Maksa par

,.Valdības Vēstnesi" :

ar piesūtīšanu

bez piesūtīšanas

par:

Ls

(saņemot ekspedīcijā)

22,—
12,—
6—
2,—

par:

gadu
i/ 2 gadu
3 mēn

1,70

numuru

—,10

Apstiprinu
Finanču

Kommisijas

(par

Jūrniecības

departamenta

Kr»I^olrloro

1930. g. 17, jūlijā.

Triptjkuun,,Carnetsdepassages endouanes"

Iekšlietu

Latvijas

ministrijas

.

.

.

Iekšējās apsardzības nodaļas
nieks Jānis Rozenbachs

Tieslietu ministrijas

.

.

.

Juriskonsultācijas
r e nt je vs

Republikas auto klubam.

Finanču
ministrijas
muitas
departamenta 1930. g. 20. janvāra rīkojums Ne 14
(„Vald. Vestn."
19. num.) par triptiku
un ,,Carnets" izdošanas tiesību piešķiršanu
Latvijas
Republikas auto klubam
līdz
1930. g. 30. jūnijam ir pagarināts līdz

Kommisijas

locekļu

priek-

loceklis A. Lav-

Muitas
Reinholds

Jeannot Meiers

Morics Haase

Jūrniecības

Sekretārs — iekšējo ūdensceļu pārzinis M. Farnasts

.

departamenta

Finanču

Jūrniecības departamenta

ministra b. J. Bokalders.

direktors

Paziņoju zināšanai un ievērībai, ka par
šādām stacijām uzskatāmas: 1) uz K un
N platuma ceļiem: Jelgava, Liepāja, Torņakalns un Rīga Krasts; 2) uz K platuma ceļa Daugavpils, Rīga preču, Rēzekne I,
Valka un Gulbene; 3) uz P platuma ceļa:
Valka un Gulbene; 4) uz L platuma ceļa
Aizpute, Daudzeva, Viesīte,
Jēkabpils,
Liepāja, Meitene, Stende un Ventspils.

172

1930. g. 22. jūlijā.
Tranzīta preču izvešana uz ārzemēm.

1.

Muitas departaments nosaka, ka par

visām tranzita

precēm,

kuras izved uz
ārzemēm pa jūras ceļu, muitai iesniedzami
kravas dokumenti (manifests un konosa-

ments) . Tranzita preču izvešana bez kravas

Rīkojums spēkā no izsludināšanas dienas.

dokumentiem nav pielaižama.
2. Gadījumā, ja par precēm, kas nodotas uz kuģa
uz tranzitpreču
lūguma

publicēts

(pieteikuma)

23. numurā.

pamata,

muitai

muit.

Ar

lik.

650. p. pielik. 29. p. noteiktā termiņā
nebūs iesniegti
šī rīkojuma
iepriekšējā
pantā minējjrģķravas dokumenti, šīs preces
uzskatāmai īpar palikušām Latvijā un
muitai par tām jāiekasē muitas un papildu
nodokļi no "attiecīgā kuģa aģentūras.
Muitas

departamenta

šo atcelts

rīkojums Ne 223, kas
1926. g. ,,Dzelzceļu Vēstnesī"

Dzelzceļu

Finanču

A. Ozols.

Rīkojums

1930. g.

Nr. 362

1930. g. 22. jūlijā.

E. Dundurs.

Rīkojums

direktors Gars els.

Savelijs

Rīkojums Ne 199, publicētais

šā gada
,,Dzelzceļu Vēstnesī" 23. numurā, papildināms uz K platuma ceļiem ar Mangaļu

(paraksts).

Nr. 199

staciju.

14. aprīlī.

Rīkojums spēkā no izsludināšanas dienas.

Par drošības naudas neņemšanu pie vagonu
pasūtīšanas.

Dzelzceļu

Ar noteikumiem par preču pārvadāšanu
N° 342 II nod. 5. punktu nosacīts, ka
drošības nauda nav ņemama pie vagonu

galvenā direktora v. i.
K. Spriņģis.

Finanču

direktora

Ekspluatācijas

pasūtīšanas tanīs stacijās, kurās ir pastāvīga vagonu rezerve.

v. i.

direktora

v.

ļ. Leitis.
Kļaviņš.

iestāžu paziņojumi.

vecticībnieks,

departaments

Kam

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

zemkopības ministris ar

š. g. 1. jūlija lēmumu ir apstiprinājis
kulturtechniskās daļas sastādīto un Apes
meliorācijas sabiedrības dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Apes meliorācijas sabiedrības Čūsku purvā novadgrāvju projektu.
Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem

dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-

mantas

mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties

meliorācijas

Apes

meliorācijas

sabiedrībā,

darbu izvešanā un

darbu kārtībā

minēto
izvesto

uzturēšanā.

būtu

sabiedrības Čūsku purva

B

Dalībniekam

Dalībnieka

I
?*
<->
&

novadgrāvju

n.Hhnin^
uaiībnieka
īpašumu tiesību
vārds

un

uzvārds

„„,!„,«,,,„,
apzīmējums

3

piederošovai
...
vīna lietošana
esošo māju
nosaukums
iiumuruuis

pagasta

skalas izglītība,

zināma

viņa

uzturēšanās

vieta,

tiesai un policijai, kurai

1930. g. 23. jūlijā.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara-ierēdnis A. R u m p e.

Latgales
saskaņā

apgabaltiesas
ar

savu

1. kriminālnodaļa,

1930. g.

19.

jūlija

lēmumu,

meklē uz sodu lik. 102. p. 1. d. pamata apsūdzēti»
Zalmani Joseļa d. Joffi, Daugavpils pilsētas pie-

derīgs, dzimis 1906. g. 5. oktobrī pēc tautības —
žīds, ticība — jūdu, pastāvīga dzīves vieta pēdējā
laikā bija Daugavpilī, Sakņu ielā JV» 46.
Atrašanas gadījumā Zalmans Joseļa d. Joffe
apcietināms,
ieskaitot
Latgales
apgabaltiesas
rīcībā.
L. Rs 68Ž/30,
Daugavpilī, 1930. g. 21. jūlijā.
Priekšsēdētāja

v. Grunduls.

Sekretāra

Latgales

apgabaltiesas

v. (paraksts).

1. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu
1930. g. 19. jūlija lēmumu,
atsauc ,,Valdības Vēstneša" 1930. g. 3. jūlija
145. numurā iespiesto sludinājumu par aps. pēc
muit. sodu lik. 1045. p. 2. d., 1048. p. 1. d. un
1065. p. Bēra Joseļa d. Joffes meklēšanu, jo
minētais Joffe ir atrasts.

Daugavpilī,

1930. g. 21. jūijā.
Priekšsēdētāja

Brandts.

v. Grunduls.

Sekretāra

v. (paraksts).

saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 1. jūlija lēmuma ir jāpiedalās Apes meliorācijas sabiedrība,

Apes meliorācijas

krievs,

Kultūrt. daļas vadītāja vietā J. Pelsis.

Nekustamas mantas

dzimis

to apcietināt, ievietojot
tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt
2. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

Rīgā, 1930. g. 5. jūlijā.
Darbvedis

(Galaktionovs)

nekavējoties ziņot kara

Pašvaldības departamenta
10578
direktora v. J. Ziemanis.
Nodaļas vadītāja v. A. ļaunbērzs.

ka

Galationovs

pēc nodarbošanās zemkopis.

uz likuma par apriņķu pašvaldību 4. panta
pamata paziņo, ka ar iekšlietu ministrijas
1930. g. 15. jūlija lēmumu apstiprināti un
reģistrēti ,,pārgrozījumi un papildinājumi
Latvijas apriņķu pašvaldību
savienības
statūtos" t§§ 12., 16., 19., 20., 21. un 24.).
Rigā, 1930. g. 24. jūlijā.
N<> 90446.

daļa paziņo,

P. Džindža.

1897. g. 6. aprīlī, Rēzeknes apr. Sakstigalas pag.
1919. g. pirms iestāšanās Latvijas
piederīgs,
armijā dzīvojis turpat, Lielā Marknvkas cieni;";,

Iekšlietu ministrijas pašvaldības

direktors Mazkalniņš.

Ekspluatācijas

direktors

Nodaļas vadītājs

galvenais direktors A. Rod.e.

Valdības

v. i. Linde.

Darbvedis

Kara tiesa,

E. Dundurs.

Rīkojums Nr.

priekšnieka

pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
1. Liepājas kājn. pulka bij. kareivi Saveliju
Jevseja d. Galationovu (Ga-taktionovu), apsūdzētu pēc k. s. 1. 134. p. pamata.

Vec. inženieris P. Stakle.

direktors

,. —,25

.

no
„ —,80

Zaķits

1931. g. 10. janvārim.
Muitas departamenta

pazaudēšanu

Ja apvainotie nedos lēmumiem rakstisku
piekrišanu 3 dienu laikā no šī paziņojuma
iespiešanas ,.Valdības Vēstnesī", lietas,
saskaņā ar muitas (ik.
1150. p.,
tiks
nodotas pēc piekritības tiesu iestādēm.

Jānis Mīlmans

.

sludin.)

