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ar piesūtīšanu
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3 mēn
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un pie atkalpārdevējiem
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Valdības

Latvijas valdības

bez piesūtīšanas
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3 mēn
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Par atsevišķu
numuru .. '

katru
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Redakcija:
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Sludinājumu maksa:

laikraksts

a)

Kantoris

un ekspedīcija:

c)

Rīgā, pili No2. Tālrunis 20032 ^®§f ^|ļlliif?^

Rīgā, pili Ne 1. Tālrunis 20031

Runas

Atvērts

stundas

no

rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ...

s^^^^^n^m^ svētdienas un svētku dienas

^^^S^l^^^^^^
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11—12

no

pulksten

tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

Ls

4,—

—.15
—.20

no privātiem par katru viensl. rindiņu

(par obligāt.
d)

par

9—3

sludin.)

dokumentu

pazaudēšanu

no

katras personas

iestāžu paziņojumi

,, —,23
,, —,80

Paziņojums.

Nodokļu departaments paziņo, ka
ar
finanču ministra š. g. 16. jūnija lēmumu

Nupat iznāca un dabūjami Valsts tipogrāfijā

Paziņojums.

kara

Ārlietu 'ministrija paziņo, ka ratifikācijas grāmatas šķīrējtiesas līgumam starp
Latviju un Amerikas Savienotām Valstīm
apmainītas Vašingtonā š. g. 10. jūlijā, un
ka saskaņā ar minētā līguma
III
pantu
tas stājas spēkā tai pašā dienā.

1903. g. 22. marta

SODU LIKUMI

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
H. Celmiņš,
ministru prezidents un
ārlietu ministris.

ar paskaidrojumiem

katru

budžetu

un kieditu

pār-

notecējušu mēnesi 5 dienu laikā.

Finanču ministra š. g. 16. jūnija lēmums
stājas spēkā ar šī paziņojuma publicēšanas
dienu ,,Valdības Vēstneši".

un motīviem

Tieslietu ministrijas sevišķās kommisijas
sagatavojumā.

i

ministrijas

valdes apgādības nodaļai, rīkojuma
par
zīmognodevu 74. p. kārtībā, dota atļauja
nomaksāt
zīmognodevu
par
ārzemju
firmām dotiem pasūtījumiem resp. līgumiem un
ārzemju firmu rēķiniem
par

Direktors F. Ķempels.
9643

Nodalās

vadītais

A. Bankins.

Paziņojums.
Ārlietu ministrija

paziņo,

cijas grāmatas izlīgšanas

ka

Izdevumā uzņemti un paskaidrojumos ievēroti līdz

ratifikā-

līgumam

starp

izsludinātie

likumi

1930. g. 31. maijam

Sludinājums.

un noteikumi.

Sakarā ar

celšanu

Latviju un Amerikas Savienotām Valstīm
apmainītas Vašingtonā š. g. 10. jūlijā, un
ka saskaņā ar minētā līguma
IV. pantu

H. Celmiņš,

Ls
,,
,,
,,

5. un

visiem tirdzniecības un rūpniecības

11.

Tieslietu
Paziņojums.

kultūrtechniskās

rozas

Pamats:
Noteikumi par statistisku
ziņu ievākšanu no rūpniecības un
(Likumu
tirdzniecības uzņēmumiem
un valdības rīkojumu krājums no
1922. g. 10. febr. 1. burtnīca JVs 6).
N° 1753.

Telefona

un

daļas

sastādīto

un

Ga-

Katriņmuižas

jaunsaimnieku
meliorācijas sabiedrības dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Garozas un
Katriņmuižas Degu purva novadgrāvja projektu.

Turpat izsniedz ziņu sniegšanai nepieciešamas veidlapas tiem uzņēmumiem, kas
tādas nebūtu saņēmuši, vai arī kas tās
būtu saņēmuši nepietiekošā skaitā.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par pienākumu piedalīties Garozas un Katriņmuižas jaunsaimsabiedrībā, minēto
nieku
meliorācijas

meliorācijas

darbu

izvešanā un

izvesto

a)

Holandi

Ls 10,90

11,50

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
Pasta tēlegr. depar. direktora v. i.
H. Resnais.
Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks

J. Pelsis.
Darbvedis

no iestādēm Aizputes, Kuldīgas, Liepājas, Talsu, Tukuma un Ventspils apriņķī
ar visu Holandi

Par steidzamām sarunām maksa trīskārtīga, par zibens sarunām — desmitkārtīga.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

ļ. Baltais.

Nodaļas

b) no pārējām iestādēm ar visu

1930. g. 14. jūnijā.

Darba statistikas nodaļas

satiksme ar Holandi

No 1. jūlija pielaista telefona satiksme
starp visām Latvijas un Holandes telefona iestādēm.
Pielaistas vienkāršas un
steidzamas sarunas, zibens sarunas, abonementa sarunas, kā arī sarunas ar pieaicinājumiem un pieteikumiem.
Maksa
par 3 min. vienkāršu sarunu ir:

darbu kārtībā uzturēšanā.

Valsts statistiskās pārvaldes
vicedirektors V. Salnais.
vadītājs

turpmākos

1930. g.

uzņēmumiem.

1930. g. 11. jūlijā.

notāra

V.

Brandts.

pantos paredzētās

pra-

laikā,
viena
mēneša
sības, pieteikties
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas
Tieslietu ministrijā, iesniedzot uz tieslietu
ministra vārdu lūgumu līdz ar attiecīgiem
dokumentiem.

Rīgā, pilī.

Paziņojums

Zemkopības ministrijas kultūrtechnis . kā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 16. maija lēmumu
ir apstiprinājis

notāra ieatklājusies

8,10.

Valsts tipogrāfija,

Valsts
statistiskā
pārvalde
uzaicina
tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu
atbildīgos vadītājus, kas nodarbina arodmāceklus un nebūtu par tiem vēl snieguši
pārvaldei ziņas, nekavējoties iesūtīt pēdējās
Darba statistikas noda|ai Rīgā, Stabu
ielā No 12, dz
1.

Ilūkstes

Tukumā

7,70,

5,00,
5,40,

ministru prezidents un
ārlietu ministris.

notāru

pagaidu sēdekli
Subatē,
vieta.
Tādēļ Tieslietu
ministrijas
departaments uzaicina visas
personas, kuras vēlas ieņemt šo vakanti;
notāra vietu un kuras izpilda notar. nolik.
vakanta

brošēti bez piesūtīšanas
. .
„
ar piesūtīšanu pa pastu
iesieti pusādas vākos bez piesūtīšanas ....
ar piesūtīšanu pa pastu
„
,,
,,

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.

par

Ilūkstē, ar

Maksā:

tas stājas spēka tai pašā dienā.

līdzšinējā

jūlijā.

ministrijas departamenta
direktora v. ļ. Saulīte.
vadītāja

v. K. Frišmans.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
3. Jelgavas kājn. pulka bij. kareivi Kārli Mārtiņa dēlu Kalniņu, apsūdzētu pēc kara sodu
lik. 134. p.
Kalniņš dzimis 1890. g. 16. jūlijā v. st. (pēc
citām ziņām 1883. g. 11. maijā),
Bauskas apr.
Vecmuižas pag. piederīgs,
1919. gadā pirms
iesaukšanas kara dienestā dzīvojis Bauskas apr.
Stelpes pag. ,,Siksnās", ev. luterticīgs, latvietis,
pagasta skolas izglītība, pēc nodarbošanās zemkopis.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt,' ievietojot
tuvākā ieslodzījuma
vietā un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.
1930. g. 10. jūlijā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,
pulkvedis-leitnants S p r o ģ i s.

Krūmiņš.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Nekustamas

mantas saraksts,
š.
g.
16.
maija
lēmuma ir jāpiedalās Garozas un Katriņmuižas jaunsaimnieku meliorācijas sabiedrībā,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra
jāņem dalība pie kopējo Garozas un Katriņmuižas Degu purva novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
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nosaukums
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Kādā pagastā atrodas mājas

pec
mērniečības
p |āniem

j

pec
zemes
grāmatu
reģistra

Z;

ļĶ

Anna Bavics-ļakopauckis, dzim.
Bitte . .

13.

Anna Bāvics

14.

Elizabete-Konstance

16.
17.

īpašniece

Bittes
B

Tupiņš.

Anna-Auguste Gross
Jānis Lācīts

Jēkabs Ozols

Rīgā, 1930. g. 14. jūnijā.
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3 ideālās daļas

īpašniece
īpašnieks
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Valles

Lauksargi
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Ozoh
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5500

P i e z "un e s

aprēķina
dalībnieku

piederēja

balsu skaitu

Ls

?

Lauvas
14F
—
īpašnieks
1.
Žanis Smiltnieks
6620
Arāji
2F
īpašniece
2.
Līze Arājs. . "
11 F
6014
Krisjansom
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Aleksandra Eichmans
10F
gulift
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10F
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vski
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Jānis Dombrovskis
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7F
12676
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Mārtiņš Bērziņš
7.
6F
Krastiņi
8.
Jēkabs Krastiņš
Jansom
5h
9.
Pēteris Jansons
5569
„
Pfe
10.
Jānis Krastiņš
3f
Kļavas
11.
Dāvis Kļava

15.

projekta,

un pie kādas agrākās mui*as

ļ
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12.

Darbu
izmaksa pēc

Mā J u N?N2

Garozas pagasta Garozas muižas
valsts mežniec. kv. N« 148
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Garozas pagasta Garozas muižas '
Atdal. no Lauksargiem
Garozas pagasta Garozas muižas
Kultūrtechniskās

50,—
50,—

150

189.—

142,—

Šinī dalībnieku sarakstā uzradltas dai u izmaksas suml_
mas uzskatainas par pamatu

dalībnieku
teikšanai

maksājumu

no-

un nokārtošanai kā

P'darbu pirmreizējas izve-

šanas, tā arī pie izvesto darbu
uzturēšanas kārtībā turpmāk,
neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kura var būt
mazāka vai lielāka.

149.

6,—
20,—

268,—
daļas vadītāja

v. J. Pelsis.

Darbvedis

Brandts.

Sēiecirknis.
deklis Jelgavā, Akadēmijas ielā JV° 23.
Iecirknī ietilpst: visa Jelgavas pilsēta, līdz
ar patrimoniālapgabalu.
Jel2.
Jelgavas apriņķa iecirknis.
Iecirknī
gavā, Akadēmijas ielā JVe 24.'
ietilpst
Jelgavas apriņķa: 1) Džūkstes,
2) Elejas, 3) Glūdas (agrāk Bramberģes).
4) Garozes, 5) Jēkabnieku, 6) Jaunsvirlaukas, 7) Kalnciema, 8) Liel-Vircavas,
9) Liel-Platones, 10) Līvbērzes, 11) Ozol13)
Platones,
12)
nieku.
Pēternieku,
14) Sesavas, 15) Salgales (agrāk Emburgas,
16) Svētes, 17i Teteles (agrāk Tetelmindes),
19) Vilces, 20) Vir18) Vec-Svirlaukas,
cavas (agrāk Kroņa-Vircavas) , 21) Valgundes (agrāk Volguntes) un 22) Zaļenieku

pagasts.

