda viņa laulēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
lību ar Cecīliju Mariju Bailis,
Latvijas Bankas darbinieku palīdzības biedrība", ar valdes sē- dzim. Grīnfeld, šķirt.
"
Jelgavā, 1929. g. 9. aprīlī.
dekli Rīgā.
85/28.
L.
Ne
843b
561b Nodaļas pārzinis Eglīts.

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.
301., 309., 311. p. pamata, uz
Emīlijas Tarachovičs, dzim. Zalmans. lūgumu
viņas prasības
lietā pret Ādamu Tarachoviču,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasītājai nav zināma , ierasties tiesā
četru mēnešu laikā no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Pie lūguma
pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem
dokumentiem.
noliktā
Ja atbildētājs
laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmuguriski.
N° 431043.
L. Ne 1148.
Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Sekretārs Fridrichsons.
Priekšsēd. b. Eglīts.
Rīgas
apgabalt.
reģistrāc. nodaļa
836b
Sekretāra v. Stūre.
4civīlnodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
Kigas apganamesas
.
,
13. marta
lēmumu
reģistrēti
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., ,,Rīgas krāšanas un aizdošanas
301., 309., 311. p. pamata, uz biedrības,
dib. 1882. g.", biedru
Marijas Reinfelts, dzim. Klēnerts,
pilnā sapulcē 1929. g. 21. febr.
lūgumu viņas prasības lietā pret pieņemtie grozītie statūti.
Herbertu Reinfeltu, par laulības
562b Nodaļas pārzinis Eglīts.
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
Sekretārs Fridrichsons.
dzīves vieta prasītājai nav zināma, ierasties tiesā četru mē- Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
nešu laikā
no šī sludinājuma uz likuma par biedrībām, saiespiešanas dienas.
vienībām un polītiskām organiPie lūguma pielikti
noraksti zācijām 17. p. pamata paziņo,
no iesūdzības raksta un tam ka ar viņas 1929. g. 20. mafta
pievienotiem
dokumentiem.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bielaikā drība: ,,Strādnieku atturības bieJa atbildētājs noliktā
neieradīsies personīgi vai caur drība", ar valdes sēdekli Rīgā.
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
563b Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 20. janvārī
Ainažu
pagastā mir. Jāņa Tomoteja d.
Maitusa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to, tiesības
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. kā mantniekiem, legatāriem, fiparedzēto laulāto mantas kopību.
deikommisāriem, kreditoriem un
1929. g. 9. aprīlī.
Rīgā,
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
L. N° 3982.
686b
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
Priekšsēd. v. A. Veidners.
no šī sludinājuma iespiešanas
Sekretārs A. Kalve. dienas.
Ne 431042.
L. Ne 1136.
Ja minētās personas savas tie- riski.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Rīgā, 1929. g. aprīlī.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. sības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
Priekšsēd. b. Eglīts.
piezīmes pamata, paziņo
vistiesības zaudējušas.
L. Na 3251
837b
Sekretāra v. Stūre.
pārībai, ka laulātie draugi Jānis
Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Mārtiņa
d. Dišlers un Marta
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Dāva 'm. Dišlers, dzim. Lapiņš,
831
Sekretārs A- Ka 1 ve. uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
noslēguši savstarpīgo laulības lī301., 309., 311. p. pamata, uz
Rīgas apgabaltiesas 6. civīlnodaļa,
gumu pie Rīgas notāra J. KreicLeona
Koņavo
lūgumu
viņa
berga 1929. g. 18. martā reģistra
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un prasības lietā pret Barbaru KoNe 3616, ar kuru viņi, attiecībā 2019. p. pamata paziņo, ka pēc ņavo, dzim. Lukovičs, par lauuz viņu
noslēgto
laulību,
ir 1918. gada 1. augustā Daugavlības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
atcēluši vietējo civ. lik. 79. un grīvā mirušās Lizetes - Emīlijas kuras dzīves vieta prasītājam
turpm. p. paredzēto laulāto manatraitne
Gruntē,
Ulberts, nav zināma, ierasties tiesā četru
tas kopību.
L. Na 3958.
dzimusi
ir
at- mēnešu laikā no šī sludinājuma
Ermansons,
Rīgā,
1929. g. 9. aprīlī.
klāts mantojums un uzaicina, iespiešanas dienas.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
kam ir uz šo mantojumu, vai
Pie lūguma
pielikti
noraksti
687b
Sekretārs A. Kalve. sakarā ar to, tiesības kā mantno iesūdzības raksta un tam
fideikomniekiem, legatāriem,
pievienotiem
dokumentiem.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
u. t. t.,
misāriem, kreditoriem
laikā
Ja atbildētāja noliktā
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
neieradīsies personīgi vai
caur
piezīmes
paziņo
vispamata,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
pārībai ka laulātie draugi Zala- sludinājuma iespiešanas dienas.
sēde lietas izklausīšanai aizmugumanis ^
Ārona d. Lurie un Hode
Ja minētās personas savas tie- riski.
Nq 431041.
L. N& 1010.
Ebera m. Lurie, dzim. Gecis
sības augšā uzrādītā termiņā ne1929. g. 9. aprīlī.
Rīgā,
(Goetz), noslēguši
savstarpīgo pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
838b
Priekšsēd. b. Eglīts.
laulības līgumu pie Rīgas notāra tiesības zaudējušas.
L. Ne 3939
Sekretāra v. Stūre.
V. Līvena 1929. g. 13. martā
1929.
g.
10.
aprīlī.
Rīgā,
reģistra Ne 5572, ar kuru viņi,
Priekšsēd. v. A. Veidners. Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
attiecībā uz viņu noslēgto 'laulīb'u, 832
Sekretārs A. Kalve. uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79.
ka tiesa 1929. g.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, dara zināmu,
un turpm. p. paredzēto laulāto
27. februārī Edes Runduls, dzim.
2014.
un
mantas kopību.
uz
civ.
proc.
lik.
2011.,
L. Ne 3925.
Krūkle, prasības lietā pret Jorģi
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī
Pauli Runduls, par laulības šķirnovembrī
Rīgā
1928.
gada
9.
šanu
aizmuguriski
nosprieda:
Priekšsēd. v. A. Veidners.
mirušās Sofijas (Zapas) Gustava
šķirt slēgtu pie Ikšķiles-Salaspils
_Jj88b
Sekretārs A. Kalve. (Gusta) m. Zeimanis, dz. Valddraudzes mācītāja 1912. g. 6 janv.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, manis, ir atklāts mantojums un
laulību starp Edi Rundul, dzim.
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p. uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
Runduli
Krūkle, un Jorģi Pauli
piezīmes pamata, paziņo
vis- vai sakarā ar to, tiesības kā mantPaula Rundula
atbildētāja
jorģa
pārībai , ka laulātie draugi'Ernests niekiem, legatāriem, fideikommivainas dēļ; prāvnieku bērnus —
kreditoriem
un
t. t.,
Anša d. Slimbachs
un Vera sāriem,
meitenes Almu, dzim. 1921. g.
minētai
tiesai
Franča m. Slimbachs, dzim. Seršīs
tiesības
pieteikt
6. maijā
un Leontīni,
dzim.
kal, noslēguši savstarpīgo laulības sešu mēnešu laikā, skaitot no šī 1923. g. 23. jūnijā, atstāt prasīiespiešanas
dienas.
līgumu
dzim.
pie
Madonas
notāra sludinājuma
Runduls,
tājas
Edes
personas savas
Ja minētās
E-Osten-Sackena 1929.g. 11. marKrūkle audzināšanā; piedzīt no
uzrādītā
termiņā
ta, reģistra Ne 1403, ar kuru tiesības augšā
atbildētāja Jorģa Paula Rundula
V,I
P', attiecībā uz viņu noslēgto nepieteiks, tad viņas atzīs kā par labu prasītājai Edei Runduls
laulību, ir atcēluši vietējo civ. šīs tiesības zaudējušas.
septiņpadsmit (17) latus 30 sant.
ik. 79. un turpm. p. paredzēto
Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
tiesas izdevumu un trīspadsmit
833
laulato mantas kopību.
L. Ne 3948.
(13) latus 32 sant. lietas vešanas
A.
Veidners.
v.
Priekšsēd.
Pārējā
daļā Edes
Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
izdevumus.
Sekretārs A. Kalve.
L Ne 3924.
689b
Runduls prasību atraidīt.
Priekšsēd. v. A. Veidners. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
Ja atbildētājs civ. proc. lik.
paredzētā
.___
Sekretārs A. Kalve. uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 728., 731. un 748. p.
paziņo, ka pēc laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
2019.
p.
pamata
«'gas apgabaltiesas
3. civīlnodaļa,
spriedums
1923. g 19. nov. Vestienas Vēķos vai pārsūdzību, tad
uLatvijas civ. lik. kop. 36. p.
likumīgā
spēka.
mir. Jāņa Krustiņa dēla Bakana, stāsies
Piezīmes pamata, paziņo vis- ir atklāts mantojums un uzaicina,
1929. g. 9. aprīlī.
Rīgā,
pārībai , ka laulātie draugi Jānis
839b
kam ir uz šo mantojumu, vai sa- Kg 431040. L. Ne 222.
" Emma
Eglīts.
d.
Priekšsēd.
b.
Salenieks
un
kā
manlnietiesības
2°reja
karā ar to,
Andreja
Sekretāra v. Stūre.
m. Salenieks, dzim. kiem, legatāriem, fideikommisā"els, noslēguši savstarpīgo laukreditoriem u. t. t. pieteikt Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
riem,
uoas līgumu pie
Madonas notāra šīs tiesības minētai tiesai sešu
uz likuma par biedrībām, sa5-Osten-Sackena 1929. g. 7. febr. mēnešu laikā, skaitot no šī sludivienībām un politiskām organi«gKtra No 582, ar kuru viņi, nājuma iespiešanas dienas.
zācijām
17. p. pamata paziņo,
'liecībā uz viņu noslēgto laupersonas
savas
minētā?
Ja
™u - >r atcēluši ' vietējo civ. lik. tiesības augšā uzrādītā termiņā ka ar viņas 1929. g. 20. marta
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
?un
turpm. p. paredzēto nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
pārraudzības
""ļļato mantas kopību.
3975 Meiranu lopkopības
L.
Ne
zaudējušas.
tiesības
„Modra", ar valdes
biedrība
R'gā, 1929. g. 9. aprīlī.
10.
aprīlī.
Rīgā, 1929. g.
sēdekli Meiranu pagastā.
;v^ 3923.
690b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
p
557b Nodaļas pārzinis E g 1 ī t s.
riekšsēd. v. A. Veidners. 834
Kalve
Sekretārs A.
Sekretārs Fridrich

Jelgavas apgabaltiesa,
uz

civ.

proc. lik.

1967., 2011.,

2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1923. g.
1. maijā mirušā Bauskas apriņķa
Vec-Saules pag. Kalej-Puriņ zemes
gabalu
īpašnieka Kriša
Pūriņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-

tāriem, fideikommisāriem, kreditoriem

u.

t.

t,

pieteikt

savas

tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-

skatīs par
Jelgavā,

spēku zaudējušām.
1929. g. 8. aprīlī.

L. Ne 64/29.

Priekšsēd.

Sekret.
uz civ.

skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Pēc minētā termiņa notecē-

juma, tiesa nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 8. aprīlī.
L. Ne 1728/29.
565b
Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

pal.

Miillers.

F.