—,20

,,

3) Ne K. 27/ 30. — pie Lietavas pilsones
Annas Velmunskaites aizturētās olas konfiscēt.
4) Ne K. 28/30. — pie Lietavas pilsones
Uršulas Mickaites aizturētās olas konfiscēt.
5) Ne K.
140/29. — LietavasTpilsoni
Jankeli Arenbandu uz muit. lik. 1063 .p.
pamata sodīt ar naudas sodu Ls 50 apmērā.

vietnieki (substitūti)

Ventspils biržas komitejas

Rīgas biržas komitejas

katru

somu konfiscēt.

- ,
vārds

Zemkopības
departamenta
vicedirektors Eduards Maciņš (viņš
arī
kommisijas
priekšsēdētāja
vietnieks)

Nr. 170

4,—
— . 15

1) Ne K. 31/30. — pie Lietavas pilsones
Adeles Pleirites aizturētās olas konfiscēt.
2) Ne K. 28/29. — pie Lietavas pilsones
Linas Zaltickienes aizturētās olas un koka

Kommisijas priekšsēdētājs — vec.
inž. P. Stakle

.

. Ls

saskaņā
ar
muit. lik. 1149. p. paziņo,
ka zemāk minētās lietās muitas kopsēdē
nolemts:

biedrs

Kommisijas locekļi:
Zemkopības ministrijas.

.

Meitenes muita

locekļu sastāvs

,,
...
, .
,
Kommisijas locekļa

Iestāde,
no kuras loceklis nozīmēts

obligāt.

d) par dokumentu
katras personas

bojājumu un zaudējumu noteikšanai, kas paredzēts noteikumos par ūdeņu
lietošanu kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai un koku pludināšanai (,,Vald.
Vēstn." 1929. g. 83. numurā 4. p.).

Valdības rīkojumi un pavēles.

pagarināšana

ministra

maksa:

līdz 30 vienslejigām

vienslejīgu rindiņu
no privātiem par katru viensl. rindiņu
'

uz vienu gadu.

I

pludināšanai.

tiesību

c)

1930. g. 17. jūlijā.

noteikumos par ūdeņu lietošanu kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai un

izdošanas

Kantoris un ekspedīcija:
^*^^^^l^^^^^
Rīgā,
pili JVs 1. Tālrunis 20031
^ ^§i^|Jilif^^
^^jjpr ^
Atvērts no pulksten 9—3

Rīgā, pili JVē 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no
11—12

tiesu sludinājumi

rindiņām
par katru tālāku rindiņu
b) citu iestāžu sludinājumi par

J^^^^^^^m^ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:

5,—

Par atsevišķu

Rīkojums

a)

18,—
!° —

Ministru kabineta sēde 1930. g,24. jūlijā.
Triptiku un ,,Carnets de passage? en douanes" izdošanas tiesību pagarināšana
Latvijas Republikas auto klubam.
Tranzita preču izvešana uz ārzemēm.
Rīkojums par drošības naudas neņemšanu
pie vagonu pasūtīšanas.
Rīkojums par K platuma ceļu Mangaļu
stacijā.
Kommisijas locekļu sastāvs bojājumu un
zaudējumu noteikšanai, kas paredzēts

koku

Sludinājumu

oficiāls laikraksts

jj|m

Iznāk katru dienu, izņemot

Ls

gadu
'/2 gadu
3 mēn
1
„

,,
Piesūtot pa pastu
un pie atkalpār—,12
devējiem
1

Latvijas valdības

jāņem

dalība

pie

kopējo

rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
Māju

NsJSfe

.

izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas

pec
mēmie-

.

.
pec
zemes

«bas
plāniem

grāmatu
reģistra

projekta, ,
no kuras

. ...
. —...
un pie kādas agrākās muižas

„<
Piezīmes

aprēķina

dalībnieku

ciederēia
P<^ereJa

balsu skaitu
l,z

akstā

1.

2.

3.

Reinliolds-Kārlis Zaks, Jānis-AIek.', ,, . ,.
~ ,
sandns Zaks un AJjde-Knstine
Cīrulis, dzini. Zaks
Pētera Brūvēja mant. masa. . .

Anna Stalšans

4.

Rozālija

5.

Jaks Jurs
Leonards Gimis
Jaksts Lusts

6.
7.

_
īpašnieki
Mantnieki

Zemes ieguv.

Pichlaps, dz. Meisters. .

Rīgā 1930 g 5
'
,

Jļj=| ^ffi?^";
radītas
uarbu izmaksas

īpašniece
īpašnieks

„
„
jūlijā

Jaša
Lipski

Dunduri
Egīesala
Lāči

Laurenes

,
4
25

,,.,,115
Jaunlaicenes pagasta
.,
3529
,,

„

28F
27, 28
—

8, 9
1, 2, 3,
5, 6, 7.

2824
1 <54
1168
1988

„
,,
„
„

A
Apes
muižas
,,
,,

ka
2h4,—

184,—
519,-

„

„

„

„
„
„
„

,.

„

„

..

91,—
-34,

„

„

402,—

„

„

396,-

Kulturtechniskās

-

sum-

mas uzskatāmas par pamatu
maksājumu noda|fbnieku
teikšanai un nokārtošanai kā

Pļ^darbu pjn^ ui ge.
darbl;

kārtībā
uzturēšanas
turpmāk, neņemot vērā darbu
faktisko izmaksu, kura var
būt mazāka vai lielāka.

daļas vaditāja v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

latuiias bankas nedēļas pārskats
uz
A K TI V A.
Zelts lējumos un monētās . . . .
Ārzemju valūta
Sudraba nauda
Valsts kases zīmes un
metāla

1930. g. 23. jūliju.

Lati.
24 031844
44 341 663
7 380 544

S.
48
82
—

17 143 830 41

nauda
īsa termiņa vekseļi

88 137 130 66
55 921235 30
. 16 107 542 05
253 063 790 72

Aizdevumi pret nodrošinājumiem .
Citi aktīvi

S.
P A S 1 V Ā.
Lati.
Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 44 938 295 —
Pamata kapitāls
18 734 925 25
4 351986 53
Rezerves kapitāls
Speciālās rezerves
3 500 000 —
Noguldījumi
18 369 084 32
Tekoši rēķini
61575 628 41
Valsts rēķini un depoziti
91669 683 34
Citi pasīvi
.
9 924 187 87
253063 790 72

Škutaus, Broņislavs. — 11570/24. g.
Tulikovs, Ādams Friča d. — 24132/27.g.
Veinrebe Josels-Leiba. - 24850 27. g.
Veinrebe, Josels-Leiba. — 24937 28. g.
Polikars
lāņa
d. —
Vasilenoks,

20118.

20! 19.
20120.
20121.
20122.

15758/25. g.
Vīksne, Georgs. — 32617/30 ". g.

20123.

Jānis

20124. Vasilenoks,
20010 26. g.
20125.
10418'24.

Vikentija

Vilhelms

V'aidmans,

d.

—

cl.

—

lāņa

Darbvedis

Lakševics.

Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.

Valdības

darbība.

kriminālnodaļa,

ar savu 1930. g. 19. jūlija
lēmumu,
izbeidz
pēc
sodu lik. 51, 583. p. 2.' d.
apvainotā Pāvila Nikolaja
cl. Š mato vica
1922. gada
meklēšanu („Valdības
Vēstneša"
14. numurā).
1930. g. 23. jūlijā.
JV° 5219.
Akts JVs 121/30.g. II g. II d.
Tiesas loceklis Menšikovs.
saskaņā

Sekretāra p. i. A. Ducmans.

20091. Koieda,
Eduards
Ludviga
d.
10187/24. g.
20092. Kucharenko, Viktorija. — 16933/25. g.
20093. Kvits, Tekla Stepana m. — 31480/30. g.
20094. Kaksis, Arnolds ļura d.—31821/30. g.
20095. Kaksis, Arnolds Jura d. — 32349/30. g.
20096'. Kaksis, Arnolds Jura d. — 31543/30. g.
20097. Krauklis, Jānis Ievas d. — 23340/27. g.
20098. Kiršanovs.
Vasi'.ijs Nikifora
d. —
19731/26. g.

20099.

Lakša,

Donats

Staņislava

d.

—

10473/24. g.

Personu

saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JVs 382.

20075.
31670/ 30.
20076.
10606/24.
20077.

20078.
.20079.

Ignata m. —
Butovičs, Anastasija
g.
—
Bcrkmanis,
Jānis - Eduards.
g.
Baranikovs, Aleksandrs. —30331/29. g.
Baranikovs, Aleksandrs. — 29716/29. g.

Eliks,

Augusts

Rūdolfa

d.

—

31862/30. g.

20080.
Timoteja
d.
Frolovs, Feodors
21097/26. g.
d.
20081. Feldmans,
Fēliks
Jēkaba
32598/30. g.
20082. Gulans, Jāzeps Jāzepa d.—32634/ 30. g.
20083. Grudovskis, Pēteris. — 19687/26. g.
20084. Gaidis, Vitolds Vikenta d. — 15640/25.g
20085. Geids, Juliāns Jāņa d. — 31581/30. g.
Savelijš Afanasija
d. —
20086. Ivanovs,
11025/24. g.
20087. Jonass, Valdemārs. — 30223/29. g.
20088. Jeršovs,
Stepans
Vasilija
d.
—
29813/29. g.
20089. Jansons, Jānis Jēkaba d.— 10088/24. g.

20090.

lelenko,

Matveļs

Fedotova

d.

—

10176/24. g.