4)Mežmuižas, 5) Naudītes, 6) Penkules
7) Sīpeles, 8) Šķibes, 9) Tērvetes (agrāk
Kalnmuižas) pagasts un Tukuma apriņķa:
Annenieku

4.

Auces

un

11) Bikstu
—

iecirknis

pagasts.

Aucē.

Iecirkni

Jelgavas apriņķa:
1) Bēnes, 2) Bukaišu, 3) Īles, 4) Jaun-Auces.
5) Liel-Auces, 6i Rubas (agrāk Reņģu),
7) Sniķeres, 8) Ukru, 9) Vadakstes, 10) Vecpagasts

ll)Blīdenes

un

apriņķa:

Tukuma

Reņ-

12) Zebrenes (agrāk

un

pagasts

ģes

Tukuma iecirknis — Tukumā.

5.

1.

Svarīgu

Ie-

ietilpst: Tukuma pilsēta, Tukuma
apriņķa: 1) Cērkstes, 2) Grenču, 3) Jaunpils, i) Irlavas, 5) Lestenes, 6) Milzkalnes
(agrāk Slokenbekas),7) Praviņu, 8) Remtes,
9) Smārdes (agrāk Ozolnieku), 10) Strucirknī

visa

Tumes)

un

14)

Zelts lējumos un monētās . . , .
Ārzemju valūta

43 679 943 92

AKTĪVA

Jelgavas pilsētas iecirknis — ietilpst
Jelgavas pilsēta

2.

16 346 935 24
nauda
'
88 116 553 98
īsa termina vekseļi.
Aizdevuma pret nodrošinājumiem . 55 450 16102
14818385 04
. . .
Citi aktīvi
"
"
'~22
'
249 "736 "6
; ;

4. Tukuma apriņķa iecirknis (sēdeklis
Tukumā). Iecirknī ietilpst: viss Tukuma
Džūkstes
apriņķis
un
Jelgavas apriņķa

Kandavas

Iecirknī

iecirknis

ietilpst:

Kandavas

Kandavā.

Sabiles

un

Talsu apriņķa: 1) Cēres, 2) Kandavas, 3) Lībagu, 4) Nurmuižas, 5) Strazdes, 6) Stendes, 7) Virbu, 8) Valgales,
9) Zentenes pagasts un Tukuma apriņķa:
10) Aizupes, 11) Dzirciema. 12) Engures,
13) Matkules,
14)
Pūres,
15)
Vānes,
pilsēta,

16) Zantes un
7.

Talsu

17) Zemītes pagasts.

iecirknis

—

Talsos.

Iecirkni

5)

Nogales,

6)

Pastendes,

8) Talsu, 9) Upesgrīvas un
pagasts.
8.

Bauskas

Iecirknī

apr.

I

Spāres,

10) Vandzenes
—

Bauskā.

pilsēta un Baus-

kas apriņķa: 1) Bauskas, 2) īslicas (agrāk
Bornsmindes), 3) Mežotnes, 4) Rundāles,
5) Svitenes, un 6) Codes pagasts,
9 Bauskas apr. II
iec. — Bauskā.
Iecirknī ietilpst: Bauskas apriņķa 1) Bārbeles, 2) Bruknas, 3) Ceraukstes4) Ieca-

apriņķa iecirknis (sēdeklis
ietilpst: Bauskas apizņemot Kurmenes un Taurkalnes
Iecirknī

.

riņķis,
pagastu.
7.

Jaunjelgavas iecirknis (sēdeklis

pilsēta,

Seces.un Rites pagasts un Bauskas apriņķa
Kurmenes un Taurkalnes pagasts.
8.

Jēkabpils iecirknis
Iecirknī

(sēdeklis

Jēkab-

ietilpst: Jēkabpils

6) Ābeļu, 7) Saukas, 8) Zasas, 9) Sunākstes,
10) Sēlpils, 11) Slates un Varnavas pagasts.
iecirknis (sēdeklis

Ventspils apriņķa

Iecirknī ietilpst: viss Ventspils
apriņķis, izņemot Dundagas pagastu.

Ventspilī) .

Jelgavā, 1930. g.

10. jūlijā.

Jelgavas apgabaltiesas priekšsēdētājs

.

E.Feldmanis
Sekretārs

Sekretārs, kara-ierēdnis

apgabaltiesas

Jelgavas pilsētas

Jelgavā,
izņemot

kurā ietilpst
to daļu, kas

apriņķa

I iecirknī.

dītājam

jāizved

ar sēdekli

Jelgavas pilsēta,
ietilpst
Jelgavas

Šā iecirkņa tiesu izpil-

arī

izsoles

uz

nekustamu

mantu.
apriņķa

Jelgavas

sēdekli

kurā

Jelgavā,

1

iecirknis,

ietilpst

ar

Jelgavas

apriņķa: 1) Ozolnieku,,2) Valgundes,, 3) Teteles, 4) Pēternieku, 5) Vircaavasi 6) Vecsvirlaukas, 7) Garozes, 8) Jaunsvirlaukas,
9) Lielvircavas, 10) Svētes, 11) Platones,
12) Līvbērzes,

13) Jēkabnieku, 14) Glūdas,
16) Sesavas, 17) Elejas —

15) Salgales,

Afanasijs Jeliseja d. Fomičevs 1920. g. 8. janvāri iestājies 1. Liepājas kājn. pulka velosipēdezertējis tā paša gada
distu rotā, no
kuras
1. jūnijā.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
tuvākā ieslodzījuma
to apcietināt, " ievietojot
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1) Kr. Barona, 2) Blaumaņa, 3) Viestura,
Brieža, izņemot N° 2, 5) Meijmuižas ceļš, 6) Lielā — uz ziemeļiem no

Kr. Barona, 7) Dambja, 8) Dobeles, 9) Dobeles šoseja, 10) Marijas, 11) II Vaļņa.
12) m. Dambja, 13) Ganību ceļš, 14) Kazarmu, 15) Kārļa, 16) Šķūņu, 17) Lapskalnu, 18) Zvejnieku,

19) Uzvaras, 20) Slokas

munes (agrāk

22)

(agrāk

9)

Šenberga),

muižas,

11)

Stelpes,

Vec-Saules

un

10)

12)

Vec-

Zālītēs

Grienvaldes) pagasts.

Jaunjelgavas iecirknis — Jaunjelgavā.
Iecirknī
ietilpst: Jaunjelgavas
pilsēta, Jēkabpils apriņķa: 1) Daudzevas,
2) Mazzalves (agrāk Ērberģes), 3) Mēmeles,

4) Sērenes, 5) Seces, 6) Zalves un Bauskas
(agrāk
11.

7)

Kurmenes

Valles)

un

8)

Taurkalnes

pagasts.

Jēkabpils

iec.

—

Jēkabpilī.

Ie-

cirknī ietilpst: Jēkabpils pilsēta un Jēkabpils
apr.:
1) Ābeļu
(agrāk Salas),
2) Biržu, 3) Dignājas, 4) Zasas, 5) Sēlpils,

6) Slates pag.

3.

13. Ventspils apr. II iec. — Ventspilī
Iecirknī ietilpst: Piltenes pilsēta un Ventspils apr.: 1) Ances, 2) Dundagas, 3) Ēdoles,
4) Popes, 5) Puzes, 6) Piltenes

7) Sarkan10) Užavas,

muižas, 8) Ugāles, 9) Usmas,
11) Zūru, 12) Ziras, 13) Zlēku un 14) Vārves

23)

Jelgavas

pilsētas

Jelgavas

iecirknis

ar

Jelgavā, kurā ietilpst Dobeles

apriņķa

II

un

Auces pilsētas un Jelgavas apriņķa: 1) Bērzmuižas, 2) Dobeles, 3) Džūkstes, 4) Tērvetes, 5) Naudītes, 6) Penkules, 7) Sīpeles,
8) Šķibes, 9) Kalnciema, 10) Lielplatoues,

11)
Vilces,
12)
13)
Zaļenieku,
14) Bēnes, 15) Bukaišu, 16) Īles, 17) JaunAuces, 18) Lielauces,
19)
Vecauces,
20) Rubas, 21) Sniķeres, 22) Ukru. 23) Va-

Auru

dakstes un 24) Mežamuižas pagasts.
4.
kurā
5.

12. Ventspils apr. liec. — Ventspilī.
Iecirknī ietilpst: visa Ventspils pilsēta.

un

patrimoniālapgabals.

sēdekli

10.

apr.

Dzirnavu

Tukuma apriņķa
ietilpst

Talsu apriņķa

ietilpst

6.
kurā

ar sēdekli Tukumā,

viss Tukuma apriņķis.

ar sēdekli Talsos, kurā

viss Talsu apriņķis.

Bauskas apriņķa

ar sēdekli Bauskā,
apriņķis.

ietilpst viss Bauskas

7.
Jēkabpils apriņķa ar sēdekli Jēkabpilī, kurā ietilpst viss Jēkabpils apriņķis.
8.

Ventspils

pilī, kurā

ar sēdekli Vents-

apriņķa

ietilpst

viss Ventspils

Jelgavā,

1930. g.

Jelgavas

apgabaltiesas

apriņķis,

14.

Viesītes

iecirknis

— Viesītē!
Iecirknī ietilpst: Viesītes pilsēta un
Jēkabpils apr.: 1) Elkšņu,' 2) Neretas, 3)Rites,
4) Saukas, 5) Sunākstes, 6) Varnavas un
/) Viesītes pagasti.
Jelgavā,

1930. g.

Jelgavas

apgabaltiesas priekšsēdētājs

10. jūlijā.
E. Feldmanis
Sekretārs

Caune

priekšsēdētājs

E. Feldmanis.
Sekretārs Caune.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
3. Jelgavas kājn, pulka bij. kareivi Konstantīnu
Andreja dēlu B o j a r i n u . apsūdzētu pēc k.
s. 1.
134. p.
Bojarins dzimis
1895 . g. 25. maijā, Vitebskas
gub. Dnsas apr. Tabalkovskas pag. piederīgs.

par

saslimšanas

gadījumiem

slimībām

ar

lipīgām

Rīgā,

reģistrējusi
no 1930. gada 1. līdz
pilsētas
statistiskā
7.
jūlijam
Rīgas
valde pēc ārstu paziņojumiem:

ko

e g

Slimības

£ a

nosaukums

H~

~- "O
M M

tf)

pulkvedis-leitnants S p r o ģ i s.
A. Rumpe.