Kāps.

proc. lik.

1967., 2011.,

apriņķa Biržu muižas ,,AddamanMikkan N9 118" māju īpašnieka
Jāņa Jura d. Mikiana (Mikana)
atstāto mantojumu kādas tiesības

lik.

un

27.

to

un

vietā

ieved

civ.

28.

p. paredzētās
atsevišķās mantas tiesības, pēc
kurām katram no laulātiem tiesība savu atsevišķo mantu pašam
pārvaldīt un brīvi lietot, kādēļ
vīrs neatbild par sievas parādiem

un otrādi.
L. Ne 1146 29.
Jelgavā, 1929. g. 9. aprīli.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
700o

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011. —
2014.. 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām
būtu
kādi
strīdi
vai
ierunas pret 1928. g. 11. janvārī
mirušā
Jāņa Jāņa d. Štubja

mājas kārtībā 1919. g. 22. janv.
sastādīto testamentu,
pieteikt
savus
strīdus
un
ierunas
šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot

Pēc

minētā

termiņa

notecē-

juma tiesa nekādas ierunas nepieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 10. aprīlī.
L. Ns 964/29.
840b
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.
jeigavas apgaoamesa

kommisāriem, kreditoriem u. t. t., dara
pieteikt

savas tiesības šai tiesai

sešu mēnešu

laikā,

skaitot

no

zināmu vispārībai, ka ar
šīs tiesas 1928. g. 13. decembra

nolēmumu nodibināta aizgādnība

sludinājuma iespieduma
dienas promesošā Jāna Rusteika man,,Valdības Vēstnesī".
Termiņā tībai.
L. Na 556/29.
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
Jelgavā, 1929. g. 10. aprīlī.
spēku zaudējušām. L.N9 142129
Priekšsēd. v. P. Stērste.
Jelgavā, 1929. g. 9. aprīlī.
841b
Sekretārs Mittelhofs.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Jelgavas apgabaltiesa,
695o
Sekretārs Mittelhofs.
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Andrējujeigavas apgaoamesa,
d. Mušu,
kura
uz civ. proc. lik.
1967., 2011., Robertu-Jaņa
dzīves vieta
nezināma, četru
2014. un 2079. p. pamata uzmēnešu laikā, ierasties šai tiesā
aicina visus, kam būtu uz 1923. g.
sievas
.8./9. novembrī mirušā Teodora saņemt norakstus no viņa
Alīdes Mušas, dzim. Ašāks, ieFriča d. Rodiņa atstāto mantosūdzības
raksta viņu
laulības
jumu kādas tiesības kā mantniešķiršanas lietā un no pielikumiem,
legatāriem,
fideikommisākiem,
un
uzdot
savu dzīves vietu
riem, kreditoriem u. t. t , pieteikt
pilsētā.
Ja minētā
savas tiesības šai tiesai sešu mē- Jelgavas
laikā aicināmais neierastos, lietu
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
noliks uz termiņu un izspriedīs
iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn."
bez viņa klātbūtnes.
Ja ieTermiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs pār spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 9. aprīlī.
696o
L. Ne 1051, 29.
Priekšsēdētāja

v. (paraksts)

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik.
1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1926. g.
19. decembrī
mirušās
Annas
Mārtiņa m. Porlejs, dzim. Klū'
dziņš, atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legatāriem, fideikommisāriem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dienas „VaId. Vēstn.". Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 9. aprīlī.

697o

L. Ne 1548/29.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz

civ.

2014.

lik.
2079. p.

proc.

un

1967., 2011.

pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1921. g.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 28. augustā mirušā Tukuma appagasta
Līnu
2014. un 2079. p. pamata uz- riņķa
Matkules
aicina visus, kam būtu uz 1928. g. māju īpašnieka Kārļa Jāņa d.
2. septembrī mirušā Bērtuļa Pē- Līna atstāto mantojumu kādas
legatera d. Šteinfelda atstāto mantotiesības kā mantniekiem
tāriem, fideikommisāriem, kredijumu kādas tiesības kā mantitoriem u. t. t, pieteikt savas tieniekiem, legatāriem, fideikommiir.
t. t., sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
sāriem, kreditoriem
pieteikt savas tiesības šai tiesai skaitot no sludinājuma
iespiesešu mēnešu laikā, skaitot no duma
dienas ,,Vald. Vēstn. ".
sludinājuma
iespiešanas dienas Terminā nepieteiktas tiesības ieTermiņā skatīs par spēku zaudējušām.
,,Valdības Vēstnesī".
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
Jelgavā, 1929. g. 9. aprīlī.

Jelgavas apgabaltiesa,

tiesības

kā mantniekiem, legatāriem, fidei-

Jelgavas apgabaltiesa,

spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 8. aprīlī.
566b
L. No 1578 29.
Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

nolēmumu, dara zināmu vispārībai, ka laulātie draugi Antons
Cīrulis un Līna Cīrulis, dzim.
Maskovskis, 1929. g. 11. martā
noslēguši savstarpēju līgumu, tad
pat reģistrētu pie Jelgavas notāra
Vernera Frīdentāla ar reģ. Ne 1162
ar kuru viņi atceļ civ. lik. 41.—
66., 79. un turpm. p. aprādītās

no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1926. g.
19. decembrī mirušā Jēkabpils

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. p. un priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kušām būtu kādi strīdi
vai ierunas pret 1928. g. 18. dec.
mirušā Kārļa Mārtiņa d. Dinaburga, 1928. g. 12. febr. mājas
kārībā sastādīto testamentu, pieteikt savus strīdus un ierunas
šai
tiesā
sešu mēnešu laikā,

R.

Jelgavas apgabaltiesa,

564b

Jelgavas apgabaltiesa,

v.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 25.marta

698o

L. Ne 734 29.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas

apgaoamesa,

saskaņā ar savu šā gada 25.marta
nolēmumu

dara zināmu vispārī-

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.— bai, ka laulātie draugi Heimanis
lis (Israe!) un Lilija Izraelis
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas, (Israel), dzim. Zalcmanis, 1929. g.
kurām
būtu
kādi
strīdi
vai 6. martā noslēguši savstarpēju
pie
ierunas pret 1928. g. 14. augustā līgumu, tad pat reģistrētu
:āra Vernera Frīdenmirušā Jāņa Miķeļa
d. Treumaņa mājas kārtībā 1928. g. tāla ar reģ. N° 1162, ar kuru
9. maijā sastādīto testamentu, viņi atceļ civ. lik. 4!.—66..
pieteikt savus strīdus un ierunas turpm. p. aprādītās tiesības un
Sekretārs A. Kalve.
šai tiesai sešu mēnešu laikā, to vietā ieved civ. lik. 27. un
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa, Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa skaitot no sludinājuma
iespie- 28. p. paredzētās atsevišķas man§as apgabaltiesas
3. civīlnodaļa, saskaņā ar civilprocesa likumu
tas tiesības, pēc kurām katram
1929.g. paziņo, ka ar viņas šī gada šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".
saskaņā ar civilprocesa
'
ka
p.,
paziņo,
ar
šo
likumu
1958.
u atsePēc minētā termiņa notecē20. marta lēmumu pārreģ
nodaļas
atklātā
ar
aprīlī
minētās
šo paziņo, ka 1929. g. 23.
?nantti pašam pārvaldīt un
biedrības
2P-,
pie juma, tiesa nekādas ierunas nepatērētāju
? aprih
1926.
g.
Cēsu
nolasīts
tiks
minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē
neatbildpar
pieņems un nepieteiktās tiesības brīvi li<
sas Sēdē tiks
pag. mir. Araižu-Cēsu lauksaimniecības bienolasīts i 929. g. 24 decembrī Batiņu
ādi.
atzīs par spēku zaudējušām.
biedru pilnā sapulcei
4 martā
drības
Bērziņa
testarīlī.
R'Sā mir- Pētera Jē- Mārča Jāņa d.
1929. g. 8. aprīlī.
Jelg;
Jelgavā.
kah
18. februārī pieņemtie grozītie
olina testaments.
ments.
i 1626/29.
567b
statūtu grozījumi.
Rīgā, 1929. g. 13. aprih.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
S'? . 1929. g. 13. aprīlī.
Priekšsēd. v. Veiss.
558b Nodaļas pārzinis Eghts.
Veidners.
A.
Priekšsēd.
v.
Sekretārs Mittel
Fridrichsons.
Sekretārs
Mittelhofs.
!2ekssēd. v. A. Veidners.
Sekretārs
Sekretārs A. Kaive.
" "?
l?08z
Sekretārs A. Kalve.

radīsies,

bet

Jelgavā
uz

savu

dzīves

neuzdos,

tiesas sēdi

vietu

aicinājumu

un visus

pārējos

papīrus atstās tiesas kancelejā.
Jelgavā, 1929. g. 10. aprīlī.
L. Na 299/29.
842b
Priekšsēd.

v.

Sekret.
Liepājas

R.

Miilleis.

pal.

F.

Kāps.

apgabaltiesa,

uz Matīsa Jurevica lūguma š. g.
25. martā ' nolēma:
1) atzīt
par samaksātu un
iznīcinātu

sekošu

hipotēkarisku

obligāciju, kura apgrūtina Matīsam Jurevicam piederošu nekustamu mantu Saldus pilsētā
zem

krep.

Ne

192

(agr.

231a)

un nostiprināta 1902. g. 30. okt.
1000 rbļ.
lielumā
uz Saldus
krāj-aizdevu

kases

2) atvēlēt
zemes

vārdu;

lūdzējam

grāmatu

pieprasīt

nodaļā

minētās

hipotēkariskās
obligācijas
dzēšanu no zemes grāmatām.

Liepājā,

1929.

g.

10.

aprīli.
1019b
Priekšsēd. h. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Ne 115 29.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties
uz Friča Palača
(Palodze) lūguma, š. g. 25. martā
nolēma:
1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu
sekošu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina Fricim
Palacim (Palodzim) piederošu nekustamu mantu Saldus pilsētā
zem krep. Ne 189 (228a) un
nostiprināta 1913. g. 5. februāri
1000

rbļ.

lielumā

uz

Saldus

krāj-aizdevu

kases vārdu;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā, minētās

hipotēkariskās

obligācijas

dzē-

šanu no zemes grāmatām.
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī.
Ne 112 29.
1020b
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas

apgabaltiesa,

pamatojoties
uz Friča Batika
lūgumu, š. g. 25. martā nolēma:
1) atzīt par samaksātām un
iznīcinātām sekošas hipotēkariskās obligācijas, kuras apgrūtina
Fricim Bauka piederošu nekustamu mantu Saldus pilsētā zem
krep. Ne 159 un nostiprināta
uz
Saldus krāj-aizdevu
kases
vārdu: 1) 1889. g. 13. oktobri
900 rbļ. lielumā un 2) 19
6. martā 900 rbļ. lielumā*;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipu'ēkarisko Ob
no zemes gri
!05 29.
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī.
Priekšsēd.

.b

b.

A.

Kir'

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 10. janvāra
lēmumu uzaicina 1928. g. 3. jū 'n.
Grobiņas pag. mirušā Jāņa Jāņa
dēla Priedola mantiniekus, kreditorus, legatārus, fideikommisārus
un visas citas personas, kurām
ir kādas tiesības un prasības
uz atstāto mantojumu, vai kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.
Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots
tiesai
minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
gājušu.
Ne 574m/29.
Liepājā,
1929. g. 8. aprīlī.
Priekšsēd.
702b

b.