20100.
20101.
32493/30.
20102.
20103.
20104.

20105. Michailovs,
15689/25. g.

20109.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uz Olgas Otlāns pilnvarn.
zv. adv. M. Antona lūgumu uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1930. g.
15.jūlijā publicēto 1929.g< 12.janvārī Beļavas pag. mir. JuliannasJūles Kārļa m. Otlāns, 1928. g.
18. decembrī mājas kārtībā taisīto testamentu, kā arī visas

personas, kam ir kaut kādas tie-

un

2079.

20110.
32112; 30.
20111.
10387/24.
20112.
19795/26.
20113.
20114.

v. P. Birkens.

—

PaUkste,

Andrejs

Ādama

d.

—

Protasovs,

Lūka

Avseja

d.

—

g.
Rezgals, Ernsts Jāna d. — 32355/30. g.
Ragainis, Adrians ' . — 31742/30. g.
Zelenko,
Vladislavs
Jāzepa
d. —

20115.
19818/26. g.
20116. Staškevičs, Napoleons. — 27274/28. g.
20117. Zlotinš, Neodis Gdalija d. — 23574/27.g
3. civīlnodaļa

p.

un

1) pārgrozījumus likumā
padomes vēlēšanām ,

par pagasta

2) pārgrozījumus likumā
valdes vēlēšanām, un

par

Balt.

v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-

apriņķa

2. Ieceļ delegāciju sarunu vešanai par
tirdzniecības
līgumu ar Lietavu
šādā
sastāvā:
— K.

Ulmanis,

locekļi: A. Kacens — Finanču ministrijas
tirdzniecības - rūpniecības

departa-

menta direktors,
V~: Salnais — Valsts statistiskās
valdes vice-direktors,

V.

Munters

3.

Ieceļ

—

Ārlietu

pār-

valstu nodaļas

ministrijas
vadītājs.

Kārli

par

Brasli

papildu

miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas, skaitot no viņa atsvabināšanas dienas no
kara tiesu amatu kandidāta amata.

4. Ieceļ līdzšinējo
Latgales
zemes
grāmatu nodaļas priekšnieka palīgu Ernestu
Kriķi par Rēzeknes-Ludzas-Jaunlatgales
zemes grāmatu

uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1930. gada 14. janvārī Viskaļu
mata, uz Ludmilas Domanovskis pag. mir. Jēkaba Jura d. Marlūgumu uzaicina visas personas, tinsona ir atklāts ' mantojums
kam ir kaut kādas pretenzijas, un uzaicina, kam ir uz šo mantostrīdi vai ierunas pret šai tiesā jumu, vai sakarā ar to tiesības
1930. gada 15. jūlijā
publicēto kā mantniekiem, legātāriem, fi1930. g. 3. jūnijā Rīgā mirušā deikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
Jāņa
Pētera
dēla
Bormaņa pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
1930. g. 6. maijā pie Rīgas sešu ? mēnešu laikā, skaitot no
notāra Brikovska taisīto testašī sludinājuma iespiešanas dienas.
mentu, kā arī visas personas,
Ja minētās personas savas tiekam ir
kaut kādas
tiesības sības augšā uzrādītā termiņā neuz mirušā Jāņa Bormaņa manpieteiks, tad viņas atzīs kā līs tietojumu
vai ' sakarā ' ar
šo sības zaudējušas.
L. JVs 4667
mantojumu, kā
mantniekiem,
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
legātāriem, fideikomisāriem, paPriekšsēd. v.'A. Blūmentāls.
rāddevējiem ,u. t. t., pieteikt 10068
Sekr. v. P. Birkens.
savas tiesības, pretenzijas, un Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ierunas minētai tiesai sešu mē- uz Civīlproc. lik. 2011.,
2014. un
nešu laikā, skaitot no šī slu- 2019. p. pamata
paziņo, ka pēc
dinājuma iespiešanas dienas.
1926. g. 28. decembrī Mūrmuižas
Ja tas minētā termiņā nebūs pagastā mirušā Pētera Kārļa d.
'
izdarīts, tad minētās personas Marovska (Marauska)
ir atklāts
atzīs kā atteikušās no ierunām
mantojums un uzaicina, kam ir
un zaudējušas savas
tiesības, uz šo mantojumu, vai sakarā ar
bet testamentu pasludinās par to,
tiesības kā tnantniekrem, legālikumīgā spēkā gājušu.
tāriem, fideikomisāriem, kreditoRīgā, 1930. g: 17. jūlijā.
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
L. JVs 5220.
10065
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
skaitot no šī sludinājuma iespieSekretāra v. P. Birkens.
šanas dienas.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ja minētās personas savas tieuz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un sības augšā uzrādītā termiņā ne2019. p. pamata paziņo, ka pēc pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
1927. g. 5. jūlijā Ogres pagasta tiesības zaudējušas.
L. JV»4721
,,Līdumniekos" mirušā Mārtiņa
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Andža d. Apsīša ir atklāts manPriekšsēdei, v. A. Blūmentāls.
tojums un
uzaicina, kam
ir 10070 Sekretāra v. P. Birkens.
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre- uz Latvijas Civillikumu kop. 36.p.
pamata
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tiepiezīmes
paziņo
vissības minētai tiesai sešu mēnešu pārībai, ka Otto-Roberts-Etnils
laikā, skaitot no šī sludinājuma Otto d. Šeflers (Scheffler) un
iespiešanas dienas.
Gertrūde Jozefa m. Šeflers, dzim.
ja minētās personas savas tieŠmics (Schmitz), noslēguši savsības augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
tiesības zaudējušas.
L. JV° 5262 notāra R. Voigta 1930. g. 16. jūnijā reģistra .Ns 6331, ar kuru
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls. viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
10067 Sekretāra v. P. Birkens. laulību, ir atcēluši Vietējo civīllikumu 79. un turpm. p. paredzēto
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa laulāto mantas
kopību.
saskaņā ar Civilprocesa likumu
Rīgā, 1930. g. 19. jūlijā.
1958. p. paziņo, ka
1930. g. 10337o
L. JVs 5217.
12. augustā minētās nodaļas at- Priekšsēdet.
v. A. Blūmentāls.
klātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
Sekretāra v. P. Birkens.
13. februārī Saikavas pag mir
Andreja Pētera d. Skruzes testa- Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
mentu.
1958. p. paziņo, ka 1930. g.
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. A. Ve'i d n e rs. 12. augustā, minētās nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1913. g.
UoOOz Sekretāra v. P. Rirtfnc
1!. jūnijā Baldonas pag. mir
Liepājas radiostacija izsludina
Viļā J ēkaba d. Pi!ada (Pīlādža)
par nederīgu un atsauc radiofona
testamentu.
lietošanas atļauju JV<> 105
kā
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
nozaudētu, izd. 1930. g. 13.janv
Priekšsēdētāja v. A. Veidners
ar Teodora Matisona v. L
2765 10501z Sekretāra v. P.
Birkens.

10 zelta

Un miltiem — 20 santimi par kilo.

KURSI.
Devīzes:
1 Amerikas dollars
1 Anglijas mārciņa

Rīgas

.-. .

. .

100 Francijas franku
100 Beļģijas beigu

100 Šveices franku
100 Itālijas liru

5,174—5,184
25,195—25.245
20,33—20,48
72,20—72,75

......

100,40—101,15
27,06—27,27
139,05—139,75

100 Zviedrijas kronu

100
100
100
100
100
100

Norvēģijas kronu
....
Dānijas kronu
Austrijas šiliņu
. .
Čechoslovakij 'as kronu
Holandes guldeņu
....
Vācijas marku '.

100 Somijas marku

.....

100 Igaunijas kronu
100 Polijas zlotu

138,50—139,20
138,55—139,25
72,85—73,55

15,31—15,46
208,10—209.15
123,40—124,05
12,96—13,08
137,65—138,35

57,55—58,75

100 Lietavas litu

51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg
3425—3445
Sudrabs 1 kg
50—58
Vērtspapīri:
98—100
5% neatkarības aizņēmums . .
.
98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums
92—93
6% Zemes bankas ķīlu zīmes .
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes
96—97
Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.
Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

nodaļas priekšnieku.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz miežiem —

Rīgas biržā, 1930. gada 25. jūlijā.

3) pārgrozījumus likumā par pagastu
padomju, apriņķu valžu un revīzijas
kommisiju vēlēšanām 1928. gadā.