Kara tiesa,
uz savu šīs dienas rīcības

pamatodamās
lēmumu un kara

tiesu lik. 951. un
Liepājas
kājn. pulka bij.

sēdes
953. p.,

1.
kareivi
Jāzepu (Josefu) Ādama d. G a i 1 e v i č u , apsūdzētu pēc k. s. 1. 134. p.
Gailevičs dzimis 1895. g. 20. maijā, Lietavas,
Kaunas pilsētas piederīgs.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot
tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.
meklē

1930. g. 10. jūlijā.

,

Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,
pulkvedis-leitnants S p r o ģ i s.
Sekretārs, kara-ierēdnis

A. Rumpe.

Vēdera tifs ...
Tvphus abdom
Paratvphus ...... Paratifs ....
Febris exanth
Izsituma tifs . .
Febris recurrens .... Atgulās drudzis .
Purva drudzis .
Malaria
Variola et variolois. . - Bakas
Morbilli
Masalas
....
Scarlatina .......
Šarlaks
Tussis convulsiva....
Garais klepus
.
Diphter. vēra
Difterits ....
.
Cholera asiatica .... Āzijas koliera
Ervsipelas
Roze
Parotitis epidemica . . . Cūciņa
....
Dvsenteria....... Asinssērga . . .
Mening. cerebrospin. epid.
Epidēmiskais galvas un mugurkaula smadzeņu
plēves iekaisums
Poliomvelitis ant. ac. . . Bērnu trieka . .
Tubercul.

pulm.

.... Plaušu dilonis

Trachoma
Scorbutus
Influenca
Encephalitiš letharg.

Kara

tiesa,

pamatodamās uz sava šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 1. Liepājas kājn. pulka bij. kareivi Nikolaju Fiļinu, apsūdzētu pēc k. s. 1. 134. p.
Fiļins 1920. g. 3. februārī iestājies 1. Liepājas
kājn. pulka velosipēdistu rotā, no kuras dezertējis tā paša gada 13. februārī.
Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot
tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

Lepra
Febris puerperalis.
Tetanus

pamatodamās

uz

Kara

tiesa,

savu

šīs dienas

rīcības

sēdes

lik. 134. p. pamata.
Dadzītis dzim. 1897. g. 3. augustā, Aizputes
apr. Basu pag. piederīgs, latvietis, luterticīgs,
pēc nodarbošanās dzelzsvirpotājs, vidēja auguma,

tumšu seju, melniem matiem.
Kam

būtu

zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot
Daugavpils garnizona
virssardzē, un ieskaitīt 5. iec. kara izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.
1930. g. 10. jūlijā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,
pulkvcdis-lietnants S p r o ģ i s.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.
Liepājas

lauku

iec.

miertiesnesis ,
proc.
lik. 71.

pamatodamies
uz krim.
un
841.—846. p. p., meklē Annu-OIgu-Mildu Kristapa un lizes m. Tom še vies, dzim. 1909. g.
30. maijā, piederīgs pie Cīravas pag., kura agrāk
dzīvoja Cīravas pag., aps. pēc sod. lik. 591 p
1. d. (krim. akts J\° 520 — 30. g)
Katram, kam

zināma

meklējamā

.
.

J
— j

—

—

—
3
12 ;
1
6
—
5
11
—

—
—

.

9

Trachoms ...
Skorbuts....
Influenca
...

—
—

Miega slimība
.
Spitālība. ...

. . Nedēļnieču drudzis .
Sastinguma krampji

—
—

—
—
—

Illūstrēts nedēļas žurnāls. RedaktorsA. Avots Ns 14. 1930. g. 11. jūlijā.

Tieslietu Ministrijas Vēstnesis. JV° 5/6.
1930.
11. gads. Tieslietu ministrijas izdevums. '

KURSI.
Rīgas biržā,

1930. gada

14. jūlija.

Devīzes:

A. Rumpe.

lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
12. Bauskas kājn. pulka bij. kareivi Andreju
Jāņa d. Dadzīti, apsūdzētu pēc kara sodu

.
,.

20 -i
1

Literatūra.
Dzīve.
izdevējs.

1930. g. 10. jūlijā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,
pulkvedis-leitnants S p r o ģ i s.
Sekretārs, kara-ierēdnis

|

Nedēļas ziņojums

Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

10. jūlijā.

pagasts.

'

RĪGA.

1930. g. 10. jūlijā.

un Jelgavas pilsētas sekošas ielas:

4) Pulkv.

Briedis.

darbvedis, virsleitnants

Kara tiesa,

rajona

iecirknis

12. Bauskas kājnieku pulka komandieris,
pulkvedis H a s m a n i s.

A. Rurap e.

uz savu šīs dienas rīcībās sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
1. Liepājas kājn. pulka bij. kareivi Afanasiju
Jeliseja d. Foraifcvu, apsūdzētu pēc k. s. 1.
134. p.

tiesu izpildītāju iecirkņu saraksts.
1.

Paziņojums.

1923. g. 29. decembra ,,Valdītas Vēstneša"
289. raumurā pa* meklējamu dezertieri izsludina- I
tais man uzticētā pulka kareivis Francis Kārļa
dēls Kušmirs ir atrasts un, viņa dienesta attiecītas noskaidrotas, kādēļ vīna meklēšana ar
šo tiek atsaukta.

Tieslietu

Caune,

ceļš, Upes no N° 16—23, 21) zivju tirgus,

(agrāk

v. p. i.,
S p r o ģ i s.

Sekretārs, kara-ierēdnis

Jelgavas

vieta,

pamatodamās

pilsēta
pilī).
un Jēkabpils apriņķa: 1) Biržu, 2) Dignājas, 3) Elkšņu, 4) Viesītes, 5) Neretas,

9.

uzturēšanās

pulkvedis-leitnants

Sērenes,

Zalves,.

Mēmeles,

viņa

Kara tiesas priekšsēdētāja

Jaun-

ietilpst

Jēkabpils

zināma

1930. g. 10. jūlijā:

Jaunjelgavas
apriņķa:
Daudzevas,

Iecirknī

jelgavā).

būtu

Kam

vas, 5) Jaun-Saules, 6) Misas, 7)

PaņeBudbergas), 8) Skaistkalnes

Padomās priekšsēdētāja v. A. Klīve.
direktora «.V. Bandrevtčs.

nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
*
to apcietināt, ievietojot
tuvākā ieslodzījuma
un
ieskaitīt
2. iec. kara izmeklēšanas
vietā,
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

Bauskas

Bauskā)

pagasti

iec.

ietilpst: Bauskas

7)

10

249 736 642 22

Galvenā

qg70

iecirknis
(sēdeklis
Talsu
apriņķa
5.
Talsos). Iecirknī ietilpst: viss Talsu apriņķis
un Ventspils apriņķa Dundagas pagasta.

2.

ietilpst: Talsu un _Valdemārpils pilsēta
un Talsu apriņķa 1) Arlavas, 2) Lubezeres,
3) Laidzes (agrāk Valdgales), 4) Mērsraga,

5 533711

-

Citi pasīvi

pagasts.

Vecmoku

—

Lati.
S.
P AS i V A.
Bankas naudas zīmes apgrozība . . 44 603 330- 18 734 925 25
Pamata kapitāls
4351986 53
Rezerves kapitāls
Speciālās rezerves
,on«n?18,063 94a 85
^
Noguldījumi
'
60.768 5o2 65
Tekoši rēķini
94 180 190 84
Valsts rēķini.un depozīti,

1930. g. 9. jūlijā.

Rīgā

pagasts.
6.

7305581 —

....
Sudraba nauda
metāla
Valsts kases zīmes un

3.
Jelgavas apriņķa iecirknis (sēdeklis
Iecirknī
Jelgavā. Akadēmijas ' ielā JV° 24).
ietilpst:
viss Jelgavas apriņķis, izņemot
Džūkstes pagastu.

1930. g. 9. jūliju.

Lari.
S.
24 019 082 02

viss

Annas ielā Ns
Jelgavas apgabaltiesas apgabals.

teles, 11) Sēmes, 12) Slampes, 13) Turnas
(agrāk

ietilpst

iecirknī

uz

Jelgavā,

(sēdeklis

lietu
10i

Mazzalves,

ietilpst: Auces pilsēta,

Auces

Latvijas bankas nedēlos pārskats

saraksts.

6.

Dobeles iecirknis —Dobelē. Iecirknī ietilpst Dobeles pilsēta, Jelgavas apriņķa: 1) Auru, 2) Bērzmuižas, 3) Dobeles,

3.

10)

rajona

izmeklēšanas tiesnešu iecirkņu

pilsētas

Jelgavas

1.

apgabaltiesas

Jelgavas

rajona

apgabaltiesas

Jelgavas

miertiesnešu iecirkņu saraksts.

1
1
100
100

Amerikas dollars
Anglijas mārciņa
Francijas franku
Bejģijas beigu

100
100
100
100
100

Šveices franku
Itālijas liru
Zviedrijas kronu
Norvēģijas kronu
Dānijas kronu

5^74—5,134
25,185—25,235 ,
20,33—20,48' 1
72,10—72,65 !
100 ,40—101,15

27,05—27,26
....

100 Austrijas šiliņu
100 Čechoslovaķijas kronu
. .
100 Holandes guldeņu
....

100
100
100
100
100

Vācijas marku '
Somijas marku
Igaunijas kronu
Polijas zlotu
Lietavas litu

,'..' ..

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
Sudrabs 1 kg

138,95—139,65
138,50—139,20
138,55—139,25
72 ,75—73,45

15,31—15,46 ļ

208,00—209,05
123,40—124,05
12,96—13,08 :
137,65—138,35
57,55—58,75 .
51,40—52,10 l
3425—3445
52—60

Vērtspapīri:

5°/0 neatkarības aizņēmums

. .
4% Valsts prēm. aizņēmums
.
6% Zemes bankas ķīlu zīmes ? .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes

98—100
98—100
92—93
96—97

,

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. SkujevicJļ

Zvērināts biržas maklers M. Okmianļ

persona, vai

viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
par to miertiesnesim
vai
tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā, 1930. g. 2. jūlijā.
Miertiesnesis

J. Gertmans,
Sekretāra v, i. T. Riekstiņš,

Redaktora

vietā J. Janovskis-Janševskis.

i

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
izklausījusi

Augusta

Kareļa

lū-

gumu
atzīt
Hansa
d.
Miķeli
Kuziku par mirušu un pamato-

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Rīgas apgabaltiesas

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn
likumu un Civ. proc. lik. 2060

atklātā

un 2062. p., ievērojot Alfrēdi
Niķa pilnvarnieka zv. adv. Jūlij;
Arāja lūgumu un savu ,930. g
25.
jūn.
lēmumu
paziņo, k;

Jugers, dzim. Kalējs

tiesā,

vai
dot
tiesai
par
sevi, kā arī
visas citas
personas,

ziņas

uzaicināt

kam

ir

drošas

par

ziņas

viņa

dzīves
šīs

vietu, vai nāvi, iesniegt
ziņas
tiesai, aizrādot, ka

ja pēc publikācijas

termiņa

no-

tecēšanas nebūs saņemtas drošas
ziņas, ka Miķelis Kuziks atrodas
pie dzīvības, tiesa uz ieinteresētu
personu lūgumu, uz Civ. proc.
lik.
1951. p. pamata atzīs viņu
par mirušu.

Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
L. J\9 4995-11 g.

8926b

zitā

v. P.

māju

Ls 47,— dēļ kapitāla

un

',

Tāpēc

apgabaltiesas

3.

civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kam
būtu
tiesības
uz
augšā
aprādītām obligācijām pieteiktie':

joties uz savu lēmumu no 1930. g.
25. jūn. un Civ. proc. lik. 1947.
līdz 1950. p. un viet. Civ. lik.
524. p. pamata nolēma: uzaicināt
bezvēsts prombūtnē esošo Jāni-

Reinhpldu
skaitot

Kampi

gada

laikā,
iespieVēstnesī", ie-

no šī sludinājuma

šanas ,,Valdības

rasties tiesā, vai dot tiesai drošas
ziņas par sevi, kā arī uzaicināt
visas citas
personas, kam
ir
drošas ziņas par viņa dzīves

abas par

200

Svīķerim,
'

rbļ

pēdējās

katra.

Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
N9 3628.
8933b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra

v. P.

Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1923. g, 17. marta

likuma

par

līdzekli

un

parāda

25. jūn. lēmumu, ka lūdzēja parādu pēc obligācijas par 4000 rbļ.
apstiprinātas
1904. g. 17. nov.

dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 1930. ,g. 2. jūlijā.
N9 5019.
8928b
Sekretāra

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Mārča Lapiņa lūgumu
atzīt Jāni - Reinholdu Jāņa d.
Kampi par mirušu un pamato-

Viktoram
Voldemāram

tiesā viena mēneša laikā, skaitot

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls
Rīgas

par 275 rbļ.; otrā —
Svīķerim un trešā —

no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas, atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt

Birkens.

izklausījusi

Rīgā, 1930. o . 7. jūlijā.
L. No 5066.
9280
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

1876. g

dzēšanas.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra

mantas

Svīķerim

apstiprinātas

joties uz savu lēmumu no 1930. g.
28. apr. ar N9 804 un 1888. g
jūnija
un
Civ.
proc. lik.
12. apr. ar No 495 uz nekustamc
1947.-1950. p. un viet. Civ. īpašumu
Valkas apr. Palsmani
lik.
524.
p. pamata
nolēma: muižas
Kalna - Udrupu
mājāir
uzaicināt
bezvēsts prombūtnē ar zemes
grāmatu reģ. N9 925
eosošo Miķeli Hansa d. Kuziku
izdotas par labu pirmā — Paugada laikā, skaitot no šī sludinālīnei fon Kalens un otrā — for
juma iespiešanas ,,Vald. Vēstn.",
Beram ir iemaksās tiesas depodrošas

pamata,pirmā par labu —Jūlijam

parādi
1330 ur

25.

ierasties

ar zemes grāmatu reģ.
Nš 279, apstiprinātas
1897. g.
24. dec. ar Ns 423 uz Valkas pag.
tiesas 1897. g. 3. nov. lēmuma

hipotēkārc

par

Alfrēds Niķa

pēc 2 obligācijām
rbļ.,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļ:
uz Latvijas Civ. lik. kop. 30. p
piezīmes
pamata
paziņo
vi?
pāribai, ka Augusts Kaspara u.
Vftoiiņš un Elza - Emīlija - Alīdt
Jura meita Vītoliņš, dzim. Pēša.
noslēguši savstarpīgo laulības līpie Jūrmalas notāra A. ļansona,
1930. g. 30. maijā, reģ.
N" 585, ar kūpu viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir atliet.
Civ. lik.
79. un
turpm.
p.
paredzēto
laulāto

parādu
dzēšanas lietu
un nolēma:
atzīt
par
sama!
3
mant. daļas
ingrosētas
uz
nekustamo īpašumu Valkas apr.
Lugažu
pilsmuižas Sedeskalnu

parādnieks
900

3. civīlnodaļa

sēdē
1930.
g
25. jūn. izklausīja Annas-Pauline<

tiesas

.

fflesif
iluātn&ļumi.
[

Rīgas

v. P.

Birkens.

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē
1930.
g.
25. jūn. izklausīja Valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un
par
iznīcinātu

nolēma;
obligāciju

atzīt

par
810
rbļ.
atlikumā,
pie
kam
šī obligācija
1960 rbļ, apmērā
apstiprināta

1883. g. 4. maijā
ar Ns 538, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums
uz nekustamo īpašumu Madonas apr.
Jaungulbenes
muižas
atdalīto
,,Daugstu No 76" māju ar zemes
grāmatu reģ.

N9 1697, XII

un

vienīgo maksāšanas
Civ.

2062. p.

proc.

lik.

2060.

ievērojot

Latvijas

dzīves

veicina

saimnieciskās

šanas akciju sabiodrības ,,Agronoms" lūgumu un savu 1930. g.

ar Ns 1633 uz nekustamo īapšumu
Rīgā 3. hip. iecirknī ar zemes grāmatu reģ.

Ns 50 par

manim Kārļa

labu

d. Kampe

Her-

blanko

cedēta — ir iemaksājusi tiesas de-

pozītā

Ls 85,34 dēļ kapitāla

un

" ,, dzēšanas.
Tāpēc

apgabaltiesas

nodaļa uzaicina

visas

3.

kam būtu tiesības uz augšā aprādīto obligāciju, pieteikties tiesā

viena

mēneša laikā, skaitot

dienas,

kad

šis

sludinājums

no
ieun

spiests ,,Valdības Vēstnesī"
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obli-

gāciju

atzīs

lūdzējai

par

dos

samaksātu

tiesību prasīt

un
pa-

nīgi

reģist
-s apguiramtsa>

rācijas

nodaļa uz Civ. proc. lik.
p.
pamata paziņo, ka ar viņas šā
gada 26. februāra lēmumu reģistrēta kooperatīva
sabiedrība
ar nosaukumu: Karavīru invalidu
lauksaimnieku kooperatīvs ,,Latvija", ar valdes sēdekli Rīgā.
146071 .

v. P. Birkens.

N9 3480.

8932b

lības

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.

likumu
un

un

2062.

Dukura
Jūlija

Civ. proc. lik. 2060.
p., ievērojot Osvalda

pilnvarnieka
Arāja

lūgumu

zv.

adv.

un

savu

1930. g. 25. jūn. lēmumu paziņo,

kā parādnieks

Osvalds

Dukurs

parādupēc obligācijas par 1000 r.,
apstiprinātas 1905. g. 14. martā
ar JN9 112 uz nekustamo īpašumu

Valkas apr. Kalna muižas JaunLauku Ns 44 mājām ar zemes
grāmatu reģ. JVe 1647 par labu
Artūram
tiesas

Tāpēc

nodaļa
kam

būtu

visas

atzīs par

3.

civīl-

personas.
uz

augšā

samaksātu un

Rīgā, 1930. ģ. 2. jūlijā.
JVs 5020.
8929b
v. A. Blūmentāls.
v.

Rīgas apgabaltiesas

P.

Birkens.

3. civīlnodaļa

sēdē
1930. g,
25. jūnijā izklausīja Kārļa Pupila
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma : atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 2000 rbļ., apstiprin.
1906. g. 4. dec. ar N9 464 uz
nekustamo īpašumu Madonas apr.
atklātā

tiesas

Mazgraužu
JV9 110 māju ar zemes grāmatu
reģ.. N2 862 par labu Hermanim
Tirzas

paziņo, ka lūdzējs parādu
obligācijas
par
12500 rbļ.

stiprinātas
N9

1902. g. 30. jūlijā

1328 uz

Rīgā

nekustamo īpašumu

3. hip. iecirknī

grāmatu

ar

reģ.

ar zemes

pilsmuižas

Paulinam.
Rīgā, 1930. g/2. jūlijā.
8930b
Ns 3863.

augšā

505

obligācija

nevar

apgabaltiesas

3.

zu-

civīl-

obligāciju,

pieteikties

aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu un lūdzējam dos tiesīDu prasīt parāda
zemes

grāmatās.

Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu uti Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. ievērojot Hugo Meketa lū-

gumu un savu 1930. g. 25. jūn.

lēmumu, paziņo, ka lūdzējs parādu

pēc

2

obligācijām
par
1913. g.
1914. g.

5. augustā ar N9 1840 par 4000 rbl.
Rīgā,
uz
nekustamo
īapšumu

3. hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1512 par labu Heinricham
Sekretāra v. P. Birkens.
blanko
d. Zengbušam,
Kārļa
bet šīs
cedētas
ir samaksājis,
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
augšā minētās obligācijas nevar
atklātā
tiesas
sēdē
1930. g.
izsniegtas atpakaļ
parādtikt
25.
jūnijā
izklausīja
Paulines
niekam dēļ dzēšanas zemes grāun Teodora Kārkliņu hipotekāro
matās, tamdēļ ka ir gājušas
un noparādu dzēšanas lietu

un

137

uz

nekustamo, īpašumu
gruntsgab., pēc pils.

Slokas pils.
ar zemes
plāna No 85, Slokā
grāmatu?reģ. .Ns 83 par labu
Jura
d.
—'^Robertam
pirmā
Einbergam,"otrā — Hermanim
Ludviga d. Elertam, kas viņas
ir cedējuši blanko.
Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
No 3897.
8931b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

/līdumā.

Tāpēc

apgabaltiesas

3.

civīl-

visas

personas,
kam būtu tiesības uz augšā appieteikties
rādītām
obligācijām
nodaļa

uzaicina

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obligācijas atzīs par iznīcinātām ur
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzēšanu zemes grāmatās.
Rīgā. 1930. g. 2. jūlijā. No 5021

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls
8$35r

ir

atcēluši

vietējo

79. un turpm.