A.

Kiršfelds.

Sekretārs A.

biedrību

un

viņu

savienību

reģ.

777b

Sekretāra v. E. Speķis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,

pamatojoties

uz

Icika-Genciona

Hiršovica lūgumu, š. g. 25. martā

nolēma:
1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu sekošu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina Icikam
Bencionam Hiršovicam piederošu
nekustamu mantu Saldus pilsētā

zem krep. Ne 26 un nostiprinātu
1898. g. 12. decembrī 1500 rbļ.
lielumā uz Saldus krāj-aizdevu
kases vārdu;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes

grāmatu

nodaļā

minētās

hipotēkariskās
obligācijas
dzēšanu no zemes grāmatām.
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī.
Ne 111/29.
1021b
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs

A.

ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Andreasa Dollingera lūgumu, š. g. 25. martā
nolēma:
1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu sekošu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina Andreasam Dollingeram
un Markusam Cinam piederošu nekustamu mantu Liepājā zem krep.
Ne 338 un nostiprināta 1909. g.
2. maijā
19000 rbļ.
lielumā
uz Selanv (Celany) Brems, dzim.
Sergeja un Folradta
Šneider,
Brems vārdiem, kādas prasības
dokuments skaitās izraksts no
zemes grāmatām, kurš izdots
1924. g
28. novembri Valijai
Brems
nozaudētās
obligācijas
krepostakta

vietā;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskās
obligācijas
dzēšanu no zemes grāmatām.
1929.

Liepājā,

g.

10.

Ne 103/29.

Priekšsēd.

b.

A.

Sekretārs
Liepājas

aprīlī.
1023b

Kiršfelds.
A.

lansons.

apgabaltiesa,

pamatojoties uz Annas Starosts
lūgumu, š. g. 25. martā nolēma:
1) atzīt par samaksātām un
iznīcinātām

sekošas hipotēkaris-

kās obligācijas, kuras apgrūtina
Annai Starosts piederošu nekustamu mantu Liepājā

zem krep.

Na 3295 un nostiprinātas
uz
Georga-Didricha Fridricha dēla
Pucherta

vārdu:

1)

1901.

g.

apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka 1928. g.
sēdeklis atrodas Lie2. augustā mirušā Pētera Mapājā.
Ne 24/29.
776b
teuša d. Čigāna 1928. g. i8. apr.
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī. sastādītais notariālais testaments
Reģ. nod. pārzinis A. Kiršfelds. ar apgabaltiesas 1928. g. 21. dec.
lēmumu apstiprināts.
Sekretāra v. E. Speķis.
Daugavpilī, 1929. g. 8. aprīlī.
Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
L. Ne 3013a'28.
705b
uz civ. proc. lik.
1460 71 . p.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
pamata paziņo, ka ar viņas
Sekretāra v. J. Tiltiņš.
1929. g. 27. marta lēmumu
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
reģistrētā
Snēpeles savstarpējā
ugunsapdrošināšanas biedrība ir pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
2
ievesta kooperatīvu
sabiedrību likumu un civ. proc. lik. 14603 .
33. p.p. uzaicina tās personas
un viņu savienību reģistra I daļā. un
Valdes
sēdeklis
atrodas un iestādes, kuru rokās atrodas
Snēpeles pagastā.
Ne 23/29. ķīlu zīme, kas izdota uz Lidijas
Jāņa m. Lebedevs
vārdu par
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī.
des 'mit tūkstošu (10.000) rubļiem
Reģ. nod. pārzinis A. Kiršfelds.

Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

Latgales

I daļā.
Valdes

uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
"301., 309. un 311. p. pamata
Josifa Vikentija d. Špaka prasības lietā pret Vikentiju Jāņa d.
un Antonu Vikentija d. Spokiem
un Vincentu (ari Vicentu) Andreja d. Unguru par īpašuma
tiesībām uz nekustamu īpašumu
uzaicina

Vincentu

(arī

Vicentu)

Andreja d. Unguru, kura dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
četru mēnešu laikā no šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī", ierasties šai tiesā

un nostiprināta 1914. g. 20. decembrī ar Ne 231 (zem. gr. par.
1914. g. lap. p. 827—829) Ludzas

apr. Zvirgzdienas pag. Uročišče
Grišlevo muižu hipot. Ne 1516)
ierasties
šai
tiesā
līdzņemot
minēto
ķīlu
zīmi
divi simti
(200) 1s kapitāla parāda un %o/fl
saņemšanai,
kas iemaksāti no
Valsts zemes bankas minētās ķīlu
zīmes dzēšanai.
Ne 2627a/29.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

706b

Sekretārs (paraksts).

Latgales apgabaltiesas

1. civīlnod.

iesūdzības raksta, pilnvaras, galvenā izraksta iz bij. Vitebskas
notariālā archīva

gada 21. decembra

norakstus

no

prasītāja

grāmatas

pat

Daugavpils
apriņķī,
1914.
g.
lap. p. 239.—241., Ne 333 un uzdo
savu dzīves vietu Daugavpilī.
Ja aicinātais minētā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi uti
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.
L. Ne 1068p/29.
10. aprīlī,
Daugavpilī, 1929^g.

lēmumu ap-

stiprināts.
L. Ne 3076a/28. g.
Daugavpilī, 1929. g. 8. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.
844z
Sekretārs J. Tiltiņš, '
Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales

apgabaltiesas

1929. gada

27. marta lēmumu uz noteikumu
par kooperatīvu sabiedrībām un
viņu savienībām 9. panta pamata,

reģistrēti Kokorevas pagasta piensaimnieku
sabiedrības ,,Kcibe "
pilnā biedru sapulcē 1929. g.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. 8. februārī
pieņemtie statūtu
1026v
Sekretāra v. E. Kaņeps.
grozījumi un papildinājumi, piešķirot tiesības minētai sabiedrībai
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz priekšu saukties par ,,Tilzas
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
centra piensaimnieku sabiedrību".
301., 309. un 311. p. pamata
Daugavpili, 1929. g. 10. aprīlī.
Vitolda Antona d. Svikša praAdministr. un reģ. nod. pārz.
sības lietā pret Jāni Jēzupa d.
' (paraksts).
1142z
Vinčuku par mantošanas tiesīSekretāra v. A. Auziņš.
bām, uzaicina Jāni Jēzupa d.
Zemes grāmatu atjaunošanas
Vinčuku, kura dzīves vieta prasītājam nav zināma, četru mēnešu
kommisija
laikā no šī sludinājuma iespie- uz Miķeļa un Jēkaba Reiņa dēlu
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī", Biezo un Karlīnes Biezais, dzim.
ierasties šai tiesā saņemt norakČervinskis, lūgumu par nekustastus no prasītāja iesūdzības raksta mas mantas, sastāvošas no Monun
uzdot
savu dzīves
vietu tigaļišku muižas Augškalnu ciema
Daugavpilī.
zemes gabala, platībā apmēram
Ja aicinātais minētā laikā neie* 25 desetīnas un esošās Bauskas
radīsies personīgi vai caur piln- (senāk Poņevežas) apriņķa, Pavarnieku, lietu noliks uz tiesas nemunes (senāk Podbiržanu) pasēdi un izspriedīs bez viņa klāt- gastā, kādu nekustamo mantu
būtnes.
Ja ieradīsies, bet savu lūdzēji: pirmie divi mantoja no
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos, sava tēva Reiņa Jēkaba dēla
aicinājumus
uz tiesas sēdi un Biezā un pēdējā no sava vīra
visus pārējos paniru? atstās tiesas Mārtiņa Reiņa dēla Biezā (savukancelejā.
L. Ne 602p/29.
kārt mantojis no Reiņajēkaba d.
Daugavpilī, 1929. g. 10. aprīlī. Biezā), uz nolīguma pamata pai
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš. ievešanu zemes grāmatu reģistri.
— uzaicina visas personas, ku1027v
Sekretāra v. E. Kaņep-s.
ram ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt komLatgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz lik. par laulību 77. p. pamata. misijai par to paziņojumu' 4 mēdara zināmu, ka tiesa 1929. g, nešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
28. februārī, Jevgeņijas Jāņa m

5. septembrī ar žurn. Na 1110,
1590 rbļ. lielumā;
2) 1901. g.
5. septembrī ar žurn. Ne 1111,
800 rbļ. lielumā; 3) 1902. g.
23. martā ar žurn. Ne 294 —
700 rbļ. lielumā un 4) 1904. g, Zinovjevs, dzim. Krievs, pra7. aprīlī ar žurn. Ne 227 — 500 rbļ, sības lietā pret Pāvelu Miķeļa d.
lielumā;
Ziņo vje vu par laulības šķiršanu,
2) atvēlēt
lūdzējai pieprasīt aizmuguriski
nosprieda:
atzīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
1914. g. 12. janvārī, Krievijā,
hipotēkariskās
obligācijas dzēUfas gtib., Belebejas apr., Jareišanu no zemes grāmatām.
kovo s. Pokrovas baznīcā starp
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī. Jevgeņiju
Jāņa m. Zinovjevs
Ne 100/29.
1024b
dzim. Krievs, un Pāvelu MiPriekšsēd. b. A. Kiršfelds. chaila d. Zinovjevu noslēgto lauSekretārs A. ļansons. lību par šķirtu uz likumu
pai
laulību 50. p. pamata.
Atļaut
Liepājas apgabaltiesa,
Jevgeņijai
Zinovjevs
saukties
pamatojoties uz Jāņa Vēja lū- meitas uzvārdā
,,Krievs ".
š.
g.
25.
martā
nolēma:
gumu,
Ja atbildētājs civ. proc. lik.
1) atzīt par samaksātam un 727. un 248. p. paredzētā laikā,
hipotēkarisiznīcinātām sekošas
skaitot no izsludināšanas dienas,
kās obligācijas, kuras apgrūtina neiesniegs tiesai atsauksmi vai
Jānim Vējam piederošu nekupārsūdzību, tad spriedums stāsies
stamu mantu Saldus pilsētā zem likumīgā spēkā.
L. Ne 507p 29.
krep. Ne 152 un nostiprinātas
Daugavpilī, 1929. g. 10. aprīlī
Saldus krāj-aizdevu
par labu
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
kasei: 1) 1895. g. 2. oktobri
1028v
Sekretāra v. E. Kanens
pēc Ventspils-Kuldīgas apgabala
1891. g.
2. iec. miertiesneša
Latgales
apgabalt.
1. civīlnodaļa
29 janvāra izpildu raksta Ne 213
paziņo
vispārībai,
ka 1924. g.
'
135 rbļ. lielumā; 2) 1898. g. 13. oktobrī mirušā Josifa Anlielumā;
4. februāri 400 rbļ.
dreja d. Baranovska
1924. g.
3) 1899. g. 15. janvārī 1500 rbļ.
^
21. augustā sastādītais notariālais
lielumā; 4) 1902. g. 2. jūlijā testaments
ar
apgabaltiesas
1500 rbļ. lielumā un 5) 1904. g. 1925. g. 3. aprīļa lēmumu ap1600
rbļ.
lielumā;
jūnijā
22.
stiprināts.
L. Ne 317-a 25.
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
Daugavpilī,
1929. g. 8. aprīlī.
minēto
nodaļā
zemes grāmatu
Priekšsēd. h. A. Strazdiņš.
hipotēkarisko obligāciju dzēšanu
Ne 98 29. 573b
Sekretāra v. J. TiUiņjL
no zemes grāmatām.
Liepājā, 1929. g. 10. aprīlī. Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
paziņo vispārībai, ka 1928. g.

par spēku

zaudējušām

cinātām.

un

iznī-

1048z
Miertiesnesis

L. Bērziņš.

Valmieras apr. 2. iec. miertiesnesis, iiz civ. proc. lik. 146032 . p.
pamata uzaicina kreditorus un
viņu tiesību ņēmējus ierasties
saņemt

valsts zemes bankas

ie-

maksāto naudu hipotēkāriska parāda samaksai līdz ar % pēc
prasības dokumenta, nostiprināta
uz Valmieras apr., Salaces pag.,
Vecsalaces muižu ar hip. Ne 175,—

1884. g.