Baltijas

g.

privāttiesību kop. 2451. p. pamata, uz Matildes Irmejs pilnv.
zv. adv. A. Ķēniņa lūgumu uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunās pret šai tiesā 1930-. g.
15. jūlijā ' publicēto
1926. g.
22. augustā Ainažu pilsētā mir.
Jēkaba Miķeļa d. Irmeija, 1926. g.
28. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Jēkaba Irmeija mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu, kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un
zaudējušas
savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
L. JVs 5077. '
10064

Sekretāra

d.

uz gaļu un
desām (55 zelta santimi par kilo) un
muitas paaugstinājums uz ēdamiem tauIgaunijā ar 17. jūliju
kiem
(13 sant.)

santimi par kilo — un miežu putraimiem

1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:

priekšsēdētājs

sūtniecība

ievedmuita

ievesta muita arī

1930. g. 24. jūlijā.

g.

sības uz mir. Juliannas Otlāns
mantojumu
vai sakarā ar šo
mantojumu, kā
mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas
un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
un' zaudējušas savas tiesības,
Sekretāra v. P. Birkens.
bet testamentu pasludinās par
Kigas apgabaltiesas 6. civīlnodaļa
likumīgā spēkā gājušu.
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
L. JVs 5109.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
10062
pēc 1927. g. 31. janvārī ' Rīgā
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
mirušā Jura Jēkaba dēla MāSekretāra v. P. Birkens.
ku ļa ir atklāts mantojums un
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967.. 2011. līdz uzaicina, kam ir uz šo manto2014. un
2079. p. un Balt. jumu, vai sakarā ar to, tiesības
privāttiesību kop. 2451 .p. pamata, kā mantniekiem , legātāriem, fideiuz Olgas Briedis pilnv. zv. adv. komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
H. Rūsa lūgumu uzaicina visas pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
personas, kam ir kaut kādas pre- sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
tenzijas, strīdi vai ierunas pret sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
šai tiesā 1930. g. 15. jūlijā publicēto 1930. g. 27. maijā Majoros tiesības augšā uzrādītā terminā
mirušā Kriša Mārtiņa d. Brieža, nepieteiks, tad viņas atzīs kā
1926. g. 3. maijā pie Rīg. notāra šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
M. Čulkova
taisīto testamentu,
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
kā arī visas personas, kam ir kaut
Sekretāra v. P. Birkens.
kādas tiesības uz mir. Kriša Brieža
mantojumu vai sakarā ar šo Kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
mantojumu, kā mantniekiem, le- uz Latvijas Civillikumu kop. 36.p.
paziņo
visgātāriem, fideikomisāriem. parād- piezīmes pamata
pārība', ka Miķelis
Miķeļa d.
devējiem u. t. t.. pieteikt savas
tiesības, pretenzijas
un ierunas Āboliņš un Melānija Teodora m.
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, Āboliņš, dzim.
Kovtunovs, noskaitot no šī sludinājuma iespie- slēguši savstarpīgo laulības
līšanas dienas.
gumu pie Rīgas notāra R. Voigta,
Ja tas minētā termiņā nebūs 1930.g. 19.jūnijā reģistra Nq 6439
izdarīts, tad minētās personas ar kuru viņi, attiecībā uz vinu
atzīs kā atteikušās no ierunām noslēgto laulību, ir atcēluši Vieun
zaudējuša 1;? savas tiesības, tējo civillikumu 79. un turpm. p.
bet testamentu pasludinās par paredzēto laulāto mantas kopību
likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1930. g. 19 . jūlijā.
1033oo
ļ
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
v Ī236
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Priekšsēdet. v. A. Blūmentāls
Sekretārā

Feodora

Polītis, Žanis-Arnolds. — 31340/29. g.
Petrovs,
Mirons
Trofima
d.
—

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014.

Dimitrijs

20106. Muižarājs, Voldemārs. —• 32611/ 30. g.
20107. Neikurs,
Leonards
Daniela
d. —
19780/26. g.
?
20108. Petuhs, lija Jankeļa d. — 10211/24. g.

Rīgas apgabaltiesas

(ftemt
sludjfiajiiini.
ļ

Levi, HeinrichsHaimad. — 32606/30.g.
Litaunieks. Eduards Augusta d. —
g.
Larionovs, Afanasijs. — 31419/30. g.
Lubockijs, Moisejs. — 19753/26. ģ.
Liepiņš, Ādolfs Jēkaba d..— 18224/26. g

Igaunijas
jaunā

stājušies spēkā. Bez tam sākot ar šodienu

Ministru kabineta sēde
Liepājas apgabaltiesas

Igaunija.
ziņo, ka

Padomes priekšsēdētāja v. A. Klīve.
Galvenā direktora v. V. Bandrevičs.

valstis.

Jaunas

policijas pārvaldes
priekšnieka v. A. Taube.

?

10599

apgabaltiesas locekli.
6. Ieceļ līdzšinējo vecāko tiesu amatu
kandidātu pie Latgales apgabaltiesas Jēkabu Sūci par papildu miertiesnesi pie
tās pašas apgabaltiesas.

g.

Kriminālās

līdzšinējo Daugavpils I iec.
Ernestu Tici par Latgales

Ieceļ
5.
miertiesnesi

Redaktors M. Arons.

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un

2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 4. jūnijā Cirgaļu pag.
mir. Kārļa Ērmaņa d. Vandera
ir
atklāts
mantojums
un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
L. JVs 5210
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
10069
Sekr. v. P. Birkens.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. g. 21. maijā Rīgas Jūrmalā

mirušā Jāņa Kriša d. Baumaņa,
arī
Olsteina
ir atklāts mantojums
un
ir
uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
ja minētās personas savas tie-

Viet. civ. lik. 524. p. pamata

lēma:

no-

bezvēsts prombūtnē esošos Zelmu, Emmu, Pēteri un Oskaru Kudrickus gada
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnes.",
ierasties
tiesā, vai dot tiesai
drošas ziņas par sevi, kā arī
uzaicināt
visas citas personas,
kam ir drošas ziņas par viņu
dzīves vietām vai nāvi, iesniegt
šīs ziņas tiesai, aizrādot, ka ja
pēc publikācijas termiņa notecēšanas nebūs saņemtas drošas
ziņas, ka Zelma, Emma, Pēteris
un Oskars Kudricki atrodas pie
dzīvības, tiesa uz ieinteresētu
personu lūgumu, uz Civ. proc. lik.
1951. p. pamata atzīs viņus par
mirušiem.
L. JVs 4733-11 g.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
10078z

uzaicināt

Sekretāra v. P. Rirkens.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

atklātā
tiesas sēdē 1930. g.
15. jūlijā
izklausījusi
Helenes
Kārla m. Pundiņ, dzim. Dombrovskij
lūgumu iecelt aizgādnību prombūtnē esošā Jāņa-Friča
dēla Mittenberga mantai, nolēma: iecelt aizgādnību promesošā
Jāņa-Ernesta - Eduarda
Mitenberga mantai, par ko paziņot
attiecīgai aizbildnības iestādei.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
' L. JVs5205
10072z

sības augšā uzrādītā termiņā nePriekšsēd. v. A. Blūmentāls.
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
Sekretāra v. P. Birkens.
tiesības zaudējušas. L. JVs 3088
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
10071
Sekr. v. P. Birkens. 2019. p. pamata paziņo
, ka pēc
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
1907. g. 15. decembri Vildogas
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un pagastā (agrāk Nurmižu) mirušā
2019. p. pamata paziņo , ka pēc Eduarda
Kārļa dēla Tīttnaņa
1930. gada 21. janvārī Kraukļu
ir atklāts mantojums un uzaicina,
pagastā mirušās Edes Jāna m. kam ir uz šo mantojumu, vai
Drullis, dzim. Birzons ir atklāts sakarā ar to, tiesības kā mantmantojums un
uzaicina , kam niekiem, legātāriem, fideikomiir uz šo mantojumu, vai sakarā
sāriem, kreditoriem u. t. t., piear to, tiesības kā mantniekiem, teikt šīs tiesības minētai tiesai
legātāriem, fideikomisāriem , kresešu mēnešu laikā, skaitot no šī
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie- sludinājuma
iespiešanas dienas.
sības mīnētai tiesai sešu mēnešu
Ja minētās personas savas tielaikā, skaitot no šī sludinājuma sības augšā uzrādītā termiņā neiespiešanas dienas.
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tieJa minētās personas savas tie- sības zaudējušas.
sības augšā uzrādītā terminā neRīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
pieteiks, tad viņas atzīs kā sīs tie- Priekšsēdei, v. A. Blūmentāls
sības zaudējušas.
L. JSfo 5240
Sekretāra v. P. Birkens
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Rīgas
apgabaltiesas
3. civīlnodaļa
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
10074 Sekretāra v. P. Birkens. saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. ' p. paziņo, ka ?930. g
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
12. augustā minētās nodaļas at
izklausījusi A. Kudricka lūgumu klātā tiesas sēdē nolasīs
1930. g
atzīt Zelmu-Kristīni, Emmu-Jo17. martā Saikavas
pag. mir
hanu, Pēteri un Oskaru-Georgu- Līzes
Jēkaba m. Livenrāls, dzina
Ferdinandu Kudrickus par miruPusplatais testamentu.
šiem un pamatojoties uz savu
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
lēmumu no 1930. g. 15. Jūlija
Priekšsēdētāja v. A. Ve 'i d n ers.i
un Civ. proc. lik. 1947.—1950. p. 10502z Sekretāra v. P. Birkens

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

uz. Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
g;.da 13. aprīlī
Rīgā
1925.
mirušā. And.ēja _ Kiiša d. Poles
(Polis)
ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 19.30. g. 17. jūlijā.
10075
L 5244
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 28. februārī Krimuldas
pagastā

mirušā

Miķeļa

Jāņa

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un

2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 9. martā Kokneses
pag. mir. Kārļa Mārtiņa d. Eglava
(Eglovs) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem , legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs

Liepājas

apgabaltiesa

Rīgas apgabaltiesas

uz likuma par laulību 77. p. pa-

mata dara zināmu, ka š. g
22. maijā aizmugurē nospriests
starp Jāni Rolfi un Billi Rolle
dzim. CeUe, 1905. g. 9. aprīl 1
caur Liepājas Sv. Annas draudzes mācītāju noslēgto laulību
šķirt.
Ns 68-L.-30. g.
Liepājā, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds
10114z
Sekretāra v. (paraksts)