Civ.

p. paredzēto

laulāto mantas kopību.
Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
L. N9 5105.
9277
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra

v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Latvijas Civ.
piezīmes

guši

pie

lik. kop. 36. p.

pamata

paziņo

vis-

savstarpīgo

laulības

Rīgas notāra

līgumu

K. Sumberga,

1930. ģ. 3. jūnijā, reģ. Ns 8658,
ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu
Civ. lik. 79. un turpm. p. paredzēto laulāto mantas kopību.
Rifā, 1930. g. 7. jūlijā.
L. N9 5096.
9278
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra' v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

Sekretāra v. P. Birkens

(4)

latus

10 santīmus publikācijas naudas.
Civ. proc. lik
Ja atbildētāja
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā

spēkā.

Daugavpilī,
9367r

1930. g.

1. jūlijā,

Priekšsēd.
Sekretāra

v. (paraksts).
v. J. Ti i t i n '.

Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija
uz

Kārļa Jāņa dēla Induleviča
lūgumu par nekustamas mantas,

9279

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra

v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas
uz

3. civīlnodaļa

Latvijas Civ. lik.

piezīmes

pamata

kop. 36. p.
paziņo
vis-

Augusta Ozoliņa kustamu mantu,

11 desetīnas 2050 kv. asis Bauskas (senāk Poņevežas)
apriņķa,

sastāvošu no biljarda

Paņemunes
pagastā

(senāk

Useviču

Podbiržanu)
sādžas

zemes

Sekretāra

v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka ar viņas šā
gada
9. aprīļa
lēmumu
reģistrēti
,,Lādes-Stienes piensaimnieku

sabiedrība"

biedru

pilnā

1929. g. 22. decembrī pieņemtie statūtu grozījumi.
Nodaļas pārz. v. i. Eglīts.
sapulcē

?8939r

Sekretārs Fridrichso-ns

piederumiem
Ls 700,—.

un

galdiem un

novērtētu

par

ievešanu zemes grāmatu

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

reģistii,— uzaicina visas personas,

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

robežās

9661

Rīgas apgabaltiesa; reģistrācijas
nodaļa uz Likuma par biedrībām,

nekustamo mantu, iesniegt kommisijai par to paziņojumu 4 mē-

nešu laikā, skaitot no izsludināšanas dienas "Valdības Vēstnesī",

Limbažu notārs B. Baumans

savienībām
nizācijām

un politiskām

orga-

17. p. pamata paziņo,

pretējā gadījumā nepieteiktās tie-

sības skaitīsies par iznīcinātām un
ka ar viņas 1930. g. 29. janvāra minētais lūdzējs varētu tikt ielēmumu
reģistrēta
bezpeļņas vests attiecīgā zemes grāmatu
biedrība: ,,Kropas kultūras biereģistri pa norādītās nekustamās
drība", ar valdes sēdekli Galmantas īpašnieku, bez kādiem apgauskas

pagastā.

Nodaļas
8938r

robežojumiem

pārz. v. i. Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Civ.

proc.

lik.

1967.,

dēla

Bensona atstāto mantojumu

kādas

tiesības kā

mantniekiem,

legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem
ii. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu

pamata

Vladislava

Jēzupa d.
prasības lietā pret

stamu īpašumu aiz valdīšanas noilguma, uzaicina Jēzupu Jēzupa
d. Boldiševiču, kura dzīves vieta
prasītājam
nav zināma, četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,, Valdības Vēstnesī" , ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītāja iesūdzības
raksta,
pielikumiem
un
uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.
Ja aicinātais

ieradīsies

minētā

personīgi

laikā

vai

ne-

caur

pilnvarnieku, lietu noliks uz tiesas sēdi un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet
savu
dzīves Vietu
Daugavpilī
neuzdos, aicinājumus uz tiesas
sēdi un visus pārējos
papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Daugavpilī,
9365r

1930. g. 2. jūnijā.

8942

mirušā Anša Friča

1930. g. 1. jūlijā.
L. Ns 1326p/30
Priekšsēd. v. (paraksts.)
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnodaļa uz Civ. proc. lik. 293.,

ap-

grūtinājumu tiesībām.

2011.,

2014. un 2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu uz 1929.g.
10. decembrī

ar neapstrīdamas

pārdošanas un hipotēkārisku
Daugavpili,

Jelgavas apgabaltiesa

uz

Ns 263S
Kom. priekšs. v. E. Kriķis.

Sekretārs-darbv. A. Vitkovskis.

Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
izp. J. Zirģels»

Tiesu

uz Karlines Kriša meitas Gailis,
dzim. Kalniņš, dzīv. Valmieras

apriņķī Limbažu pagasta ,,Kalniņos", lūgumu, paziņo, ka Karline Kriša m. Gailis, dzim. Kalniņš atsauc un iznīcina uz visiem
laikiem
ģenerālpilnvaru, izdotu
no viņas Jānim Gailim, apliecinātu no viņa — notāra 1930. g.
2. maijā ar reģistra N9 790, līdz
ar visiem varbūtējiem uz šīs pilnvaras pamata izdalītiem tālāk
pilnvarojumiem.
9648z
Notārs

B. Baumans.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
1930. g. 23. jūlijā,
paziņo, ka
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Zolitūdes
ielā JVe 13/15, pārdos Moža Magidsona kustamu mantu, sastā-

^Citu lestm&u
sludinājumi
~

11

vošu no 63 koka tačkām, vecām,
un novērtētu par Ls 315,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

no rīta, Kr.

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

,,J . Graumanis un dēls" kustamu
mantu, sastāvošu no 28 gab.
separatoriem, 1 grāmatu skapja,

varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā. 1930. g. 11. jūlijā.
L. Ne 188.
9662
Tiesu

izp.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kūja kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 25. jūlijā,
pīkst.
10 dienā, Rīgā, Elizabetes ielā N9 14a, veikalā pārdos
Alberta Liepiņa kustamu mantu,
sastāvošu no šņorzābakiem
un

novērtētu par Ls 550,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
L. N9 1950.
9650
Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. pils.

dz.

8, paziņo:
1) ka

un

deļ

tekošu

kapitāla

ar °/0

un

vuma Ls

maksājumu

atlikumu

no

N9 2189.

aizde-

apmērā,

pēc
g. 6. okt.

1926.

piedzīšanas par labu
bankai, sahipotēku

Latvijas
skaņā
ar

Rīgas

apgabaltiesas

3. civ. nod. 1930. gada 20. maija
pavēli
1930.
g.
No 317826,
18. ssptembrī, pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas

sēžu zālē, publiskos torgos pārdos

deķos,
Šmita
ielā
Ns 7-a,
VI hipot. iecirknī, ārzemes grāmatu
reģ.
Ne 983
(grupā
80,
grunts N9 110)
un
sastāv
no
Šulcmuižas

dzimtsrentes

grunts-

gabala

600 kv. asis platībā,
uz viņa atrodošām ēkām;
2)

ka

nek.

īpašums

un

1 decimāl-

Šoseju un zemes ceļu
Ventspilī,

ielā

N9

š. g. 28. jūlijā, pīkst.

11,

Kuldīgas

rakstveida) izsolē

913kub. m grants pieoādi
valsts

mežu

rēķinu

labojumam

Ventspils-Rindes-Dundagas I I-b.
šk. ceļam
no
km
20,200—
25,457.
Izsole tiks noturēta pa mazām
un

par

visu

Vietējiem zemturiem, ja tie uzrāda attiecīgas apliecības,
nodrošinājums par mazām vienībām

jāiesniedz pusapmērā.
Tuvākas ziņas un noteikum
rajona
inženiera kancelejā, , parastā darba laikā.
9647z

Jaunlatgales

robežapsardzības apgabala
II rajona priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 28. jūlijā,
pīkst.

12 dienā, Kacēnu
Radavas

pārdos jauktā izsolē
Radavas
muižas ābeļu
dārza,
sastāvoša no 300 ābelēm,

š. g. ābolu rožu, dabā,
Bases pagastam,
Aizputes apr.,

6 klasīgai

skolai

vajadzīgs

īpašums apgrūtināts

Latgales apgabaltiesas-1. civīlnodaļa uz Lik. par laulību 77. p.

dalību

īpašumam

vēlas pie

grāmatas

tiek

vestas

šim

Rīgas-

ir kādas tiesības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu

kam

nepielaiž,

tādas

tie-

sības jāuzrāda
līdz
pārdošanas
dienai.
pamata, dara zināmu, ka tiesa
Visi papīri un dokumenti, at1930. g. 1. aplītī. Timoteja Jāņa d.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Lisicina prasības lietā pret H.iri
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
tinu lefima m. Lisicins, dzim.
Koroļkovs par laulības šķiršanu , 3. civīlnodaļas kancelejā.
9651
N9 1841
aizmuguriski nosprieda: 1919. g.
li.

no Vecticībnieku drauprasītāju
mācītāja
starp

jūnijā

dzes

Timoteju Jāņa d. Lisicinu u n atbildētāju

fimn

m.

Haritinu

Lisicins,

(Kristīni)

je-

dzim. Koroļatzīt par

noSlēgto laulību
šķirtu

uz

Laul. lik. 44. un 50. p.

Vēlēšanas

Rīgā, 1930. g. 10. jūlijā.
Tiesu

izpild. V. Požariskis.

Rīgas pasažieru stacijas priekš-

nieks ziņo, ka

pēcmaksas apliepar
sūtījumu

cība Ns 303595,
Nš 186466 RSga :
nnzaudēta.

darbi-

notiks

pagasta

pa-

10, pagasta namā, ,,Biržu" muižā.
Alga pēc kategorijas, ko saņem
no apriņķa valdes, brīvs dzīvoklis
ar apkurināšanu
un apgaismošanu un
apm. 2 ha
dienesta

zemes.
Kandidātu

Valmieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām,

tiesībām,

sabiedrisks

domes sēdē š. g. 26. jūlijā, pīkst.

ņemt, jāiemaksā

zemes

un

nieks.

ar hipotēku

7,000,—;

zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas;
5) ka

pamat-

skolotājs

pilnvarnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,

4) ka personām, kas

pagasta

muižā

muzikāls

torgiem

pie

izsoles par visu objektu Ls 200,—.

kāda izrādīsies pārdošanas dienā;

Ls

piegādes

Nodrošinājums

Ja aicinātais minētā laikā neieradīsies
personīgi
vai
caur

parādiem par

6,

izdos jauktā (mutvārdu un

bet vairāksolīšana sāksies,saskaņā

3) ka bez augšminētās prasības

firmas

d-ta 8. raj. inženieris

ar

atklātai

ielā Ns 3,

svariem, kopvērtībā par Ls 3000.
9615

ielā Na 7, vienībām
objektu.

parāda

2000,—

obligācijas

iec.

kanceleja

izdevumiem pēc

Barona

vairāksolīšanā

2 rakstāmgaldiem

V. Požariskis.

tiesu izpildītājs, kura
atrodas Rīgā, Merķeļa

pārdos

ar pilnas pamatskolas

Daugavpilī.