14. augustā

ar Ne 208

Ernestam fon Zīversam par labu
kr. rbļ. 3000 -f % kr. rbļ. 1350 =

Daugavpilī, 1929. g. 8. aprīlī. Ls 58,—.

ar šo paziņo vispārībai, ka 1928. g
27. martā mirušā Antona Staņislava
d. Antoņeviča 1928. ' g.
8. martā sastādītais noterialais
testaments ar apgabaltiesas 1928.

saņemt

Jelgavas pilsētas iec. miertiesn.,

pamatojoties uz savu lēmumu no
1929. g. 6. apriļa un civ. proc.
2012. un 2079. pantiem uzaicina
visus, kam būtu kādas tiesības uz
mirušā 1928. g. 18. jūlijā Jelgavā Fridricha Roberta Žukovska
atstāto mantojumu, kā mantiniekus, legatārus, fideikommisārus,
kreditorus u. c. pieteikt tādas
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī", aizrādot, ka termiņā nepieteiktas
tiesības vai prasības tiks atzītas

pretējā gadījumā nepieteiktās tie-

sības skaitīsies par iznīcinātām un
minētie lūdzēji varētu tikt ievesti

attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašniekiem b.?z kādiem aprobežojumiem ar neapstrīdamas

pār-

došanas un
grūtinājumu

hipotēkarisko
aptiesībām.
Na 1665
Daugavpilī, 1929. g. 10. aprīlī.

Kotn. priekšsēd. E. Helvichs.
778z
Sekr.-darbv. J. Strazds.
Rīgas apr. 2. iec. miertiesnesis,

uz civ. proc. lik. 1967., 20ll.,
2014., 2019. un 2079. p. pamata
paziņo, ka pēc 1922. g. 23. nov.
Inčukalna pagastā, Rīgas apr.,
mirušā Aleksandra Andreja d.
Brandta ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības kā mantniekiem
legatāriem,
fideikommisāriem ,

kreditoriem
u. t. 1., pieteikt
šīs tiesības miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot
no šī
sludinājuma
iespiešanas dienas.
Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
Siguldā, 1929. g. 9. aprīlī.
710b Miertiesnesis A. Krūmiņš.
Sekretāra v. i. E. Ziediņš.
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1929. g. 6. apr.

lēmumii
un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401., 1402. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1919. g. 5. aprīlī mir.
1025b
Sekretārs A. Jansons.
21. aug. mir. Vasilija Jāņa d.
Antona Mārtiņa d. Staris mantResčenka 1926. g. 22. novembri
Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
niekus pieteikt savas mantojuma
sastādītais notariālais testaments
tiesības uz mantojumu, kas panz likuma par biedrībām, saar apgabaltiesas 1928. g. 21. dec.
licis Daugavpils apr. Livānu pag.
vienībām un politiskām organilēmumu apstiprināts.
Mantojuma tiesības jāpieteic
zācijām 17. panta pamata paDaugavpilī, 1929. g. 8. aprīlī. pēc piekritības sešu mēnešu
1929.
g.
laikā,
ziņo, ka ar viņas
L. N? 2983a 28.
704b
skaitot no šī sludinājuma iespie27. marta lēmumu reģistrētā:
apģērbu
apgādāPriekšsēd.
b.
A.
Strazdiņš.
šanas
dienas.
Liepājas ebreju
Sekretāra
v. I. Tiltiņš. 591b
Miertiesnesis K. Avens.
šanas biedrība ievesta bezpeļņas

Aizputes iec. miertiesnesis, paRēzeknes 2. iec. miertiesnesis
matojoties uz civ. proc. lik. saskaņā ar Irinas
Anufrija m'
1958." p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē Saļņikovas lūgumu un
savu
»'
š. g. 29. aprīlī attaisīs un nolasīs 10. apriļa lēmumu paziņo š'£'
,
1928. g. 20. septembrī mirušā Irinas Onufrija m. Saļn'
ik'ovas
Jāna Anša d. Riekstiņa testa- izdotā Klementijam
'
Jefi ma d
mentu.
L. Ne 541 29. g. Saļņikovam pilnvara ,
apliecināta
Aizputē, 1929. g. 12. aprīlī.
Rēzeknes notāra Bankava kantorī
!256z Miertiesn. v.i.F.Akerblūms 1928. g. 27. jūlijā ar reģ. Ne
5864
anulēta.
'
Aizputes iec. miertiesnesis, paRēzeknē, 1929. g. 13. aprīlī
matojoties
uz civ. proc. lik.
Miertiesnesis (paraksts)
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē 1271z
š. g. 29. aprīlī attaisīs un nolasīs
Latgales apgabaltiesas
Zi!cjn es
1928. g. 27. augustā mirušās iec. miertiesnesis,
saskaņā
ar
Marijas Friča meitas Konrāds savu šā gada 8. apr. lēmumu
testamentu.
un pamatodamies uz civ m,
1257z
L. Ne 68/29. g. 10. sēj. 1. d
1239. p. un civ
Aizputē, 1929. g. 15. aprīlī.
proc. lik. 1401. p. — paziņo ,
kā
pēc 1924. g. 28. aprīlī rnjrušā
Miertiesn.
v. i. F. Akerblūms.
Jāņa Pētera d. Malinovska ir
Latgales
apgabaltiesas Krās- palicis mantojums zeme un
ēkas
lavas 2. iec. miertiesnesis, kura kas atrodas Ludzas apr.
Šķaunes
kamera atrodas Krāslavā, Domes pag., un uzaicina
visus, ' kam
ielā Ne 52, saskaņā ar savu 1929.g. uz šo mantojumu būtu
kādas
6. apr. lēmumu un vadoties no tiesības kā
mantniekiem, pieciv. lik. 1239. p. un civ. proc. teikt man šīs tiesības sešu mēnešu
lik.
1401., 1402. un
1408. p. laikā, skaitot no šī
sludinājuma
uzaicina
1926. g. 22.
martā iespiešanas dienas ,,Vakl . Vēstn
"
mirušās Jadvigas Pizans likuZilupē, 1929. g. 9. aprīlī. ' '
mīgus mantiniekus pieteikt pie BI. Na 99.
712b
minētā
miertiesneša
savas tieMiertiesneša v. i. E. Šmidtchens
sības uz