Ar Rīgas 6. iec. miertiesneša
1930. g. 18. jūnija tiesas pavēli
Hanna Kaplān gaļas tirgotavas.
Rīgā, Lāčplēšu ielā Ns 114, īpaštiesības zaudējušas.
niece par netīrību gaļas tirgotavī
Rīgā, 1930. g. 21. jūlijā.
1930. g. 7. maijā pēc Sodu lik
10315
L. Ns5190
209. p. sodīta ar piecpadsmit
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
latiem naudas soda vai nemakSekretāra v P. Birkens.
sāšanas gadījumā ar piecām dieRīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
nām aresta.
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
Pavēle stājusies likumīgā spēkā.
2019. p. pamata paziņo , ka pēc
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
'
1929. g. 25. februārī Lielvārdes 10540t
L. N9 1151
Miertiesn. J. Rorbachs.
pag. mir. Jura Miķeļa d. Liepa
ir atklāts mantojums
un
uzJelgavas apgabaltiesas
Jēkabaicina, kam ir uz šo mantopils iec. miertiesnesis saskaņā ai
jumu, vai sakarā ar to, tiesības savu 1930. g. 25. jūnija
lēmumu
kā mantniekiem, legātāriem, fi- un pamatojoties uz
Civ. proc. lik,
un
deikomisāriem, kreditoriem
146046 . p. paziņo, ka ģenerālpilnt. t., pieteikt šīs tiesības minētai
vara, izdota no Karlīnes Tensons
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot Krišam Pupikam un apliecināta
no šī sludinājuma iespiešanas pie
Jēkabpils notāra Ernesta
dienas.
Jagda 1928. g. 9. martā ar reģ.
minētās
personas
savas
Ja
Ns 1616, atzīta par nederīgu.

dēla Strunkas
ir
atklāts
mantojums un
uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai
satiesības
kā
karā
ar
to,
mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas tiesības augšā uzrādītā termiņā netiesības augšā uzrādītā termiņā
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs nepieteiks, tad viņas atzīs kā
tiesības zaudējušas.
L. Ns 5211.
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.

10542r

Miertiesn.

Liepājas

3. iec.

P. Elsiņš.
miertiesnesis

uz prasītāja Jēkaba Freiberga
pilnvarnieka zv. adv. J. A. Kal10316
L. Ns 5212
niņa lūgumu un saskaņā ar savu
Priekšsēdet. v. A. Blūmentāls.
lēmumu no 1930. g. 17. jūlija
Sekretāra v. P. Birkens.
uzaicina atbildētāju Jāni Sedolu
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa četru mēnešu laikā, skaitot no
saskaņā ar Civilprocesa likumu sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdīb. Vēstnesī", paziņot mier1958. ' p., paziņo, ka 1930. g.
tiesnesim savu tagadējo dzīves
12. augustā minētās nodaļas atvietu Liepājas pilsētā, vai uzrādīt
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
tur dzīvojošu personu, kuru viņš
14. maijā Kārļu pag. mir. Mapilnvaro saņemt no tiesas pierijas Jēkana m. Vīto's, dzim.
sūtītos rakstus' Jēkaba un Annas
Skundrikis testamentu.
Freibevgu
prasības
lietā
pret
' 1930. g. 23. jūlijā.
Rīgā,
Jāni Sedolu dēļ Ls 270,—. DzīPriekšsēdētāja v. A. Veidners. ves vietas nepaziņošanas
vai
10503z Sekretāra v. P. Birkens. pilnvarnieka
neuzdošanas gadījumā, pēc augšminētā termiņa
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu notecēšanas, visas pavēstes un
Jāņa Sedola vārdu šinī
1958.' p. paziņo,
ka
1930. g. raksti uz
lietā, tiks atstāti tiesas kancelejā
12. augustā minētās nodaļas atun atbildētājs nevarēs atrunāties
klātā tiesas sēdē attaisīs un noar nezināšanu par šiem rakstiem
lasīs 1928.g. 20. janvāri Mazsalacē
un pavēstēm.
10229z
mir.
Jāņa Pētera d. Dukura
Liepājā, 1930. g. 17. jūlijā.
testamentu.
Miertiesnesis T. Vegners.
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
Jēkabpils iecirkņa miertiesnesis
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
1930. g. 14. apr. caurskatījis
10504z Sekretāra v. P. Birkens.
Annas Ozoliņš apsūdzību pēc

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
10076 Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc

1930. g.

18. janvārī

Smil-

tenes draudzē mirušā Kār|a Reiņa
dēla Mežuļa ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
:šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai.tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
L. Ns 5012.
10077
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas

uz

apgabaltiesas

Civ.

proc.

lik.

3. civīlnodaļa

2011.,

2014.

un 2019 p. pamata paziņo, ka
pēc
1922. g. 8. jūlijā
Leniņgradā mirušā Nadeždās Ignatija
meitas Glazunovs, dzim. Lesnikavas
ir
atklāts
mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem,legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no

'

Rīgā, 1930. g. 21. jūlijā.

Liepājas

apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 10. jūlija
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Marijas-Klotildes Šurupovs lūgumu viņas pra-

sības Hetā pret Nikolaju Šurupovu dēļ laulības šķiršanas, uzaicina atbildētāju Nikolaju Šurupovu, kura dzīves vieta prasīšī sludinājuma iespiešanas dienas. tājai nav zināma, ierasties tiesā
savu dzīves
vietu
Ja minētās
personas savas vai uzdot
tiesības augšā uzrādītā termiņā Liepājā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas
dienas
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ns 1639 ,,Valdības Vēstnesī".
Pie lūguma pielikti noraksti
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls. no prasības lūguma un klātpie10206 Sekretāra

v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas

3. civīlnodaļa

uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc
1919. gada
7.
februārī
Madonā
mirušā Kārļa-Ernesta
alias SoReiņa
dēla Zosara
sara

ir

atklāts mantojums

un

uzaicina, kam ir Uz šo mantojumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fideikomisāriem, kreditoriem u. t.t.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1930. g. 17. jūlijā.
10207
L. Ne 5263.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. gada 23. martā Ērģemes pagastā
mirušā
Reiņa
ir atklāts
Kārļa
dēla Ogsta
mantojums
un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem , fideikomisāriem, kreditoriem u.t.t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot
no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs,kā
šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā,

1930. g. 17. jūlijā.

L. Ns 5221.
10208
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.
iekšlietu

ministrijas

pasu

no-

daļa izsludina par nederīgu Elizabetes Tockeļa nozaudēto ārzemju pasi Ns 222, izd. 1924. g.
2 J . aprīlī Berlinē. .
!0568r

liktiem

dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā neieradīsies personīgi vai caur pilnvarnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, tiks no-

likta tiesas sēde lietas

izklausī-

Sodu lik. 209.p. par bojātas gaļas

pārdošanu uz tirgus Jēkabpilī un
ar tiesas pavēli
nosprieda:
Annu Ozoliņš sodīt ar naudas
sodu—piecpadsmito 5) latiem, vai
pierādītā
maksātnespējas gadījumā ar arestu uz četrām (4)
dienām un spriedumu izsludināt
uz apsūdzētās rēķina.
1054Ir

Miertiesn.

P.

Elsiņš.

Valmieras apriņķa 3. iec. mier-

tiesnesis saskaņā ar savu š. g.
19. jūlija lēmumu un pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 2090. p., uzaicina visas personas, kuru rokās
atrodas
vekselis par
Ls 600,
rakstīts uz vekseļa blankas ar
parakstu
,,Šapse
Kotcens,
11J. Kotuch, Limbažos,
Dārzā
ielā Ns 3", ar maksāšanas termiņu

1930.

g.

31.

oktobri

un

3. iec. tiesu

Rīgas

apgabaltiesas

Rīgas

apr.