~

Rīgas prefektūras 2. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 21. jūlijā, pīkst. 10

ar Civ. proc. lik.
1871. p., no
priekšrncīgo
prasību
summas,

vietu

pārībai,
ka Eduards Jāņa d.
Skalbergs un Milda Kārla meita aicinājumus uz tiesas sēdi un
prickšlaulības
visus pārējos papīrus atstās tiesas
Gādigs noslēguši
notāra kancelejā.
līgumu
pie
Rūjienas
Daugavpili. 1930. g. 1. jūlijā.
E. Mālīts, 1930. ;;. 24. maijā,
9366r
I..N9 1324p 30
reģ.N9 1721, ar klipi viņi, attiePriekšsēd. v. (paraksts).
cībā r.z viņu noslēdzamo laulību,
Sekretāra v. J. Tii f iņš
ir atcēluši 'viet. Civ. lik. 79. un
turpm.
p.
paredzēto
laulāto
maina. ; kopību.
Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
9281
L. V 5065.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
22. jūlijā, pulkšt. 1 dienā, Rīgā,
Terbatas ielā Ns 15 17, veikalā,

viensētas N9N9 3, 4, kopplatībā

Useviču

izsolei apvērtēts par Ls 2000,—,

N9 5097

Rīgā, 1930. g. 14. jūlijā.
9660

Savstarpēj. ugunsapdrošināšanas
centr. s-bas un citu lietās pārdos

no

tiesā saņemt norakstus no prasītāja
iesūdzības raksta,
pielikumiem un uzdot savu dzīves

Ļ.

apgabaltiesas 6. iec. tiesu

sādžas

sastāvošas

Davīda
Davīda d. Trauberga,
virsīpašnieka
Rīgas
neaizkarot
pilsētas tiesības, nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgā, Nor-

turpm.
p.
paredzēto
laulāto
mantas kooību.
Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.

Rīgas

izpildītājs paziņo, ka
1930. g.
22. jūlijā, pīkst 12 dienā, Rīgā,
Terbatas ielā JV? 7, dz. 8, Leizera
Jakobsona lietā pārdos Emīlijas
Eringhaussens
kustamu
mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērt,
par Ls 500,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
ka arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

L. Ns 390p 30

295., 298., 301., 309. un 311. p.
uz Latvijas Civ. lik.
kop. 36. p.
Staņislava
Franča
d.
pamata
piezīmes
pamata
paziņo
visKarnicka
prasības lietā
pret
pārībai, ka
Pēteris Miķeļa dēls
Zachariju
Andreja
d.
ZavoIrbe un Zinaida Ivana m. Irbe,
denku par īpašuma tiesību atatraitne Tabenckis, dzim. Trozīšanu uz nekustamu īpašumu aiz
jāns noslēguši savstarpīgo laulības
valdīšanas noilguma, uzaicina Zalīgumu pie Rīgas notāra K. Sumchariju Andreja d. Zavodenku,
berga, 1930. g. 31. maijā, reģikura dzīves vieta prasītājam nav
stra Ns 8504, ar kuru viņi, atzināma, četru mēnešu laikā, ne
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
šī sludinājuma iespiešanas dienas
ir atcēluši viet. Civ. lik. 79. un
,,Valdības Vēstnesī", ierasties šai

25000 rbļ. apstiprinātas
21. aug. ar N9 2309 un

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

par
iznīcinātām
lēma:
atzīt
obligācijas par 3000 un 5006rbļ.,
apstiprinātas
1901. g. 12. janv.
un 1913. g. 28. sept. ar M> 3

lik.

noslēgto laulību, ir atcēluši viet.

tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un

8934r

lību,

par

nodaļa uzaicina visas personas,
kam
būtu
tiesības
uz
augšā

dzēšanu

notāra

d.

matās, tamdēļ ka ir gājusi
dumā.

aprādīto

Rīgas

Indriķa
dēls
labu pārībai, ka Jānis
MollenKrastiņš un Pauline Friča meita
samaksājis, bet šī Krastiņš, dzim. Kundziņš, noslēN9

minētā

Tāpēc

pie

piedzenot

kurām ir kādas tiesības uz minēto

J. Krūklanda, 1030. g. 5. jūnijā, Boldiševiča
reģistra N9 15691, ar kuru viņi,
d. Boldiševiču
Jēzupu
Jēzupa
attiecībā
uz viņu noslēgto laupar īpašuma tiesībām uz neku-

pēc
ap-

tikt
izsniegta
atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes grā-

tiesības

Sekretāra

un

samaksas.

fūdzējarrii dos tiesību prasīt' parāda
dzēšanu zemes grāmatā,

Priekšsēd.

lūgumu

ir

iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies, obli-

?

Kreijenberga

1930. g. 25. jūnija lēmumu,

haueram

aprādīto
obligāciju,
pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums

gāciju

tūra

savu

ir samaksājis
dēļ
Ls 21,34

apgabaltiesas

uzaicina

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. ievērojot Fridricha Ar-

Fridricha

Ūdrim

un %

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

Kārlim

depozitā

kapitāla

v. P. Birkens.

līgumu

izsludināt

Nodaļas pārz. v. i. Eglīts.
8937r
Sekr.
Fridrichsons.

sēj.,
skaitot
no
sludinājuma
vietu,
vai
nāvi,
laikā,
iesniegt
šīs
rāda dzēšanu zemes grāmatās.
par labu mir. Otto Tranzē mantziņas
tiesai, aizrādot, ka
ja
Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā. No 5053 iespieduma dienas.
niekiem: Marijai fon
Tranzē,
Termiņā nepieteiktas tiesības
pēc publikācijas
termiņa
noPriekšsēd. v. A. Blūmentāls.
dzim. Levis of Menars, Aleksantecēšanas nebūs saņemtas ' drošas
8936r Sekretāra v. P. Birkens. ieskatīs par spēku zaudējušām.
drinei
fon
Tranzē,
Otto fon Tranzē
zinas, ka Jānis-Reinholds Kampe
Jelgavā, 1930. g. 7. jūlijā.
Marijai
fon
Hercbergs,
dzim. Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atrodas pie dzīvības, tiesa uz
9354
L. N9 1776/30. g.
Tranzē
un Paulam
fon uz Latvijas Civ. lik. kop. 36. p.
ieinteresētu personu lūgumu, uz fon
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Tranzē, pie kam minētā oblipiezīmes
pamata
paziņo
visCiv. proc. lik. 1951. p. pamata
Sekretārs Mittelhofs.
gācija cedēta Paulam fon Tranzē; pārībai,
ka Meiers - Zussmanis
atzīs viņu par mirušu.
no
šīs
obligācijas
1902.
g.
8.
jūl.
Deičs (Deutsch)
un Anna-Haja
Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
Latgales apgabaltiesas 1. civīl'
dzēsta daļa 1150 rbļ. apmērā.
Deičs (Deutsch), dzim. MarkuL. JV9 5055-11 g.
8927b
nodaļa uz Civ. proc. lik. 293..
Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
ševics, noslēguši savstarpīgo lau- 295., 298., 301., 309. un 311. p.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra

Spriedumu

,,Valdības
Vēstnesī"
no
prasītāja
četrus

kopību.

Sekretāra v. P. Birkens.

civīl-

personas,

pamata.

dona —
9652?

kungi

tiek

lūgti

personīgi, ņemot līdz
vajadzīgos dokumentus, vai pieteikties rakst'ski līdz
vēlēšanu
dienai, adr. c. Aizputi.
ierasties

Tuvākā

dzelzceļu

st.

Aizpute

23 km, Aizputes-Kuldīgas auto
sat. ,.Lipaiku" pieturas p-kts ap
1(1 km.
9644z
Bases pagasta valde.
Piedrujas

pag.
valde
atsauc
,,Vald. Vēstu." 71- num.
no 1930. g. iespiesto sludinājumu
Savu

Aloizija
Aloizi ja d. Grižaiis nozaudētās kara klans, apliecības

N9 8888, — lietā, jo minētā
kara kļaus, apliecība ir atrasta,
un

atzīstama par derīgu.

Latvijas banka
pārdod

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina vafcstveida izsoles.
1930. g. 26-. jūlijā
1930. g. 26. jūlijā

uz galdnieku līmi — 1500 kgr.
,, lakām, d?žādām, pēc saraksta un

1930. g. 26. jūlijā

uz medikamentiem, pēc saraksta.

rakstveida s«acensīf»u

viņai piederošās Jelgavas apriņķa, Jaunsvirlaukas pagasta

,.UaimJu" mālos, 150 pūrs. lielums.
1*

Latvijas bankas Jelgavas nodaļa.

l Siguldas KOjniehii pulks
Jaukta izsolē pārdos »oir ksolišnnā

rajona inženieris, Daugavpili.
5. Šosejas
ielā Ns 68, š. g. 21. jūlijā, pulksten 10,
izdos jauktā izsolē

dzelzs-befona caurtekas Nr. 59 ķīri

1930. g. 28. Jūlijā, pīkst. 10

uz Latgales
kancelejā ,

vilnas, nātnas, brezenta, kažoku un maisu lupatas, ādas zirgu lietas,
vecu zābaku materiālu, vecus striķus, dzelzs, čuguna un tērauda
lūžņus, nolietojušos decimālos un galda svarus un dažādus citus izsludina
vecus ādas materiālus.

šosejas.

Nodrošinājums

Ls

100.— ,

9666

rūpniecības akciju sabiedrības
Bilance 1929. g. 31. decembri.

lzso[u un sacensību sākums pulksten 11 no rīta, istaba 121.
Dalībniekiem jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājuma
Reflektanti
tiek uzaicināti iesniegt rakstiskus priekšlikumus, vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu
virsvaldē, Gogola ielā Ns 3,
zem kādiem vēlas minētās mājss iegūt.
'
L 2465
9663
ist. 103.
Pirkšanas noteikumi
iesniedzami
Latvijas bankas Jelgavas
nodaļā, Akadēmijas ielā Ns 21 23.
8990

Latvijas koku tirdzniecības un

Ls
Pasīvs.
Ls
1 776,86 Akciju kapitāls . .
250 000,—
Vērtspapīri portfelī
1 827,22 Maksāšanas vekseļi
69 900,—
Vekseļi
37 278,49 Kreditori
.... 2272368, 59
Peļņa 1929. g.. . .
Tekoši rēķini kre3717.47
12 564, 89
ditiestād ' ēs . . .
Debitori
I 259 662,19
Preces
1 165 141,63
Inventārs
....
15658,22
Zaudējums
1927.
un 1928. g. g. .
102 076,56
Aktīvs.

Kase

Ls 2 595 986,06

Tuvākas ziņas
L 2435

Peļņas un zaudējumu konts par 1929. g.
Zaudējums.