palikušo pēc tās Krās-

Penkules pagasta tiesa,
lavas pag. Udrišu sādžā nekustamu īpašumu sešu mēnešu Jelgavas apriņķī, pamatojoties
laikā, skaitot no šī sludinājuma uz pagasta tiesas 1928. gada
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.". 3. novembra lēmumu un pagasta
Valmierā, 1929. g. 8. aprīlī. 855b
Mirtiesneša v. (paraksts). tiesas likuma 108. un 109. panta
pamata, ar šo izsludina, ka Jānis
Miertiesnesis K. Pētersons.
Maltas iecirkņa miertiesnesis, un Otilija Švāni adoptē par savu
Daugavpils 2. iec. miertiesnesis saskaņā ar savu 1929. g. 30. marta bērnu resp. dēlu un mantnieku
paziņo, ka Daugavpilī, Saules lēmumu un pamatodamies
uz Teodora un Līnas Insbergu dēlu
ielā Ne 79, dzīvojošais Latvijas civ. proc. lik. 1401. p. un civ. Arnoldu Insbergu, dzimušu 1911.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, gada 13. janvārī, piešķirot viņam
pilsonis Zalmans Berka dēls Rapoports š. g. 27. martā iemaksājis ka pēc 1929. g. 26. janvārī, mir. „Švāna" uzvārdu.
Latvijas bankas Daugavpils noir
Annas Jēzupa m. Rudiņš
Personām, kurām pret šo adopdaļā šī miertiesneša depozīta palicis Andrupenes pagastā, Kuciju būtu kādi iebildumi, tiek uzrēķinā
300 latus
izsniegšanai iakovas sādžā, nekustams īpa- aicinātas pieteikties šai pagasta
Menachemam Veitcam, kura dzī- šums, un uzaicina
visus kam tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
ves vieta nav zināma, kā prouz šo mantojumu būtu kādas 110 šī sludinājuma iespiešanas
centu maksājums par laiku no tiesības, kā
mantniekiem, pie- „Valdības Vēstnesī" trešo reizi.
š. g. 27. marta līdz šī paša gada teikt šīs tiesības augstāk minētam Pēc termiņa notecēšanas nekādi
27. jūnijam par aizņemto kapimiertiesnesim sešu mēnešu laikā, iebildumi
netiks pieņemti un
tālu 20.000 latiem pēc 1928. g. skaitot no šī sludinājuma iespie- adopcija skaitīsies par likumīgā
27. martā ingrosēta ieķīlājuma
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
spēkā gājušu.
2
23921z
raksta uz Rapoportam piederošu
1929. g. 8. aprīlī.
Ne 829.
Priekšsēd. Kr. Habermanis.
nekustamu mantu, Daugavpilī, 846b
Miertiesnesis (paraksts).
Darbvedis Alfr. Brikmanis.
2. pilsētas pol. iec,
Rīgas ielā
Maltas iecirkņa miertiesnesis,
Rīgas
apgabaltiesas 3. iec. tiesu
Ne 74-a, zemes grām. reģ. Ne 2833,
saskaņā ar savu 1929. g. 30. marta izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
un uzaicina Menachemu Veitcu
lēmumu
un pamatodamies
uz 24. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
saņemt no šī miertiesneša viņa
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. Dzirnavu
ielā
Ne 127 pārdos
kancelejā,
Daugavpilī,
Alejas
lik. 10. sēj 1. d. 1239. p. paziņo, Paju sab. ,,Latem" kustamu manielā Ne 7, orderčeku uz minētiem
ka pēc 1928. g. 3. maijā mirušā tu, sastāvošu no dzelzs dreibeņķa
300 latiem.
1059b
Ivakima
(Jakima) Aloiza dēla novērtētu
par Ls 480,—.
Daugavpilī, 1929. g. 9. apr.
Jurovs, viņš arī Jurans, ir paIzzināt sarakstu, novērtējumu,
Miertiesn. A. Strazdiņš.
licis nekustams īpašums Silajāņu ka arī apskatīt pārdodamo mantu
Latgales apgabaltiesas Dagdas pagastā, Ušpelnieku ciemā, un varēs pārdošanas dienā uz vietas.
iec. miertiesnesis, pamatodamies uzaicina visus, kam uz šo mantoRīgā, 1929. g. 11. aprīlī.
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ. jumu būtu kādas
tiesības, kā 1332b Tiesu izp. j, Kazubierns.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un mantniekiem, pieteikt šīs tiesības
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
saskaņā ar savu 1929. g. 6. apr. augstāk minētam miertiesnesim
ka
1929. g.
lēmumu paziņo, ka pēc 1905. g. sešu mēnešu laikā, skaitot no izpildītājs paziņo,
23. aprīlī, pīkst '. 12 dienā, Rīgā,
7. jūnijā mirušā Donata Verešī sludinājuma iespiešanas dienas
dz. 11/12,
tinska
ir palicis
mantojums, „Valdības Vēstnesī".
Na 830. Dzirnavu ielā Na 74,
Krievu krāj-aizdevu kases lietā
kurš atrodas Rēzeknes apr., Buk1929. g. 8. aprīlī.
847b
pārdota
Šefteļa Lemkina
Miertiesnesis (paraksts). tiks
miiižas pag. Zabalotnikos.
Kākustama manta, sastāvoša no
dēļ uzaicina visus, kam
būtu
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos, magonkoka skapja, un novērtēta
uz šo mantojumu, vai sakarā
pamatodamies nz civ. proc. lik. par Ls 400,—.
ar to kādas tiesības, pieteikt
1401. p. un civ. lik.
10. sēj.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
tās minētam miertiesnesim viņa
1239. p. uzaicina 1925. g. 28. nov. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
kamerā,
Dagdas miestā,
sešu
mirušā Jura Jēzupa d. Vjakses varēs pārdošanas dienā uz vietas.
mēnešu
laikā,
skaitot
no ši
mantniekus pieteikt savas man1929. g. 6. aprīlī.
Rīgā,
sludinājuma iespiešanas dienas
tojuma tiesības uz atstāto no
Zjrģeļs.
,,Valdības Vēstnesī". Bl. 1. Ne74. mirušā Preiļu pag. Lielo Rumpu 1320b Tiesu izp. J.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
1929. g. 6. aprīlī.
sādžā kustamu
un nekustamu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
85! b Miertiesnesis (paraksts).
īpašumu augšminētam mierties23.aprīlī, pīkst. i'/2 il dienā, Rīgā,
Latgales
apgabaltiesas
Kār- nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
Tērbatas ielā Ne 23 '25 Vidzemes
saskaņā
no
šī
sludinājuma
iespiešanas
savas iec. miertiesnesis,
Savst. kredit-bā Trešās Vidzemes
ar savu 1929. gada 6. apriļa lē- dienas ,,Valdības Vēstnesī".
Savstarpējās kredītbiedrības lietā
mumu un pamatojoties un civ. 589b
Miertiesnesis J. Berķis. tiks pārdota Voldemāra un Jāņa
proc. lik.
1401. p. un civ. lik.
manta, sastāAr Rēzeknes 2. iec. miertiesneša Lūkasu kustama
10. sēj. 1239. p. paziņo, ka pīc
cedētas obligācijas
voša
no
blanko
1929. g. 6. marta
spriedumu
1927. g. 11. aprīlī mirušā Boun novērtēta par Ls 1500,—.
leslava Antona ii. Zelča ir palicis gaļas tirgotājs Morduchs Ābrama
Izzināt sarakstu, novērtējumu
dēls Šrusters,
dzīv.
Rēzeknē,
mantojums, kurš atrodas Jaunmantu
Ugunsdzēsēju ielā Na 8, par tirgo- ka arī apskatīt pārdodamo
latgales apr. Tilzas pag. un savarēs pārdošanas dienā uz vietas.
šanos
ar
gaļu.
neievērojot
piestāv no jaunsaimniecības Ne 293F,
Rīgā
1929. g. 25. martā.
nācīgo tīrību pēc sod. lik. 209.p.
kopplat. 22 ha zemes, kādēļ uz1321b
Tiesu izp. J. Zirģels.
sodīts
ar
Ls
25,—
naudas
soda,
aicina visus, kam būtu uz šo
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
mantojumu
vai sakarā, ar to vai nemaksāšanas gadījumā ar
izpildītājs
paziņo, ka 1929. f.
arestu uz vienu nedēļu.
kādas tiesības pietiekt tās augš23. aprīlī, pīkst. 11 dienā, Rīga,
Spriedums stājies spēkā.
minētam miertiesnesim sešu mē1929lg.l3.aprī!ī. Kr. 1. Na 11 Blaumaņa ielā N» '2 , dz. 46
nešu laikā, skaitot no ši sludi1270z
Miertiesnesis (paraksts). Bermana Zimelsa lietā tiks pārnājuma iespiešanas dienas ,,Valdota Noacha ŠHomoviča kustama
dības Vēstnesī".
Ne 345 29.
Lēmums.
sastāvoša
no pianīno
manta,
7l7z
Miertiesu, (paraksts).
Saldus
iecirkņa miertiesnesis 1111 novērtēta par Ls 1050,—
1929. g. 6. aprīli caurlūkojis civ.
,
Latgales apgabaltiesas
KārsaIzzināt sarakstu, novērtējumu
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar lietu Ne 197 par Marijas Jansons kā arī apskatīt pārdodamo mautu
savu 1929. g. 6. aprīļa lēmumu un prasību pret Antonu Jāņa dēlu varēs pārdošanas diena uz vietas.
pamatodamies uz civ .proc. lik. Seņkanu dēļ Ls 209,— un ņemot
Rīgā, 1929. g. 6. aprīli.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj. 1239.p. vērā, ka prasītājai Marijai Jan1322b
Tiesu izp. J. Zirģels.
paziņo, ka pēc 1926. g. 14. febr. sons atbildētāja dzīves vieta nav
Rīgas
apgabaltiesas
6. iec. tiesu
zināma un pamatojoties uz civ.
mirušā Pētera Jēkaba d. Dampaziņo, ka 1929- gizpildītājs
proc.
lik.
75,
293—295,
74,
bīša ir palicis mantojums, kurš
24. aprīlī, pikst. 12 diena. Kig< >
atrodas Jaunlatgales apr., Tilzas 297—298, 301 un 309 —31! p.p., Kr.
maizBarona ielā Ne 45/47,
nolēma:
uzaicināt
atbildētajuAnj
pag. un sastāv no jaunsaimniecīun citu lietas
nīcā
Ernsta
Atmiņa
d. Seņkanu
caur
bas Ne 151-F, kopplatībā 21 des. tonu Jāņa
Rafaela Pizova Kutiks
pārdota
sludinājumu ,.Valdības Vēstnesī"
zemes, kopīpašumā ar Jāni Dammarastama manta, sastāvoša no
bīti, kādēļ uzaicina visus, kam četru mēnešu laikā, skaitot no
un ķēves un nonīcas
iekārtas
iespiešanas dienas
būtu uz šo mantojumu vai sakarā sludinājuma
_.
Vēstnesī",
pazinot vērtēta pars Ls 530,—
ar to kādas tiesības, pieteikt tās ,,Valdības
Izzināt sarakstu , novērtējumu?
savu
izvēlēto
uzturēšanās
vietu,
augšminētam miertiesnesim sešu
pārdodamo mantu
vai uzrādīt personu, kurn viņš, ka arī apskatīt
mēnešu laikā, skaitot no šā sludienā uz vietas.
varēs
pārdošanas
dinājuma iespiešanas dienas,,ValSeņkans, pilnvaro saņemt viņam
8. apr.li.
1029.
g.
Rīgā,
dības Vēstnesī".
Ne 346 29. no miertiesneša piesūtāmās pa1323b
Tiesu izp. I. Zirgeisvēstes un rakstus, pretējā gadīKārsavā, 1929. g. 6. aprīlī.
Rīgas apgabaltiesas 9- [«- tiesa
jumā pēc minētā laika notecēša718z Miertiesu, v. i. (paraksts).
paziņo, ka >?^.„|
nas, tiks nolikta uz tiesas sēdi izpildītājs
Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
Rg
lieta par Marijas jansons prasību 24. aprīlī, pīkst. 11.30 diena,
uzaicina 1928. g. 3. janvārī
mir. pret Antonu Jāņa d. Seņkanu dēļ Puškina ielā Ne 2 tiks pārdota
mani*.
Fedota Kuprijana d. Feodorova Ls 209,— un visas tanī lietā Moiseja Kačtova kustama
u.
mantniekus pieteikt viņam savas Antonam Seņkanam piesūtāmās sastāvoša no mēbelēm
mantošanas tiesības uz nelaiķa pavēstes un raksti tiks atstāti novērtēta par Ls 1645,
atstāto mantojumu sešu mēnešu
novertejum .
miertiesneša kancelejā un SeņIzzināt sarakstu,
laikā, skaitot no šī sludinājuma
mam
kanam nebūs tiesības aizbildinā- ka arī apskatīt pārdodamo
iespiešanas' dienas ,,Vald . Vēstn.".
uz
ties ar nezināšanu
par
šiem varēs pārdošanas diena
Rēzeknē, 1929. g. 9. aprīlī. rakstiem un pavēstēm.
Rīgā, 1929. g. «,s.
Strau
711b
Miertiesnesis (paraksts).
1049z
Mienicsnesis (paraksts). 1324b
Tiesu izp. V.
Nauda saņemama miertiesneša
kancelejā
Valmierā, Diakonāta
ielā Ne 5, uzrādot attiecīgu prasības dokumentu.
599b

yļ

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
pīkst. 10.30 dienā, Rīgā,
23 aprīlī,
ielā Ne 4, dzelzs
Turgeneva
tirgotavas kantorī, tiks pārdota
kustama manta,
Altera Steina
sastāvoša no rakstāmmašīnas u. c.
,,n novērtēta par Ls 240,— ..., '
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
apskatīt pārdodamo mantu
kā āri
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Tiesu izp. V. Strauss.
1126b
'Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.

12.30 dienā, Rīgā,
25. aprīlī, pīkst.
dz. 2,
1 Maskavas ielā Ne 74,
tiks pārdota Arvīda Vernera kustama manta, sastāvoša no mēbelēm, un novērtēta par Ls 285,—
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Tiesu

iT'5 b

izp. V. Strauss.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības , pēc 1925. g. 14. aug.
14. jūlijā ar žurn.
im 1926. g.
un
2436 korrob.
ļSsNa 2407
rakstiem, apmieriieķīlāšanas
1929.
g. 19. jūnijā,
nāšanai
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Lības Ozoliņš Jēkabpils
nekustamo īpašumu, Jēkabpilī,
ar zemes grāLielā ielā Na 99,
matu reģ. Ne 133;
2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls7000,—;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2500,— ar %;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā

daļa

no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpilsllūkstcs zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pārdos, dienai.
Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.
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Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas

Jelgavas

pilsētas tiesu izpild. v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Viļā
Steina
1929. g.
19. jūnijā,
pulksten
10
Jelgavas
rītā,
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos
pārdos Viļā
Ģirta
d.
Steina nekustamo īpašumu, Talsu
apr., Mūrmuižas pag.,
Odres
muižas
,,Grantskalnu"
mājas,
19,98 hektāru platībā, ar zemes
grāmatu reģistra No 3866;
2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2300,— ;
3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2600;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību
ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas
summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas TukumaTalsu zemes grāmatu nodaļā.
Personām , kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
te pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārd. dienai.
Visi papīri un
dokumenti, at.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
>f ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.
, Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

s

pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
«anceleja atrodas Jelgavā, Akācijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
Prasības apmierināšanai no Voldemāra Stūre 1929. g. 19. jūnijā,
Pulksten
10
rītā,
Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
ļorgos pārdos Voldemāra Matīsa
Stūre nekustamo īpašumu,
ļaisit apriņķa , Cēres pagastā
wseies
muižas
„Liepkalnu"
uīajas , 18,(55
hektāru
platībā,
,". grāmatu reģ. No. 3619;
'P^ ums priekš publiskiem
tnrl
fleni apvērtēts par Ls 3600;
'Pašums apgrūtināts ar
hm *- ,
"?PMeku parādiem par Ls 3400
) ka

LLi
?naksa

personām , kuras vēlas

glum

dalIbl1

"'.