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā .Ve 127, paziņo

Valsts zemes banka,

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
Valdemāra
ielā
Rīgā,
1930. g. 7. augustā, pīkst. »/4 2 atrod.
pag.
1) ka Movša Vinnika prasībās dienā, Mālpils
Rudiņos, Ns 1-b, pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu par aizdevumu
pret Brainu Blūms par Ls 50.000 pārdos Jāņa Grapmaņa kustamu
tiesības
ar Q/0 un izd. pēc vekseļiem, mantu, sastāvošu no 4 govīm nodrošināšanu, ieķīlājot
uz lauku nekustamu mantu, un
1930. g. 30. oktobri, pīkst. 10 rītā, un novērtētu par Ls 600,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, 1926. g. 31. marta papildinājumu
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
pie šī likuma, paziņo, ka Valsts
sēžu zālē publiskos torgos pārdos kā arī apskatīt pārdodamo mantu
zemes bankas aizdevumu pieBraines Blums, dzim. Brodsks, varēs pārdošanas dienā uz vietas.
dzīšanai :
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Rīgā, 1930. g. 24. jūlijā.
1) Valsts zemes bankas Ludzas
Rīgā, Dzirnavu
ielā
JVs 117, 10584
Tiesu izp. E. Liepiņš. aģentūras telpās, Ludzā, Baz
3. Iiip. iec. ar zemes grāmatu
nīcas
ielā
Ns 39,
1930. g.
Rīgas apgabalt.R.'gas apr. 1. iec.
reģ. Ns 61 (grupā 30, grunts
8. sept., pīkst. 10 dienā, pārdos
tiesu
izpildītājs
paziņo,
92)
ka
1930.
g.
As
un sastāv no pilsētas dzimts
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
rentes gruntsgabala ar uz viņa 9. augustā, pulksten '/22 dienā,
Mores pag. Vīgsaias mājās, pārdos saimniecību ar ēkām, meliorāatrodošamies ēkām:
Konrāda
Smiltiņa
kustamu cijām un citiem zemes piederu2) ka īpašums' publiskiem tormiem, kas atrodas Ludzas apr.,
giem ap vērtēts par Ls 300.000; mantu, sastāvošu no 2 govīm
Šķaunes pagastā, Landskoronas
3) ka bez augšminētās prasības un novērtētu par Ls 300,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu, muižas jaunsaimn. Ns 116 F un
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
Kazimira
parādiem par Ls 6000 un 5000 c. kā arī apskatīt pārdodamo mantu piešķirta Boleslavam
varēs pārdošanas dienā uz vietas. dēlam Semaško (skat. ,,Zemes
rbļ.;
Ierīcības Vēstnesī" Ns 309, lap.
4) ka personām, kas vēlas pie
Rīgā, 1930. g. 16. jūlijā.
pusē 10, kārtas Ns 78941);
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā 10582
Tiesu izp. E. Liepiņš.
2) Saimniecība sastāv no:
zalogs — desmitā daļa no apLatgales
apgabaltiesas
Krāvērtēšanas summas;
a) zemes kopplatībā 2,578 ha;
slavas
iec.
tiesu
kura
izpildītājs,
5) ka zemes grāmatas šim īpa3) Solīšana sāksies no Lsl50,—.
kanceleja
atrodas
Krāslavā,
šumam tiek vestas Rīgas-Val4) Izsolē varēs piedalīties perDomes ielā Ns 24, paziņo:
mieras zemes grāmatu nodaļā.
sonas, kas līdz izsoles sākumam
1) ka Valsts zemes bankas DauPersonām, kam ir kādas tienodos izsoles noturēšanai pilnsības uz pārdodamo īpašumu, kas gavpils nodaļas un Leona Mazurvarotam
Valsts
zemes
bankas
prasības
lietās
par
pārdošanu nepielaiž, tādas tie- keviča
j tiem j z „ pārstāvim:
Ls
311,03
ar
o/
oQ
lin
c
0
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
a) drošības naudu
i/8 daļu
devumiem, 3930. g. 27. sept., no trešā pantā minētās summas,
dienai.
pīkst.
10
rītā,
Latgales
apgabalVisi papīri un dokumenti, att. i. Ls 30,— ;
civīlnodaļas
sēžu
zālē
tiecošies uz pārdodamo īpašumu, tiesas
b) Centrālās zemes ierīcības
publiskos
torgos
pārdos
Jāņa
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
komitejas apliecību, ka pircējam
Jāņa
d.
Vorslava
nekustamo
īpa3. civīlnodaļas kancelejā.
atļauts iegūt no valsts zemes
šumu, kas atrodas Daugavpils fonda iedalītu saimniecību.
Rīgā, 1930. g. 22. jūlijā.
apr., Skaistas
pagastā, Kuli10563rTiesu izp. J. Kazub'terns. '
Lūgumi dēļ apliecības izsniegnišku sādžā ar zemes grāmatu
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu reģ. Ns 12910 (grupa —, grunts šanas jāiesniedz Centrālai zemes
izpildītājs paziņo, ka 1930. g. Ns 8) un sastāv no 15,491 ha ierīcības komitejai vismaz 2 nedēļas pirms izsoles dienas.
5. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā, zemes un ēkām;
5) Tiesību ieguvējam, tūliņ
Brīvības
ielā
Ns 75,
pārdos
2) ka īpašums publiskiem torpēc izsoles beigām, jāpapildina
Ābrama Hoca- kustamu mantu, giem ap vērtēts par Ls 2000;
iemaksātā drošības nauda līdz
sastāvošu no dažādām manu3) ka bez augšminētās prasības y/ no nosolītās summas. Pārējās
5
faktūras precēm, novērtētu par
īpašums apgrūtināts ar hipotēku

Ls 360,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 24. jūlijā.
10587

parādiem par Ls 1500;
4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtēšanas summas, un
5) ka zemes grāmatas šim īpaTiesu izp. O. Stellmachers.
šumam ved Latgales zemes grāRīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
matu nodaļā.
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
Personām, kam ir kādas tie5. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Brīvības
ielā
Ns 75,
pārdos
pārdošanu nepielaiž, tādas tieĀbrama Hoca kustamu mantu, sības jāuzrāda līdz pārdošanas
sastāvošu

no

dažādām

manu-

dienai.

4 jāiemaksā Valsts zemes bankai
/B

ne vēlāk kā
izsoles.
Šo prasību

jumā

nedēļas pēc

neizpildīšanas gadī-

pircējs

drošības

divas

zaudē

naudu

iemaksāto

un

tiesību uz

saimniecību.
1930. g. 22. jūlijā.

Ns AR 11169.

10570

Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļa.
Iekšlietu

ministrijas

administra-

tīvais departaments,
faktūras precēm, novērtētu par
Visi papīri un dokumenti, atLs 240,—.
pamatojoties uz 1920. g. 15. sept.
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
likuma par uzvārdu maiņu 10. p.,
ir ieskatāmi Latgales apgabal
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
1) Jāņa
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā. dara zināmu, ka uz:
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Ķīseļa, arī Kisala, un viņa sievas
1930. g. 23. jūlijā.
Rīgā, 1930. g. 24. jūlijā. 10588
Kristīnes, 2) Staņislava Šnepsta,
Tiesu izp. O. Stellmachers. 10546r Tiesu izp. J. Avotnieks. arī Šnopsta
3) Artūra-Alfrēda
?
Menkes, arī Meņķa,
4) Kriša
Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu f
Gaiļa (Gaile), 5) Kristīnes Kupča,
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
un viņas dēla Pētera-Voldemāra,
31. jūlijā,
pulkst. 10
dienā,
6) Teodora-Arvīda Katlāpa, ari
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 76,
Brieža, arī Katlāpja, un viņa
dz. 12, pārdos Dāvida Veinsievas Spodras-Marijas, 7) Māršteina kustamo mantu, sastātiņa Butkas, arī Budkusa,
8)
vošu
no
1 sienas
spoguļa,
Eduarda
Pauta,
arī
Pauca,
novērtētu par Ls 200.
1930. g. 23. jūlijā finanču mi9) Krišjāņa Ķāsiša, arī Kāziša,
Izzināt sarakstu, novērtējumu, nistris
apstiprinājis
statūtus !0) Makarija Safonova, ari Martikā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas. litogrāfijas A. Šnakenburg, Rīgā, nova un viņa sievas Varvaras —
akciju sabiedrībai, kuras mērķis attiecīgiem uzvārdu maiņas lūRīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
ir: A. Šnakenburga litogrāfijas gumiem, kaš ; ' izsludināti š. g.
10576
Tiesri iznfMīt. 1 Driha
9. aprīlī
iegūšana no īpašniekiem sabie,,.Valdības Vēstnesī"
82. numurā un pret kuriem triju
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr. drības īpašumā, tās darbības pa1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, plašināšana, nodarbošanās ar tās, mēnešu laikā iebildumi nav celti,
ka 1930. g. 31. jūlijā, pulkst. ' 12 kā arī ar ārzemju ražojumu tirdziekšlietu ministris nolēma:
dienā, Vidrižu pagastā, Igates niecību, uz sava rēķina un kommiI.
Lūdzējiem turpmāk saukdzirnavās pārdos Eduarda
Je- sijas veidā, iegūt nepieciešamu ties :
nerta kustamu mantu, sastāvošu nekustamu mantu, atvērt vei1) Jānim Ķīselim, arī Kīsano 7 govīm un novērtētu par kalus un noliktavas kā Rīgā, tā lam un viņa sievai Kristīnei —
Ls 1200,—.
arī citās vietās Latvijā.
uzvārdā „Austrums",
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Pamatkapitāls Ls 100.000, kurš
2) Staņislavam Šnepstam, ari
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
sadalās 1000 akcijās pa Ls 100 Šnopstam — uzvārdā ,,Ceriņš ",
varēs pārdošanas dienā uz vietas. katra.
3) Artūram-Alfrēdam Menkei,
Rīgā, 1930. g. 20. jūlijā.
Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
ari Menķim — uzvārdā „Strauts",
10583
Tiesu izp. E. Liepiņš.
Sabiedrību dibina šādi Latvijas
4) Krišam Gailim (Gaile) —
uzvarcia
Aivars