Jīlešu departaments

Ls

Algas administrāci-

jai. ...' ...
uz š. g. 25. jūliju, pīkst. 9, Rīgā, Brīvības ielā No 37/39,
Algas darbiniekam
5. stāvā, ist. 140 (ieeja no Stabu ielas),
Tekoši izdevumi
.

jauktas izsoles

Dalībniekiem pirms izsoles iesākšanas jāiemaksā pulka kasē
vai izsoles kommisijas priekšsēdētājam nodrošinājums 20% apmērā no izsoles objekta vērtības.
līdz
izsoles dienai pulka
Rakstveida piedāvājumi iesūtāmi
Benkavas virsmežniecībā:
saimniecības priekšniekam, bet izsoles dienā līdz tās atklāšanai
Vienība Ns 1: Jelgavas apriņķa, Fazānu movada kv. kv.
''
nododami kommisijas priekšsēdētājam.
5—7; 1453 t. m ar 1757 m 3 no Ls l 237. Drošības nauda Ls 130.
Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties pulka saimniecības
Gulbenes virsmežniecībā:
L. 2472
9664
daļā darbdienās no pīkst. 9—15, Alūksnes pilī.

grāvju rakšanas darbiem:
Vienība N9 2:

Madonas

apriņķa

Golgovskas

novada kv. kv.

Ls 2 595 986,06

Nodokļi

Procenti
Amortizācija ...
Peļņa 1929. g. . _ .

Peļņa.
Ienākumi no preču
17040,—
pārdošanas. . .
51 874,— Procenti
starpības .
34 662,77 Kursu

T~\

116913,84
33 658,68
2 622,45

475 —
43 685,93
1 739,80

. ..

3717,47

Ls 153 194,97

Ls 153 194,97
9493r

Ls

~

Valde.

2964
21, 24, 27 un Lejas v-bas Lejas novada kv. 41; 2299 t. m ar
Jiiāitit Zndta !»u66ei€ompanu ..CTuadrof "
no Ls 1571. Drošības nauda Ls 160.
Bilance 1929. g. 31. decembrī.
Gaujienas virsmežniecībā:
Ls <
i >Pasīvs.
Aktīvs.
Ls
Vienība Ns 3: Valkas apriņķa Gaujienas novada kv. kv.
1930. g. 22. jūlijā, pīkst. 10, Kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,
Akciju kapitāls . . 7 000 000,—
Kase un bankas rē3
no
Ls
2797.
Drošības
357—360, 365, 366, 376; 3856 t. m ar 4256 m
Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4,
186 106,77 Rezerves kapitāls .
58 364,75
ķins
nauda Ls 280.
Amortizācijas kapiVienība N9 4: Valkas apriņķa, Gaujienas novada kv. kv. Gruntsgabals un
ēkas
tāls
1414^782,35
2018881,94
339, 340, 361, 362, 368, 369, 379 un 380; 4622 t. m ar 6103 mno Iekšējas iekārtas . 3 157 499,13 Speciāls
amortizāDrošības nauda Ls 440.
Ls 4332.
mazāksolīšanā šādus darbus,
Jēlvielas un preces 3 831 707,47 ļ
cijas fonds . . . 1500 000 —
Vienība N9 5: Valkas apriņķa, Gaujienas novada kv. kv.
sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:
Akciju depots . .
13 000,— Apdrošināšanas kaLs
1865.
Drošības
mno
173—176;
3325
t.
m
ar
2950
160—165,
1) Bauskas apr., Bauskas un Codes pag. Garozes upes padziļiDebitori ..... 3603897, 71
pitāls
178978, 99
nauda Ls 190.
nāšanas darbus 7855 tek. mtr. garumā ar 12491 kub. mtr. tilpuma,
Akciju rēķins
. .
473 919,80 ļ,Direkcijasakciju deVienība Ns 6: Valkas apriņķa, Gaujienas novada kv. kv.
novērtētus par Ls 7188,—; izsoles drošības nauda Ls 720,—
126 538,10 ^
'
Pārejošas summas.
pots
13 000,—
294, 304, 305, 309, 310, 295, 296 * 283; 5041' t. m ar 5150 mno
2) Bauskas apr., Taurkalnes pag. ,,Ibēnu-Dambenieku" no158 087 —
....
Zaudējums
....
194784,88
Kreditori
vadgrāvju rakšanas darbus 6982 tek. mtr. garumā ar 13217 kub. mtr. Ls 3596. Drošības nauda Ls 360.
Aizdevums .... 2686467,33
Vienība N9 7: Valkas apriņķa, Gaujienas novada kv. kv.
tilpuma, novērtētus par Ls 8066,—; izsoles drošības nauda Ls 800,—
Akceptēs
433630, 63
....
272,
273,
283,
284;
1722
t.
m.
ar
2237
mno
Ls
1526.
Drošības
3) Bauskas apr., Bārbeles pag. Dzērves purva galv. novad135 624,53
Pārejošas summas.
nauda Ls 160.
grāvju rakšanas darbus 6113 tek. mtr. garumā ar 7637 kub. mtr.
Peļņa pārnesums no
Vienība
Ns
8:
Valkas
Gaujienas
novada
kv.
kv.
apriņķa,
tilpuma, novērtētus par Ls 4618,—; izsoles drošības nauda Ls 460,—
1928. gada . . .
27 400,22
4) Jaunlatgales apr., Viļakas pag. melior. sab. ,,Zemnica " 269—271, 257—260, 243—246, 237; 8705 t. m. ar 10035 mno
Ls
6937.
Drošības
nauda
Ls
700.
Ls
13
606
335,80
Ls
13
606
335,80
novadgrāvju rakšanas darbus 4283 tek. mtr. garumā ar 13958 kub.
Vienība N9 9: Valkas apriņķa, Bormana novada kv. kv.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 9041,—; izsoles drošības ņaud
* * 2688 mno Ls 1963. Drošības
Peļņas
un
zaudējumu
45
un
46;
2175
t.
m.
a
r
rēķins.
18, 34, 35,
Ls 900 —
Ls
Ls
nauda Ls 200.
5) Jaunlatgales apr., Bērzpils pag. melior. sab. ,,Sala" novad939 783,95 Brutto peļņa . . . 1561400, 19
Vienība Ns 10: Valkas apriņķa, Bormaņu novada kv. kv. Procenti
grāvju rakšanas darbus 5239 tek. mtr. garumā ar 9324 kub. mtr.
*
mno'Ls 887. Drošības nauda Ls 100. Nodokļi
110 320,14 Zaudējums . . . .
194 784,88
tilpuma, novērtētus par Ls 6148,—; izsoles drošības nauda Ls 620,— 83—85, 87; 1795 t. m. ar 970
Uguns apdrošināIecavas
virsmežniecībā:
6) Jaunlatgales apr., Balvu pag., Pelnupes novadgrāvju rakšana
53 436,40
Vienība N9 11: Bauskas apriņķa . Zālītes novada kv. kv.
šanas darbus 2752 tek. mtr. garumā ar 3193 kub. mtr. tilpuma, no373 981,53
123—128; 3593 t. m. ar 6053 mno LŠ 4128. Drošības nauda Ls 420. Amortizācija . . .
vērtētus par Ls 2050,—; izsoles drošības nauda Ls 200,—
Nosūtīšanas
izde7) Rēzeknes apr., Barkavas pag. meliorāc. sab. ,,Sumija "
Vienība N9 12: Jelgavas apriņķa, Zālītes novada kv. kv.
vumi iesk. muinovadgrāvju rakšanas darbus 8518 tek. mtr. garumā ar 17591 kub. 76,
14178
77, 63—65, 79—83, 96—102, 111 lin 112; 10764 t. m. ar
tas .... . .
233663,05
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 10445,—; izsoles drošības nauda no Ls 9650. Drošības nauda Ls 1000.
Vienība N9 13: Bauskas apriņķa, Dzelzāmura novada kv. kv.
Ls 1000 —
Ls 1 711 185,07
Ls, 1 711 185,07
un 1930. g. 23. jūlijā, pīkst. 10, turpat:
89 un 90; 489 t. m. ar 517 mno Ls 346. Drošības nauda Ls 50.
Qfi9 »r
Vairis
Vienība Ns 14: Bauskas apriņķa , Dzelzāmura novada kv. kv.
8) Ālzplites apr. Sieksātes pag. Jaun-Apuzes un Sieksātes
'r * 7574 mno Ls 5284. Drošības
85,86,92—94,97—99;
6248
t.
m.
a
muižu
jātinun vecsaimniecību
novadgrāvju
rakšanas darbus
7266 tek. mtr. garumā ar 10996 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par nauda Ls 530.
Vienība N9 15. Bauskas apriņķa, Dzelzāmura novada kv. kv.
Ls 6755,—;
izsoles drošības nauda Ls 680,—
Likumu un Ministru kabineta
9) Liepājas-Aizputes apr. Kalvenes pag Diž- un Maz- Drogu 43, 44, 56—58; 4412 t. m. ar 7325 mno Ls 5154. Drošības nauda

m

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
izdos ļau&tās izsatēs

m

muižu jaun- un vecsaimniecību
novadgrāvju rakšanas darbus
5948 tek. mtr. garumā ar 8111 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 5096,—;
izsoles drošības nauda Ls 500,—
18) Kuldīgas apr. Kabiles pag. valsts fonda zemju ,,Jānits "
un ,,Ošu" birze" novadgrāvju rakšanas darbus 3981 tek. mtr. garumā ar 10585 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6894,—; izsoles
drošības nauda Ls 700,—
11) Talsu apr. Ārlavas pag. Jaunciema pļavas novadgrāvju
rakšanas darbus 1367 tek. mtr. gājumā ar 2537 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 1525,—; izsoles drošības nauda Ls 150.—
12) Talsu apr. Mērsraga pag. Ķūļciema
saimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 9201 tek. mtr. garumā ar 7056 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 3874,—; izsoles drošības naudas Ls 380,—
13) Rīgas apr. Baldones un Doles pag. meliorāc.

sab. ,,Āžulaipa" novadgrāvju rakšanas darbus 4870 tek. mtr. garumā ar
7288 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3962,—; izsoles drošības
nauda Ls 400,—
14) Valmieras apr. Alojas pag. Upšu upītes regulēšanas un
novadgrāvju rakšanas darbus 7883 tek. mtr. garumā ar 16316 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 10232,— ; izsoles drošības nauda
Ls 1000 —

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstisku

piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
39.—42. p. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sākšanas
^
Nodrošinājumam naudas vietā var iesniegt Latvijas bankas

Cēsu tiesīgās biedrības
dāmu komitejas

Ls 520.