Jā-

zalogs — desmitā daļa
apvērtēšanas
summas; un
ze,1K's grāmatas uz šo
j,
īna
Msumii tiek vestas Tukuma™"

zemes

grāmatu nodaļā.
am
kt, ām
ir
1<ādas
ticsih
r
'
a? Uz Pārdodamo īpašumu,
kj.
ošanu nepielaiž, tādas
tiesīh
jāuzrāda līdz pārdošan-,^
.
"n as dienai.

?
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Papiri un dokumenti, at'iecel
ir ip 5s uz pārdodamo īpašumu,
atami Je'gavas apgabaltiesaf
r? civīlnodaļas
kancelejā.
v

1929
- g- '5. aprīlī.
!jļTietsu
'zp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja
v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības
apmierināšanai
no
Krista Rrasiņa 1929. g. 19. jūnijā,
"
pīkst. 10 rītā , Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Krista Gustava d. Krasiņa nekustamo īpašumu, Ventspils apr. Zūru pagasta Daile
mājas, 21,30 ha platībā, ar zemes

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo
Pēterbaznīcas laukumā Ne 37, M. Monētu ielā Ne 25,
īpašumu tiek vestas Ventspils
M. Pēterbaznīcas ielā N° 3.
zemes grāmatu nodaļā.
Pircēji tiek uzaicināti iesniegt rakstiskus piedāvājumus,
Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu, adresējot Latvijas bankas akreditīvu daļai, kurā tiek izsniegtas
L 274
1331
kas pārdošanu nepielaiž, tādas tuvākas ziņas par pārdodamo īpašumu.
tiesības
jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.
1282
Visi papīri un dokumenti, atizdos 1929. g. 24. aprīlī, pīkst. 12,
grāmatu reģ. Na 2224/7933;
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
2) ka īpašums priekš publiskiem ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltorgiem ap vērtēts par Ls 850,— ; tiesas civīlnodaļas kancelejā.
3) ka īpašums apgrūtināts ar
Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
hipotēku
parādiem pur Ls 800
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.
ar %;
4) ka personām, kuras vēlas
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
Rakstiski piedāvājumi, kā arī pieteikumi
par piedalīšanos
pie torgiem dalību ņemt, jā- pils. tiesu izpildītāja v. i., kura mutiskā izsolē, nomaksājami
ar 40 sant. zīmognodevu un iesnieiemaksā zalogs — desmitā daļa kanceleja atrodas Jelgavā, Akadzami spirta monopola nodaļai Rīgā, I. Pils ielā Na 13'15, ne vēlāk,
no apvērtēšanas summas; un
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo: kā līdz
pīkst. 12 izsoles dienā.
5) ka zemes grāmatas uz šo
1) ka Valsts zemes bankas
Rakstiskie
piedāvājumi
iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar
īpašumu tiek vestas Ventspils prasības apmierināšanai no Jāna uzrakstu: ,,Uz degvīna
pārvadāšanas izsoli 1929. g. 24. aprīlī".
zemes grāmatu nodaļā.
Bīlanda 1929. g. 19. jūnijā, pīkst.
Pirms izsoles katram dalībniekam jāiesniedz drošības Ls 1000,—
Personām, kurām ir kādas tie- 10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas apmērā.
sības uz pārdodamo īpašumu, sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Ar izsoles noteikumiem
var iepazīties nodaļā ikdienas no
kas pārdošanu nepielaiž , tādas Jāņa Reiņa d. Bīlanda nekustamo pīkst. 9—15.
Nodokļu departamenta direktors (paraksts).
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas īpašumu, Talsu apr.,
Ārlavas
Rīgā, 1929. g. 16. aprīlī.
' 1330b
dienai.
pag. Pīrāgu muižas ,,Ābolnieku "
Visi papīri un dokumenti , attiemājas, 122,66 hektāru platībā,
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir ar zemesgrāmatu reģistra Ne3162;
izsludina uz š. g. 24. aprīli, pīkst. 11 dienā
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
2) ka īpašums priekš publiskiem
1279
civīlnodaļas kancelejā.
torgiem apvērtēts par Ls 2800;
Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
3) ka bez augšminētās prasības

£atvijas nanna pārdod
h-stavn mūra nātnu

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

hipotēku

parādiem

nav apgrūtināts;

4) ka

personām, kiuas

vēlas

3000 kg degvīna pudeļu lakas,

1000 kg spirta pudeļu lakas piegādāšanai.

pie

Dzelzceļu olrsvaldes materiālu &mit
vanstisnas izsoles]

'Citu iestāžu
sludinājumi.

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas civīlnodaļas kancelejā.
Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
1280

Tiesu izp.v.i. K. Burdais

1) iegūt, turpināt
nāt Jānim Braunam

un paplašizem firmas
,,Joh. M. Braun" piederošās koku
un metālu apstrādāšanas fabrikas,
atrodošās Rīgā. Kojusalas Jclā ;
™
~
2) tirgoties ""ar """' savu fabriku
izstrādājumiem iekšzemē un ārzemēs, un
3) ierīkot, iegūt un izmantot
kā Latvijā, tā arī ārzemēs visāda
veida rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumus.
Aprādītos Jāņa Brauna uzņēmumus līdz ar nekustamo mantu
atrodošos Rīgā, Kojusalas ielā,
3. hip. iec. ar NqN<> 1051., 1069.,
1606, 1607, 1608, 1878,^1881,
1886, 1898, 1915 un 2023, uz
kurām atrodas minētās fabrikas,
sabiedrība pārņem savā īpašumā
ar visiem aktīviem un pasīviem.
Pamatkapitāls Ls 900 000,—,
kuri sadalās 9000 akcijās pa
'
Ls lOO,— katra.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekosi Latvijas pilsoņi:
1) Jānis Brauns, dzīv. Rīgā,
L. Smilšu ielā Ne 22,
2) Leiba Davidsons, dzīv.Rīgā,
Rūpniecības ielā Na 3-a,
3) Osips Finkelsteins, dzīv.Rīgā, Elizabetes ielā Ne 45/47.
4) Hiršs Kleins, dzīv. Liepājā,
Lielā ielā Ne 8.
5) Ivans Smits, dzīv. Liepājā,
Clicha ielā Ne 36.
Tirdzniec. nod. priekšnieka v.
V. Gailītis.
I309z
Revidents R. Bērziņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas
tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā Ne 24, " ist. 20,
paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1926. g. 13. martā
ar žurn. Na 590 korrob. parāda
raksta apmierināšanai 1929. g.
19. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Kārļa Kārļa
d.
Zembacha nekustamo īpašumu
Ventspils apr. Dundagas pag.
,,Kalniņu" mājas, 19,34 hektāru
platībā ' ar zemes grāmatu reģ.
Na 1970/7279;
2) ka īpašums priekš publ. torgiem apvērtēts par Ls 4000;
3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ar hipotēku parādiem
nav apgrūtināts;
4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un
5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
PAZIŅOJUMS.
dienai.
Visi papīri un dokumenti, at1929. g. 6. aprīiī finanču mitiecošies uz pārdodamo īpašumu, nistris apstiprinājis
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas Tirdzniecības-rūpniecības
akciju
1281
civīlnodaļas kancelejā.
sabiedrības „H. P. ŠVABE"
Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
š. g. 15. marta pilnas sapulces
Tiesu izp. v. i. K. Burdais. lēmumu,
sakarā
ar
ko tiek
51., 58.,
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas grozīti statūtu §§ 23.,
un
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura 59., 61., 67., 73., 76. un 79.
pavisam strīpoti statūtu ļs 40.,
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka46., 47. un 48
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo: 41., 42., 43., 44.. 45.,
Minētos grozījumos un strīpo1) ka Valsts zemes bankas prasīlīdzšinējā pārbas pēc 1926. gada 13. marta ar jumos paredzētā
padomes likviieķīlāšanas
orgāna
—
korrob.
valdes
Ne
578
žurn.
g. dēšana, atstājot sabiedrības tiešo
raksta apmierināšanai 1929.
Jelgavas
pīkst.
10
rītā,
pārvaldi valdes pārziņā.
19. jūnijā,
apgabaltiesas sēžu zāle, publiskos
Tirdzniecības nod. priekšnieks
dēla
A. Kacens.
torgos pārdos Kārļa Andreja
īpašumu, 1313z Revidents Aug. Celmiņš.
nekustamo
Priževa
Ventspils apr. Dundagas pag.
Rīgas prēf. 10. iec. priekšnieks
Akmeni Na 67 F un Fa maļas.
nozaudēto
par ned.
izsludina
zemes
grāar
platībā,
19 82 ha
karaklausības apliecību Ne 8743,
1964
7273:
Ne
matu reģ.
Tuizdotu 1921. g. 8. aprīlī no 13.
2) ka īpašums prieks publiskiem
kuma kājnieku pulka komandiera
Ls
4900;
par
torgiem apvērtēts
dzīv.
prasības ar Augusta Reinberga v.,
3) ka bez augšminētās
ielā Ne 21, dz. 7, dzim.
Valguma
parādiem
īpašums ar hipotēku
1305Z
1887. g. 2. aprīlī.
nav apgrūtināts;

valdes

sēdeklis:

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zem-

Rūpniekus, kuri vēlētos minēto piegādi uzņemties, lūdz ietorgiem dalību ņemt, jāsniegt rakstiskus piedāvājumus
slēgtās aploksnes (nomāks, ar
iemaksā zalogs — desmitā daļa 40 sant. zīmognodokli) spirta monopola nodaļā, Rīgā, 1. Pils ielā
no apvērtēšanas summas un
Ne 13/15 līdz š. g. 24. aprīlim pīkst. 11 dienā, turpat var iepazīties
5) ka zemes grāmatas uz šo ar tuvākiem izsoles noteikumiem resp. līguma projektu
ikdienas
īpašumu
tiek
vestas
Tukumano 9—15.
kaba
Brandausa
1929. gada
Talsu
zemes
grāmatu
nodaļā.
19. jūnijā, , pulkst. 10 rītā, JelPiedāvājumā jāuzrāda lakas cena un piekrišana piegādi uzPersonām, kurām ir kādas tie- ņemties saskaņā ar līguma projektu.
gavas apgabaltiesas sēžu zālē,
Departaments patur tiesību piegādi sadalīt pa atsevišķām
publiskos torgos pārdos Jēkaba sības uz pārdodamo īpašumu,
Piedalīšanās izsolē nodrošināma
Jura dēla Brandausa nekustamo kas pārdošanu nepielaiž, tādas lakas sugām (spirta, degvīna).
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
īpašumu, Talsu apriņķī, Laidzes
10% apmērā no solītās summas.
dienai.
Rīgā, 1929. g. 16. aprīlī.
pagasta Brandavu mājas, 12 ha
Visi papīri un dokumenti, attie1329b
Nodokļu departamenta direktors (paraksts).
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
ir
cošies
uz
pārdodamo
īpašumu,
No 4075;
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
2) ka īpašums priekš publiskiem
civīlnodaļas kancelejā.
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torgiem apvērtēts par Ls 2.800;
Jelgavā, 1929. g. 15. aprīlī.
3) ka bez augšminētās prasības
izsludina
īpašums apgrūtināts ar hipotēku Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.
JM»^^^"^*™^"**"^"^"*^
parādiem par Ls 2100;
4) ka personām, kuras vēlas
°"""" 2alV 1929. g. uz darbarīku tēraudu ™. .T'— ' 1265 "kģ'r ""
pie torgiem dalību ņemt, jā20 „
25. IV 1929. g. uz 1) laku, spirta, sarkanu —
iemaksā zalogs — desmitā daļa
2)
,, kopāla, gaišu . — 400 ,,
no apvērtēšanas summas; un
3)
,, emalja, baltu
. —
60 .,
5) ka zemes grāmatas uz šo
?
PAZIŅOJUMS.
4)
,, spirta, gaišu
50 ,,
. —
īpašumu tiek vestas Tukuma—
50 „
,, solu
5)
1929.
g.
12.
aprīlī
finanču
Talsu zemes grāmatu nodaļā.
6) politūru, gaišu
... —
50 ,,
ministris
apstiprinājis
statūtus
ir kādas
Personām, kurām
29. IV 1929. g. uz karbolineju, vienkāršo . — 10000 gr
akciju
sabiedrībai
un
me,,Koku
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
6. V 1929. g. uz svelmju caurulēm
... —
840 gab.
kas pārdošanu nepielaiž, tādas tālu apstrādāšanas fabrikas Joh.
6. V 1929. g. uz katlu plāksnēm, I Iab.
M. Braun", kuras mērķis ir:
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas
prasības
apmierināšanai no Jē-

Sabiedrības

jaufttā izsolē

vaizstisftu izsuti

īpašums ar

,,Lagati" statūtus.
Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 90. 1. p. Ne 1261.

JZoāofiļu departaments

Jlodoftļu departaments

Burdais.

piebalgas-Jaunpiebalgas mel. sab.

Cēsu apriņķī, Taurenes pagasta,
c. Dzērbeni.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1061b
Darbvedis F. Briedis.

degulnn izuadSšonu Ri$ā.

Tiesu izpild. v. i. Ķ.

Zemkopības ministrijas kultūrdaļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis
Taurenes-Vec techniskā

dzelzs

6.

V 1929. g. uz vara plāksnēm

—

53

,,

.... —

36

,,

kopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis
Zasas pagasta
mel. sab. ,,Voičuku purvs" stāt.
Sabiedrība ir ievesta meliorāc.
sab. reģistra
IV daļas 91. I. p.
ar Ne 1262.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Jēkabpils apriņķī, Zasas pagastā,
Pabērzu mājās, c. Līvāniem.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.

1062b

Darbvedis

Zemkopības

techniskā

F. Briedis.

ministrijas kultūr-

daļa paziņo,

ka zem-

kopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis Iecavas pagasta
meliorācijas sabiedrības ,,Rūķu
strauts" statūtus.
Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 92. 1. p. ar
Ne 1263.
Sabiedrības
valdes
sēdeklis:
Bauskas apriņķī Iecavas pagastā
,,Zariņos" c. Iecavu.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1063b

Darbvedis

F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultflrtechniskā daļa paziņo, ka zem-

kopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis Lambārtes-Misas
pag. meliorācijas sabiedrības ,,Balodis" statūtus.
Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas
sabiedrību
reģistra
IV daļas 93. 1. p. ar
Ne 1264.

Sabiedrības
va'des sēdeklis:
Bauskas apriņķī, Misas pagastā,
c. Misu.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1064b Darbvedis F. Briedis.
Zemkopības ministrijas kultur-

techniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis Ērģemes pagasta
meliorācijas sabiedrības ,,Svekruleja"
statūtus.
Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra
IV daļas 94. 1. p. ar
Ne 1265.
Sabiedrības

valdes

sēdeklis:

Valkas apriņķī, Ērģemes pagastā,
c. Ērģemi.

Daļas
1065b

vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-

un rakstiskas sacensības

techniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š.' g. 6. aprīlī
ir
apstiprinājis
Otrā Ķieģeļu
pagasta meliorācijas sabiedrības
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta

.... 2500 kgr.
25. IV 1929. g. uz ķēdēm, dzelzs
25. IV 1929. g. uz atsperu-tēraudu
... — 36500 ,,
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 no rītā. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības.
""
Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē, Oogoļa ielā Ne 3, ist. 103. meliorācijas sabiedrību reģistra
P*
908b
L. Na 20.6. '
IV daļas 95. i. p. ar Ne 1266.'
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Valmieras apr. Ķieģeļu
pagastā,

Dzelzceļu virsvaldes materiālu ap'ide
izsludina
24./IV 29. g. uz
24./IV 29. g. ,,
24./IV 29. g. ,,
24./IV 29. g. „
24.TV 29. g. „

,,
,,

rakstiskas izsoles
500 tek.mtr

drānu, vaska
1) pulksteņiem, kabatas

36 gab.
24 ,,
1500 kg
600 t. mtr.
500 kg
500 ,,
100 ,,

modinātājiem

2)
,,
galda,
plombām, svina
audeklu, buru
1) auklu, vienkāršu, resnu.1,5 mm
divkāršu, resn. 1,5 mm
2)
,,
četrkārtainu, resn. 2 mm
3)
,,

un rakstisku

sacensību

24./ IV 29. g. uz ārstniecības aparātu „Multostat" ar piederumiem.
Izsoļu un sacensības sākums pīkst. 11 no rītā. Dalībniekiem
Tuvākas ziņas
jāiemaksā 5% drošības no piedāvājumu vērtības.
L 141
1* 656o
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ne 3, ist. 103.

Valsts dzelzceļu 7. telujec.priekšnieks
izdos jaukta izsolē

1929. g. 29. aprīlī, pīkst. 10, savā kantorī, Torņakalnā,

sekošus darbus:

c. Rubeni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1066b
Darbvedis F. Briedis.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis Plienu meliorāc.
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrības
reģistra IV dalās 96. 1. p. ar
Ne 1267.
Sabiedrības
valdes sēdeklis:
Tukuma apriņķī, Sēmes pagasta
,,Sīpolos ", c. Tukumu.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1067b Darbvedis F. Briedis.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris š. g. 6. aprīlī
ir apstiprinājis Nogales meliorāc.
,,Spilva"
sabiedrības
statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorāc.
sabiedrību reģistra IV daļas 97 l.p.
ar Ne 1268.
Sabiedrības

valdes

sēdeklis:

Talsu apriņķī. Nogales pagastā,
Krāsotāju, drošības nauda Ls 200,—.
c. Nogali.
Jumiķu un skārdnieku, drošības nauda Ls 50,—.
Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
iecirkņa
kantorī,
1068b Darbvedis F. Briedis.
Tuvākas zinas Latv. dzelzceļu 7. ceļu
TorņaL 282
1328
kalnā, darbdienās no pīkst. 9 līdz pīkst. 15.
Pieņemts Rīgas Jūrmalas pilsētas

domes

sēdē

1929. g. 5. martā.

Papildinājums pie saistošiem noteikumiem
par lopu novietošanu, kaušanu
Rīgas Jūrmalas pilsētā, privātā

un

Pilsētas

galva (paraksts).

Sekretārs (paraksts).

Valsis svilta ?? M» ffiaas nlikiaia.
Pionieru ielā 4-a, pārdos š. g. 23. aprīli, pīkst. 10,

mutiskā
Tuvākas

noliktavā

no pīkst. 9 līdz 15.

L 272

Ne 9, ieeja no Zirgu

izūtrupēs
1929.

g.

23.

un

24.

aprīlī,

pīkst. 6 vakarā, zelta un sudraba

lietas, apavus, drēbes, tepiķus,
veļu, kažoka priekšmetus, traukus, daž. metāla u. c. neizpirktas
un nepagarinātas
lietas, kas
ieķīlātas

no

1928. g. 25. oktobra

līdz 7. novembrim ar
NsNs C 785748—793070,
kā arī
izūtrupēšanai nodotās
mantas.
Pagarināšana jāizdara vienu
nedēļu

priekš

galīgā

notecēšanas.
Rīgas

izsolē dažādus materiālus
un priekšmetus.

ziņas

ielā

ielas Na 10,

gaļas apskatīšanu

lopkautuvē Dubultos.
(Publ. „V. V." 1928. g. Na 184).
§ 42. papildināt ar punktu ,.c" sekošā redakcijā:
„Laikā no 1. jūnija līdz 30. septembrim visa Rīgas
Jūrmalas pilsētā pa dzelzceļu jeb ūdensceļu ievestā gaļa
izkravājama vienīgi Dubultos, no kurienes tā nogādājama
uz lopkautuvi apskatīšanai un nozīmogošanai pret taksē
noteikto atlīdzību. Pārdot minētā laikā bez lopkautuves
nozīmogošanas galu ir aizliegts.
1287r

Risas Gitas lombards.

Kaļķu

termiņa

1297

prēf. 6. iec. priekšnieks

izsludina par nozaudētu velosipēda braukšanas atļauju Ne 103,
1'928. g. 28. aprīlī ar
izdotu

1327 Leiba

Egnus vārdu.

I304z

Preiļu pilsētas

Šoseju un zemesceļu depar-

Jltic sab. „Jioefcot", JimrrifcaņtM petrolejas

tamenta 8. rajona inženieris

domes sastāvs un kandidātu

Ventspilī,

saraksts

Bilance

Aktivs.
Kases un tekoši rēķini bankās

Rīgas ielā Ne 8,

Ls

1928.

Ls

58355,23

Kustamais un nekustamais

g. 31.

ftompanija

. Xci#Vjja

decembri.