maksāšanas vietu Limbažos, iešanai aizmuguriski.
L. Ns 253 sniegt šo vekseli miertiesn. Limbažos viena mēneša laikā, skaiLiepājā, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A.Kiršfelds. tot no sludinājuma iespiešanas
10113?.
Sekretāra v. (paraksts). ,,Vald. Vēstnesī".
Pretējā gadījumā vekselis tiks
Rīgas apgabali. Rīgas apr. 1.iec.
Liepājas apgabaltiesa
atzīts par iznīcinātu — nederīgu. tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
uz likuma par laulību 77. p. paLimbažos, 1930. g. 22. jūlija. 4. augustā, pulksten l ( 2 2 dienā,
mata dara
zināmu, ka š. g. 10558r
Ns 1823
Ādažu pagastā, Popova mājās
Miertiesn. A. Ozols.
12. jūnijā aizmugurē nospriests:
pārdos Voldemāra un Alvīnes
1911. g. 30. februārī pie Liepājas
kustamu mantu,,
Daugavpils 4. iec. miertiesnesis Rozenstrauchu
vecticībnieku draudzes mācītāja
saskaņā ar savu 1930. g. 15. jūlija sastāvošu no govs,
sivēniem,
starp
Mariju
dzim.
Tkačevs,
lēmumu un pamatodamies uz malkas, ecēšām, skapja un noZaķis, un Izaku Tkačevu noCiv. proc. lik. 1401., 1402. p. un vērtētu par Ls 230.—.
slēgto laulību šķirt uz laulības
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
Civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.,
likuma 50. p. pamata.
uzaicina
1919. g. 29. janvārī kā arī apskatīt pārdodamo mantu
Liepājā, 1930. g. 17. jūlijā.
varēs pārdošanas dienā uz vietas
10115z '
Ns 19-L.-30. g. mirušā Teodora Jāņa d. Šilova
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. mantniekus pieteikt savas man10585
Tiesu izp. E. Liepiņš.
Sekretāra v. (paraksts). tojuma tiesības uz mantojumu,
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
kas palicis Daugavpilī, Tukuma
Liepājas apgabaltiesa
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
ielā polic. Ns 103.
Mantojuma
tiesības jāpieteic 1930. g. 5. augustā, pulkst. 10
saskaņā ar savu š. g. 10. jūlija
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un pēc pieķritības sešu mēnešu laikā, dienā, Stopiņu pagastā, Ļipu
mājās, 2. izsolē pārdos Kar|a
skaitot no šī sludinājuma iespiesek. pantiem, uz Rozālijas Petra!0230z Krauzes kustamu mantu, sastāšunas lūgumu viņas prasības lietā šanas dienas^
pret Boleslavu Petrašunasu dēļ
Miertiesneša v. A. Vilks. vošu no petrolejas motora ar
piederumiem
un
labības
kuļlaulības šķiršanas, uzaicina atLatgales apgabaltiesas Rēzeknes
bildētāju Boleslavu Petrašunasu, 2. iec. miertiesnesis saskaņā ar mašīnas ar siksnām un novērkura dzīves vieta prasītājai nav savu š. g. 17. iūlija lēmumu un tētu par Ls 3000,— .
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
zināma, ierasties tiesā vai uzdot Civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
savu dzīves vietu Liepājā četru un Civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. kā arī apskatīt pārdodamo mantu
mēnešu laikā no šī sludinājuma pamata paziņo, ka pēc 1927. g. varēs pārdošanas dienā uz vietas.
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst- 26. jūnijā mirušās Teklas Aloiza
nesī".
10586
Tiesu izp. E. Liepiņš.
meitas Romka ir atstāts mantoPie lūguma pielikti noraksti no jums, kas atrodas Sakstigalas
Rīgas apgabali. Rīgas apr. l.iec.
prasības lūguma un klātpielikpag. Pinteļu
sādžā, kādēļ uz- tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
tiem dokumentiem.
aicina visas personas, kam uz šo 6. augustā, pulksten '2 12 dienā,
Ja atbildētājs noliktā laikā nemantojumu, vai sakarā ar viņu Siguldas pagastā, Tožu mājās,
ieradīsies personīgi vai caur pilnpārdos Valdemāra Cīruļa kust.
ir kādas tiesības kā mantnievarnieku un savu juridisku dzīve- kiem, pieteikt tās sešu mēnešu mantu, sastāvošu no 2 govīm,
vietu Liepājā neuzdos, tiks nolaikā pēc pieķritības, skaitot no un novērtētu par Ls 500,—.
likta tiesas sēdē lietas izkaisī- šī sludinājuma 'iespiešanas dienas
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
šanai aizmuguriski.
L. Ns 254 ,,Valdības Vēstnesī".
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
Liepājā, 1930. g. 17. jūlijā.
varēs nāvdošanas dienā uz vietas:
Rēzeknē, 1930. g. 17. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Rīgā, 1930. g. 23. jūlijā.
10099z
Civ. I. JVs 860
10116z Sekretāra v. (paraksts).
Miertiesnesis (paraksts). 10581
Tiesu izp. E. Lieniņš.'

"Citu iestāžu
sludinājumi.

Paziņojums.

pilsoņi:

„

1) Feodors Šnakenburgs (Schnakenburg), dzīv. Rīgā, Vec.
Jelgavas ielā 21,
2) Artūrs Šmits (Schmidt), dzīv.
Rīgā, Kr. Barona ielā 63,
dz. 5,
3) Juliuss Burchards, dzīv. Rīgā,
Valdemāra- ielā 20,

,

5) Kristīnei Kupcim un viņas
dēlam Pēterim-Voldemāram —
uzvārdā „Aivars",
6) Teodoram-Arvīdam
Katlāpam, arī Briedim, arī Katlāpim,
un viņa sievai Spodrai-'Marijai —

uzvārdā „KatIāps",
7) Mārtiņam
Butkai,
ari
Budkusam — uzvārdā „Vilnis",
Bij. Krievijas pavalstnieks:
8)
Eduardam
Pautam, ari
4) Aleksandrs Segals, dzīv. Rīgā, Paucam — uzvārdā ,,Tilts",
Raiņa bulvārī 9, dz. 11.
9) Krišjānim Ķāsitim, ari KāHolandes pavalstnieks:
zitim — uzvārdā „Ķirsis",
5) Kārlis
Hernmarks
(Hern10) Makarijam Safonovam, arī
marck), dzīv. Rīgā, Eksporta Martinovam un
viņa sievai Varielā 5.
varai — uzvārdā

„Martīnovs".

Tirdzniecības

nodaļas

pr-ka v. R. Bērziņš.
I0577r

Revidents

T. Anins.

Rīgas prefektūras 1. iec. pr-ks
paziņo, ka 1930. g. 4. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Miesnieku
ielā Ns 17, pārdos Basses Jofo
kustamu
mantu, sastāvošu no
vilnas galvas lakatiem, vilnas
bērnu jakām, džemperiem, dzijas
un lampām un novērt, par Ls 1187
Nodokļu

departamenta un Emīla

un
Eižena
segšanai.

Kopellera

parāda
10566r

Rīgas orēf. 2. iec. priekšnieks

paziņo, ka š. g. 1. augusiā. pikst.
10 no nta, Vilandes ielā As 1.
dz. 21 23, pārdos vairāksolīšanā
Jāņa Krūmiņa kustamu
mantu,
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
šujmašīnas, svariem
rokas
un
pārtikas veikala precēm. kopvērtībā par Ls 35-4, 50.
10-19Sz

II.

Visus

dokumentus, 'kā:
pases, apliecības, pilnvaras, līgumus, kvītes u. t. t., kas izdoti
līdz šim uz *Iūdzēju uzvārdiem no
visādām iestādēm, kā arī valsts
amata un privātām personām,
skaitīt kā izdotus uz lūdzēju

jau-

najiem uzvārdiem.
III.
Šie lēmumi stājušies spēkā š. g. 9. jūlijā.
Ns38246-V
Rīgā, 1930 g. 23. jūlijā.
Administratīvā departamenta
vicedirektora v. K. Ābels.
Pasu nodaļas vadītājs
10569r
P. Kurzemnieks.
Rīgas prefektūras

11. iec. pr-ks

ieatsauc
savu
sludinājumu,
vietotu ,,Vald. Vēstn." 155. num.
no š. g. 15. jūlija, par as.
,,Kļaviņš" piderošu klavieru pārdošanu š. g. 23.

jūlijā

Tapešu

ielā Ns 4, jo sab. minēto lietu
nokārtojusi.
10575r

Pārdodami

Bērzpils ielā Ns 8, š. g. 5. augusta, pīkst. II.

ap 20000 tukši papīra cementa maisiņi.

Pieprasāmi Šoseju un zemes ceļu departamentā, Gogoļa ielā
10596
L 2803
Ns 3, istabā 468.

Karo min. Budžetu un Kredītu pārvalde

izdos jauktā izsolē:

ceļa
būvi
uz Viļakas-Baltinovas
1) 5,25 m gara koka tilta
km 10,700. ' Nodrošinājums Ls 65,—;
Nodro2) Biržu-Balvu bruģa jaunbūvi no km 43,045—43,471.
šinājums Ls 760,—.
10591
Tuvākas ziņas kancelejā.
L 2770

(Valdemāra ielā Ns 10 12)

1. Siguldas kājnieku pulks

ixdos sacensībā
1930. g. 30. jūlijā, pīks» . 13, uz š. g. 24. jūlija
nosacījumiem

jauktas

izsoles

Jīt onģalsafā:

Kuģīšu piestātnes „Krāns" īzlatiošan.daraus par Ls3589.49.