Vienība Ns 16: Bauskas apriņķa, Dzelzāmura novada kv. kv.
27—29, 36—39, 47—52; 10021 t. 'ni. ar 17331 mno Ls 11648.
Drošības nauda Ls 1200.
Vienība No 17: Bauskas apriņķa, Dzelzāmura novada kv. kv.
'
15, 16, 19, 20 un 22; 4315 t. m. ar 6538 mno Ls 4641. Drošības
nauda Ls 470.
Jēkabpils virsmežniecībā:
Vienība N9 18: Jēkabpils apriņķa, Ābeļu novada kv. kv.
60, 80, 81, 92 un 93; 3545 t. m. ar 3012 mno Ls 2299. Drošības
nauda

Ls 230.

Vienība Ns 19: Jēkabpils apriņķa, Ābeļu novada kv. kv.
2—3, 9—14, 21, 23, 24; 7210 t. m. ar 4729 mno Ls 3927. Drošības
nauda Ls 400.
Kursīšu un Benkavas virsmežniecībās:
Vienība N9 20: Kuldīgas un Jelgavas apriņķu, Reņģes novada kv. kv. 23, 11 un 12 un Jaun-Auces novada ' kv. kv. 86—88,
91—93,
6445
95, 96, 98—100, 103, 108, 136, 137; 7443 t. m. ar
no Ls 5012.
Drošības nauda Ls 500.
Līvānu virsmežniecībā:
Vienība N9 21: Daugavpils apriņķa, Trepes novada kv. kv.
67—69, 71—76; 8576 t. m. ar 10592 mno Ls 6670. Drošības
nauda Ls 670.
.
.....
...
Madonas virsmežniecība:
22:
Vienība J^9
Madonas apriņķa, Saikavas novada kv. kv.
66—82; 14718 t. m. ar 17913 mno Ls 13853. Drošības nauda
Ls 1400.
,,
,,

m

garantiju un valsts vai valsts garantētus vērtspapīrus pēc Finanču
Varakļānu virsmežniecība:
noteikta kursa, vai arī privātu banku un citu kredītVienība Ns 23:
Rēzeknes apriņķa, Varakļānu novada kv. kv.
iestāžu garantijas, kuru nodrošinājumus Finanču ministrija atzinusi 53—60; 2885 t. m. ar 2824 mno Ls *2026. Drošības nauda Ls 210.
par pietiekošiem, par ko pievienojama finanču min. atsauksme.
Vircavas virsmežniecībā:
Meliorācijas sabiedrības darbu izvedējas reāla nodrošinājuma
Vienība N9 24: Jelgavas apriņķa , Zaļenieku novada kv. kv.
vietā var iesniegt no sabiedr. valdes parakstītus vekseļus; citiem jeb 32—34; 1826 t. m. ar 2188 mno Ls 1387. Drošības nauda Ls 150.
daļai biedru jāparakstās kā galviniekiem.
Benkavas virsmežniecībā:
Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas noteikumiem var
Vienība N9 25: Jelgavas apriņķa, Penkules novada kv. kv.
iepazīties Rīgā, Dzirnavu ielā N9 31, dz. 4, tālrunis 34194.
9657r 2—4; 2219 t. m. ar 2622 mno Ls 1967. Drošības
nauda Ls 200.
Departaments patur sev tiesību, vajadzības gadījumā , no izsoles noņemt katru vienību.
Drošības naudas vietā tiks pieņemtas arī lauku kredītiestāžu
garantijas.
Š. g. 20. jūlijā, pulkst. 10, Būvniecības biroja telpās, Valdemāra
Slēgtās aploksnes un drošības naudas kommisija pieņems,
ielā N9 36-a,

ministrijas

I. M. Skolu departaments

izdos jauktā izsolē
sittudens centrālapkures darbus
vatsts (čiorovkas namatskolā.

sākot no pīkst.

9.

Laucesas pagastam,

Jūrniecības departaments

1930. g. 9. burtnīca

iznākusi
un dabūjama Valsts
122, 135, 156, tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
234, 300, 344, arī vienīgi jāgriežas ar piepra434, 460, 467,
sījumiem.
516, 523, 532,
Burtnīca
maksā:
666, 707, 727,
bez piesūtīšanas Ls 0,50
789, 792, 797,
ar piesūtīšanu .
„ 0,56
889, 898, 918,

N2N9 3, 92, 118,
162, 208, 230, 231,
358, 405, 428, 431,
472, 474, 504, 509,
541, 596, 621, 642,
755, 775, 779, 780,
804, 820, 825, 879,
1007, 1018, 1019, 1023,1042,1045,
1048, 1064, 1090, 1115, 1146, 1153,
1166, 1186, 1194, 1198, 1275.
1295, 1302, 1341, 1362, 1389,
1412, 1453, 1457, 1463, 1482,
1493,
1500,
1511,
1527,
1546, 1581, 1597, 1636, 1662,
1664, 1713, 1722, 1726, 1756,
1771, 1783, 1823, 1833, 1877,
1878, 1947, 1952, 1954, 1982,
2041, 2042, 2048, 2072, 2081,
2096, 2133, 2148, 2153, 2161,
2185, 2204, 2230, 2239. 2248,
2260, 2274, 2276, 2295, 2297,
2315, 2334, 2352, 2370, 2389,
2403, 2404, 2409, 2411, 2464,
2478, 2491, 2500, 2540, 2551,
2558, 2572, 2619, 2624, 2649,
2660, 2661, 2674, 2690, 2770,
2781, 2891, 2803,2817,2853,2890,
2902, 2922, 2925, 2932, 2987,
2992.
,
Mantas tiek izsniegtas sākot ar
2. jūliju, dāmu komitejas istabā
(Viesīgā biedrībā), katru dienu
no pīkst. 14 līdz 16, viena mēneša
laikā pēc vinnestu saraksta izsludināšanas „Valdības Vēstnesī".

9659r

Maksātnespējīgā
parādnieka
Ilūkstes apr., 3 klm. no Grīvas
H. Pressa
zvērināts
kurators,
pilsētas, 4 kl. pamatskolai vajazvēr. adv. L. Rubinšteins, ar šo
Rakstveida piedāvājumi un lūgumi nielaist mutvārdu izsolē
uzaicina maksāt nespējīgā parādlīdz ar drošības naudu
Ls 1000,— iesniedzami izsoles kommisijai
nieka Hirša Pressa tirg. zem firm.
divi
skolotāji
(jas),
līdz š. g. 26. jūlijam, pulkst. 10.
,,ConfectionLouvre"kreditorus uz
Tuvāki
noteikumi
dabūjami Būvniecības birojā ikdienas viens latviešu valodas pasniedzējs un otrs poļu.
PILNU KREDITORU SAPULCI
darbā laikā.
L 2477
9665
Pieteikties līdz š. g. 25. jūlijam. š. g. 21. jūlijā, pīkst. 17,30 Rīgā,
Lūgumi iesniedzami uz Laucesas Kr. Barona ielā N9 4, dz. 4.
pagasta padomes vārdu ar attieDienas kārtība:
cīgiem dokumentiem.
Vēlēšanas
izdos sacensībā
noliktas š. g. 26. jūlijā, pīkst. 12 1) Zvērinātā kuratora pārskats.
1930. g. 22. jūlijā, pīkst. 12,
dienā.
o,645z 2) Konkursa masas visuma aprēķins.
1930.
g.
10.
jūlijā.
Ns
1819
Ventspils ostas 40 tn. celtņa
3) Zvērinātā kuratora atalgojums
Laucesas pagasta valde.
4) Konkursa
valdes vēlēšanas.
elektr. maiņstrāvas iekārtas piegādi.
Rīgas radiofons izsludina par 5) Saimnieciski un dažādi jautāDrošības nauda Ls 500,—.
nederīgu
un atsauc radiofona
jumi.
9654z
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecības departamentā, lietošanas
atļauju N9 29461, kā
Zvērināts kurators, zvēr. adv.
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 1-a, istabā N9 9, no pīkst. 9 13 un
nozaudētu, izd. 1929. g. 5.martā
L. Rubinšteins.
Ventspils ostas valdē.
1*
L 2332
9179
ar Viktora Karatigena v. L 2484

noteikumu krājums.

š. g. 29 jūnijā mantu loterijā
vinnesti krituši uz šādām lozēm:

9649z

Saturs:

87) Likums
Ilūkstes

nodaļu.
88) Likums

par
RēzeknesLudzas-Jaunlatgales, zemes

grāmatu nodaļu.
89/ Pārgrozījums likumā
par
valsts kredītiem lauksaimniecības būvniecībai.
90) Pārgrozījumi un papildinā. jumi rīkojumā par zīmognodevu un Vekseļu likumos.

91) Papildinājums likumā par
apdrošināšanas nodokli.
92) Likums par ripojošā inventāra iegādāšanu valsts dzelzceļiem ārpus tekošā budžeta.
9.3) Likums
par
Nikolaja
Ivana d. Vittenburga testamenta noteikumu atcelšanu.
94) Pārgrozījums
noteikumos
par jūrniekiem.
95) Tieslietu ministrijas iekārta.
96)

Pārgrozījumi un papildinājumi Nodokļu nolikumā.
97) Pārgrozījumi un papildinā-

Cēsu viesīgās biedrības
dāmu komiteja

Kooperatīvu un sabiedrisku iestāžu darbinieku
slimo
kases
dalībnieku grāmatiņas ar šādiem
vārdiem nozaudētas, tāpēc tās
skaitāmas par nederīgām:
1) Voldemārs Damroze — Ns
5508; 2) Ernests Graudiņš —
No 6817; 3) Edgars Ķiploks
—
No 5954; 4) Antonija Zariņš —
Ns 4135; 5 Richards Neilands —
6875; Ns 6) Zelma Freimans —
No 5051; 7) Mikels Andersons —
Ns 3223; 8) Jānis Taucītis —
N9 7293; 9) Aleksandrs Feifs —
N9 6382.
9653z

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju N9 1958, kā
nozaudētu, izdotu 1928. g. 29.dec.
ar Arnolda Jansona v.
L 2483

par Daugavpilszemes* grāmatu

98)

99)
100)

101)

102)

103)

jumi likumā par akcīzes
nodokli no tabakas un tabakas izstrādājumiem, čaulītēm un sērkociņiem.
Pārgrozījumi un papildinājumi Civillikumos.
Papildinājumi
Kriminālprocesa likumos.
Pārgrozījumi un papildinājumi Civilprocesa likumos.
Pārgrozījums ceļu sarakstā,
kas pievienots nolīgumam
starp Latviju un Igauniju
par pierobežas joslas ceļu
kopēju lietošanu (Lik. kr.
1924. g. 70).
Pārgrozījums
noteikumos
par atlīdzību
automobiļu
un motociklu un to vadītāju
pārbaudītājiem.
Pārgrozījumi likumā
par
nekustamas mantas iegūšanas, lietošanas un pārvaldīšanas ierobežošanu.