Pasivs
Akciju kapitāls
Norakstījumi

uz kustamu

un

neku-

ls
100000 _

pfic notikušām vēlēšanām 1929. g. 16. un 17. martā uz 3 gadiem, 1929. g. 30. aprīlī, pīkst. 11,
īpašums
stamu īpašumu
436218,01
no 1929. gada 1. aprīļa līdz 1932. g. 1. aprīlim.
107241 61
izdos
jauktā
(rakstiskā
un
Kreditori un pārnesumi
Preces sastāvs
327976,86
°8'>R7fi'>ļi
mutiskā)
izsolē
~ ' "'
'
Ievēlētie domnieki no saraksta Ne 1.
Prasības
360819,60
10 mtr. gara koka tilta Zaudējumu pārnesums no iePreiļu pilsētas Latviešu apvienības kandidātu saraksts.
priekšējā gada
144,01
1. Kazainis, Jānis .
2. Eppelis, Leonards
būvi
Tīrs zaudējums 1928. g. . . 6404,43
6548,44
Kandidāti no saraksta Ne 1.
pār Virbu upi uz Sabiles-Veģu
1. Kuško, Nikolajs
5. Vaskis, Andrejs
il-b. šķ. ceļa, pie Sventu mājām,
Ls 1189918,14
L7n 89978j4
2. Krusts, Osvalds
Virbu pagastā.
6. Dzenis, Antons
3. Putniņš, Jūlijs
7. Plade, Jānis
Pie izsoles iesniedzams nodroZaudējumu un peļņas konts.
4. Cippelis, Konrāds
šinājums Ls 335,— apmērā. Pie
Debets
L
Kredits
Ls
Ls
nodrošinājums
līguma slēgšanas
Zaudējumu pārnesums no iePeļņa pēc izdevumu, algu .reIevēlēti domnieki no saraksta Na 2.
dubultojams.
nodokļu
un
augļu
priekšējā gada
montu,
144,01
Preiļu pilsētas Kristīgo apvienības kandidātu saraksts.
Tuvākas ziņas un noteikumi
atvilkuma
Kustamu un nekustamu īpa58764 7r>
1. Zimovs, Grigorijs
2. Rancāns, Nikodims
rajona inženiera kancelejā, pašumu norakstījumi
Atlikums: zaudējumu pār45925,40
rastā darba laikā.
1284z
Kandidāti no saraksta Ne 2.
Apšaubamas prasības
19243,79
nesums no 1927. g.
. .
144,01
1. Vuškans, Vladislavs
5. Ivanovskis, Jāzeps
zaudējums 1928. g. . . . 6404,43
Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
6548,44
2. Antipenko, Mārtiņš
6. Jakušovs, Jānis
paziņo, ka š. g. 26. aprīlī, pīkst. 10
3. Feodorovs, Pavils
7. Pastors, Pēteris
no rītā Jēkaba ielā Ne 24, dz. 4a,
_Ls _ 65313,20
T765313 ,20
4. Daškevičs, Jānis
8. Ķoļesņikovs, Logins
pārdos vairāksolīšanāBaltijas inže052z
Valdei "
nieru bir. .,Vicarius" kustamu
Ievēlēti domnieki no saraksta Na 3.
mantu, sastāvošu no 1 rakstāmRīgas prēf. ārējā nodaļa izsluPreiļu pilsētas, Latvijas Cionistu-Sociālistiskās partijas Preiļu nodaļas
Rīgas Uniona bankas A/S.
galda, vērtībā par Ls 30,50. 1317z dina par ned. automobiļa vadīkandidātu saraksts.
uzaicina savus akcionārus uz
šanas
apliecību
sporta
šķirai
1. Cemelis, Leibs
2. Kilovs, Rachmiēlis-Sima
Rīgas prēf. Jūrmalas iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g. 30. ap- Ne 2671, izdotu 1928. g. 16. jūnijā
Kandidāti no saraksta Ne 3.
rīlī, pīkst. 12 dienā, Edinburgā, no prefektūras administratīvās
1. Simanovičs, Mendelis-Miķelis 3. Ravdiņš, Oercs
š. g. 11. maijā, pīkst. 5p. p., bankas telpās, Rīgā, Z. Meierovica bulv. 7
Edinburgas prosp. Ne 1, pārdos nodaļas Francim Vlašekam kā
2. Cencipers, Boruchs
1307z
Dienas kārtība:
vairāksolīšanā Otto, Kārlim un pieteiktu par nozaudētu.
1. Sapulces vadoņa un sekretāra vēlēšanas;
Ievēlēti domnieki no saraksta Na 4.
Ernestam Neilandam piederošo
Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu2.
1928. g. darbības pārskats —norēķins līdz ar valdes,
kustamo mantu, sastāvošu no dina par nederīgu 1928. g. smagā
Preiļu ebreju amatnieku biedrības kandidātu saraksta.
padomes un revīzijas kommisijās ziņojumiem.
2 priežu koka bufetēm, 2 sienas ormaņa braukšanas atļauju un
1. Kagans, Miķelis
3. Peļņas sadalīšana un atlīdzības.
spoguļiem
114x225 cm un 50 skārda
numurus 1421, izdotus
Kandidāti no saraksta Ne 4.
4. Akciju kapitāla palielināšana.
ozola koka masīviem galdiem, Jānim Purenas,
kas
pieteikti
1. Veismanis, Dāvids
3. Grīnmanis,Ševelis
5. Nekustamas mantas iegūšana.
novērtētus par Ls 270.
1285z par nozaudētiem.
1306s
2. Vidra, Kalmans

nārtēļu

Ievēlēti domnieki no saraksta
1.

Preiļu pilsētas ebreju bezpartejiskais
Vaisbords, Mozus

Valkas apriņķa priekšnieka palīgs
1. iecirknī

Ne 5.

kandidātu saraksts.

paziņo, ka izpildot Valkas apriņķa
1. iecirkņa miertiesneša 1927. g.
11. jūnija, 1928. g. 30. marta un
10. oktobra spriedumus, 1929. g.
2. maijā, pīkst. 11 dienā, Lugažu
pagasta ,,Lejas-Kimburos" tiks
ūtrupē pārdota pils. Dāvim Bantersonam piederoša un aprakstīta
kustama manta, sastāvoša no
vienas lokomobiles, kūlēja
un
piederumiem, viena dēļu mašinas
šķūņa un vienām graudu maļamām dzirnavām ,,Titanik", novērtēti kopsummā par Ls 2140,—
dēļ parāda piedzīšanas par labu
Alidei Klaips, Valkas patērētāju
biedrībai ,,Nākotne" un Atslēgām.
I289z

Ievēlēti domnieki no saraksta Na 6.
Preiļu pilsētas Tautiski-Sociālistiskās partijas „Ceirei-Cion"
(hitachdut) kandidātu saraksts.

1.

1.
2.

Cimanis, Ābrams
Kandidāti
Zilbermanis, Zalmans
Ļechovickis, Nisons

Gurvičs, Morduchs"

2.

no saraksta Na 6.
3. Dobrusins, Chainis

Ievēlēti domnieki no saraksta Ne 7.
Preiļu pilsētas žīdu namsaimnieku un tirgotāju apvienības

kandidātu

saraksts.

1.

Potašs, Zalmans

2.

1.
2.
3.
4.
5.

Cofnas, Hlavns

6.

Pļaviņš, Joselis
Cemelis, Calelis
Tafelštiens, Izraelis
Jefuņa, Morduchs

8.
9.

Kandidāti

Ievēlēti

no saraksta Ne 7.
7.

domnieki

Gurvičs, Elija-Benjamins

no

Kajackis, Tanchelis
Kopilovs, Nisons-Jankelis
Kacs, Simanis
Našatirs, Jankelis

saraksta

Na

8.

1.
2.
3.
4.

Preiļu pilsētas žīdu strādnieku partijas ,,Bunds" un amatnieku
kandidātu saraksts.
Joselis,Gakers
Kandidāti no saraksta Na 8.
Gofungs, Meijers
5. Notkins, Ābrams
6. Ribaks, Gilelis-Šneijers
Grams, Iciks
Domba, Mozus
7. Starobins, Mozus
Aršs, Giršs

1.

Preiļu pilsētas Kristīgo strādnieku un amatnieku apvienības
kandidātu saraksts.
Lejiņš, Voldemārs

1.

Petrovs, Karitons

1.

Ievēlēti domnieki no saraksta Ne 9.

2.

3.
4.
5.

Kandidāti no saraksta Ne 9.
6. Karpovs, Trifons
Pastors, Aleksandrs
7. Miklaševičs, Pēteris
8. Artonoms, Sujeta
Veigulis-Bermans, Jānis
9. Ļaļins, Vasilijs
Slics, Staņislavs
Terekovskis, Nikolajs

kandidātu

saraksts.

Cimanis, Jūda

1.

Kandidāti no saraksta Ne 10.
Cals, Abrams-Movša
Ievēlēti domnieki no saraksta Na 11.

Preiļu žīdu tirgotāju
1.

Plagovs, Boris

apvienības kandidātu

saraksts.

3.

Kandidāti
Levinzons, Giršs
Cals, Ābrams
Cofnas, Benjamiņš

1.

Ievēlēti domnieki no saraksta Ne 12.
Preiļu pilsētas vecticībnieku kandidātu saraksts.
Cvetkovs, Jānis

1.
2.

Preiļos. 1929. gada

no saraksta Ne 11.
4. Teselis, Ilja-Jazeps
5. Šafirs, Avsejs

13. aprīlī.

Pilsētas galva (paraksts).
Sekretārs J. Putniņš.

1288r
Mežu

deoartamenfs

pārdos jauktā izsolē 1929. g. 23. aprīlī, pīkst.
bulv. Ne 6, dz. 10,
Kokneses virsmežniecībā:

12, Rīgā,

Ralpaka
Ls

vien. 5 Meņģelē pie apm. 70 steri nemiz. stut- un papīrmalkas 2,46 m g
450 —
Ogres uz mežz.
dienesta zemes
20,36 m> ( 82 g.) priedes baļķu |
vien. 7 Uz Ogres krasta
finn _
(
Vērenes muižas 24,24 „ (113 „) egles baļķu
Līcīšu mājas
kraut. ,,Missas "
Šinī papildinājumā minētās vienības pārdos uz noteikumiem
1318
kādi iespiesti „Vaid. Vēstn." š. g. 77. numura sludinājumā.

Izlabojums.
Mežu departamenta sludinājumā ,,Vald. Vēstn." š. g. 77. num.
kārtā sagatavota materiāla pārdošanu š. g.
par saimnieciskā
23. aprīļa izsolē — ieviesusies kļūda: Vecmuižas virsmežniecībā
vien. Na 18 pie Tomes pag. nama uz Līčupes Daugavas krasta
7 km no Ogres pārdošanā nāk 194,44 m3 (333 gab.) nevis egles
"
kluču, kā nepareizi iespiests, bet egles baļķu.
Rīgas ostas valde izsludina par
ned.nozaudēto reģistrācijas loksni
Na 6, izd. no Rīgas ostas valdes
1922. g. 22. aprīlī ar Ne 1322 Jānim Puišelim uz tiesību izpildīt
kapteiņa pienākumus uz pasažieru kuģiem iekšējos ūdeņos.

dina

valde izslu-

nederīgu
nozaudēto
zirga pasi Ne 4993, izd. no Grostonas pag. valdes 1925. g. 26. novembrī ar Ne 193 ar Otilijas
Landrats vārdu.
621 v

Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto

par nozaudētu
Latvijas
iekšz.
pasi ser. M.N.Ne004042, Na 531 ar
Meiera-Jankeļa Joršs vārdu, izd.
no Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec
1928. g. 1. febr.
770b

6.
7.

par

viņu kandidātu
8.

sasauc

svētdien, š. g. 28. aprīlī,
pīkst. 10 no rīta, Merķeļa ielā 13,

sanutei

Statūtu grozīšana un papildināšana.
Padomes, valdes un revīzijas kommisijās locekļu

un

vēlēšanas.

Ziņojumi un priekšlikumi.

Akcionārus, kuri vēlas piedalīties vispārējā sapulcē, lūdz pieteikt savas akcijas bankas valdei (stāt. § 58).
1300r
VALDE.

Aleksandra brīvpr. ugunsdz. Krievijas-Baltijas lopu probiedrība
duktu izmantošanas akciju

sabiedrības valde

L. S. C. 0. 5. jūras skautu pulc.
MANTU IZLOZĒ
š. g. 7. aprīlī vinnesti krituši uz

sekošām biļetēm:
8, 23, 96, 158, 172, 188, 260,
265, 346, 400, 413, 422, 468, 501.
kārtējo biedru pilnu kas notiks 1929. g.30. aprīlLplkst. 524, 562, 589, 595, 626, 635, 660
5 pēc pusdienas, akciju sabiedr. 720, 742, 772, 800, 837, 843, 908,
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