1930. g. 30. oktobris.
Sacensība notiks kara ministrijas Budžetu un kredītu pārvaldē,
Valdemāra ielā Ns 10 12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a, izsi>|u
L 2799
telpās, augšā norādītā dienā un stundā.
Piedāvājumi nodrošināmi 5°,, apmērā no šeit uzrādītās posteņa
I0595z
summas.
Tuvāki paskaidrojumi — Kaia min. Budžetu un kreditu pārvaldes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10 12, dz. 4, istaba 7.
Darbu nobeigšanas termiņš —

š. g. 5. augustā, pīkst.

11,

jauktā izsolē pārdos vairāksolīšanā
divus (2) armijas dienestam nederīgus

zirgus.
Rakstveida piedāvājumi, apmaksāti ar Ls 0,40 zīmognodevu,
iesūtāmi ljdz izsoles dienai pulka saimniecības priekšniekam, bet
izsoles dienā nododami kommisijas priekšsēdētājam
līdz izsoles
L 2763
atklāšanai.
Ar noteikumiem iespējams iepazīties pulka štābā darbdienās
i0589o
no pīkst. 9—15.

Valsts saimniecības

departaments

izsludina uz š. g. 31. jūliju, pīkst. 12, savās telpās, Rīgā, Valdemāra
ielā Ns 2-a

Š. un l. I III raiona inženieris

J o u tt i m

i * s o 1i

Finanču ministrijas nekustamas mantas remontdarbiem Rīgā:
š. g. 5. augustā, pīkst. 12, savā kancelejā, Cēsīs, I. Dārza iela .Ns 6, 1) Valdemāra ielā Ns 2-a . . . . — nodrošinājums Ls 430,—
„
„ 720 —
2) Dzirnavu ielā Ns 31
—
—
„
„ 340,—
3)' L. Pils ielā N> 13/15
,,
,, 240,—
4) L. Pils ielā Ns 12
—
—
,,
,, 2.35,—
1) 10 dz.-betona caurteku būvi uz nobraucamiem ceļiem 5)' Noliktavas ielā Ns 1
Ķīšezera ielā Ns 1
—
„
„ 40 —
uz Vidzemes šosejas km 79,745—115,615; nodrošinājums Ls 90. 6)
,,
., 620 —
—
2) 5 dz.-betona caurteku būvi uz Cēsu-Vecpiebalgas ceļa; 7) fērbatas ielā Ns 61
,,
„ 30 —
8) Matīsa ielā Ns 88
—
nodrošinājums Ls 100.
3) 4 dz.-betona caurteku
būvi
uz
Rīgas-Ērgļu
ceļa
{Gertrūdes ielā Ns 75/77 1
„
,, 20 —
Brīvības ielā Ns 137/139 >. . . —
km 91,434—104,079; nodrošinājums Ls 60.
)
Katoļu ielā Ns 33
4) 222,00 mtr. gara uzbēruma darbus pie Esendes upes, uz
t.izuma-Druvienas ceļa km 8,00; nodrošinājums Ls 370.
Rakstveida piedāvājumi un lūgumi pielaist mutvārdu izsolē,
5) 64,80 kub. mtr. grants piegādi un izklaidēšanu uz Lodes apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, iesniedzami līdz izsoles sakustac. pievedceļa; nodrošinājums Ls 30.
L 2773
rtam slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Darbu izsolei 31. jūlijā". Valsts
Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā darba laikā.
10592o saimniecības departamenta administratīvā nodaļā.
Tuvāki noteikumi dabūjami dep-ta administratīvā nodaļā
ist. 3, darba laikā.
10594z
L 2792

izdos jauktā izsolē:

Risas pilsētas tiiiiis nodaļa

Piebalgas virsmežniecība

iznomā ēdienu veifoata telpas
agr. restorāeijas ēkā pie pilsētas lopkautuves
ar Ls 30,— drošības naudu jāiesniedz
slēgtos kuvēros līdz 15. augustam, pulkst. 12, tirdzniecības no-

izdos š. g. 7. augustā, pīkst. 12 dienā III
celejā, Rankas pag. Rankas muižā

ar 3 ist. dzīvokli
Ganību

dambī.

Ofertes

daļas kancelejā, L. Ķēniņu

ielā

5, istabā 93.

š. g. 19. augustā, pulksten

10547

aluminija čaulām,
vara čaulām,
porcelāna rullīšiem,
izolētiem vadiem,

100.000 gab. papīra čaulītēm.

Drošības nauda 10% no piedāvājuma.summas.
Tuvākas

zinas Pasta un telegrāfa

departamenta

1*__

????????i

10. istabā.

10493o

^^MHH

l rajona inženieris, Smilteni,
jauktā izsolē:

izdos š. g. 6. augustā, pīkst.

12, savā kancelejā Dārzu ielā Ns 7/9

1) 13 gab. dzelzbetona caurteku

un 1 gab. koka tiltiņa

būvi

uz valsts pārziņā esošā Apes-Alūksncs I la šķ.ceļa no km 1,415—27,326

drošība Ls 520.
2) 4 gab. dzelzbetona

caurteku

būvi

uz valsts pārziņā

esošā

Leļasciema-Zeltinu
I la šk. ceļa no km 16,050—34,470; ' drošība
Ls " 106.
3) 3 gab. koka tiltiņu būvi uz valsts pārziņā esošā SmiltenesValmieras Ha šķ. ceļa; drošība Ls 175.
4) 19 gab. dzelzbetona caurteku būvi
uz valsts mežu rēķina
labojamā Virešu-Lejasciema ceļa; drošība Ls 636.
5) 740 t. mtr. gara žagaru klāja ierīkošanu uz valsts mežu
rēķina labojamā Virešu-Lejasciema ceļa no km 0,270—0,670 un
no km 22,750—23,120; drošība Ls 417.
6) 160 t. mtr. gara žagaru klāja un 1 gab. dzelzbetona caurtekas
būvi uz valsts pārziņā esošā Smiltenes-Rankas Ila šk. ceļa; drošība
Ls 121.
7) 10,25 t. mtr. gara koka tilta būvi pār Kīres upi uz valsts
pārziņā esošā Valkas-Rūjienas Ila šk. ceļa; drošība Ls 90.
8) 30 gab. koka aizsargu stabiņu, 3 gab. dzelzbetona caurteku
un 2 gab. koka tiltiņu būvi uz valsts' pārziņā esošā Valkas-Rūjienas
Ila šķ. ceļa; drošība Ls 203.
9) 11 gab. dzel:betona caurteku un 1 gab. koka tiltiņa būvi
uz valsts pārziņā esošā Smiltenes-Valkas Ila šk. ceļa; drošība I s 375.
10) Virsgrīdas atjaunošana koka tiltam pār Abulas upi uz
Trikātas-Cēsu llb šķ. ceļa pie Trikātas muižas; drošība Ls 30.
Tuvākas ziņas 7. rajona inženiera kancelejā no pīkst 9—15
dariidienās.
L 2787
10593o

9. t. deparfomenfa galvenā

rfarftnfca

izsludina

tafettoeida

tmsotea

l. g. 15. augustā
1) tramzīdu

2)
3)
4)
5)

dzelzskārdu
svinu
ogļu membrānām
kapseļu oglītēm

uz
60 kg
2500

\

10000

un

virsmežniecība.

Rīgas

prefektūras

1. iec. pr-ks

Jīnlatples apriņķa vai

atsauc no š. g. 9. maija ,,Vald.
Vēstu." !03. num. ievietoto slu-

dara zināmu, ka

dinājumu, jo Vilhelma Freimaņa

ir
apriņķa slimnīcās ņem par karaklausības apliec,
un izsniegta Freimanim.
stacionāru dienu

karbolineuma,

L 2746

Piebalgas

kancelejā

11,

TtilistieitUa izsoti
uz 80.000 gab.
6.000 ,,
10.000 kg
95.000 gab.
250.000 mtr.

— garumā

"

8000 gab.

sludinājumi.

Helēnas

Nikolaja

m. Antipovas

vārdu; 2) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 2464, izdotu no Viļēnu pagasta

valdes 1923. g. 21. novembri ar
138., 139., 140. un gar Aizpuru māju Aleksandra
Ontona d. Koza571 metri ar 801 kb. m. izsviežamas
zemes kupčs vārdu. 3) Latvijas iekšz.

daudzumu.
Drošības nauda jāiemaksā Ls 57,—
Tuvākas ziņas un noteikumi virsmežniecības
pie iec. mežziņa.

Posta un telegrāfa departaments
izsludina

mazāksolīšanā grāvja rakšanas darbus
Ramkas nov. 19. apg. kv.

10597 robežu

L 2776

iecirkņa mežziņa kan-

IDažmāi

'

13. rajona inženieris, Balvos,

Daugavpils pilsētas prefektūra t
"_
""
izsludina par nederīgu nozaudēto
BL
Latvijas
iekšzemes pasi
Ns 018754, izdotu 1928. g. 11. jūnijā no Daugavpils prefektūras
\
9874
ar Jāņa Vonoga vārdu.
Valmierasbrīvprātīgo
Gudenieku pagasta valde izslud.
ugunsdzēsēju biedrības
par ned.
nozudušo
apliecību
MANTU LOTERIJĀ
Ns 11774, izdotu no Aizputes-Kuldīgas kara apr. priekšnieka 1926. vinnesti krita uz šādiem num.:
2, 5, 9, 11, 20, 21, 24, 29,
gada 29. oktobrī ar Ādama Jāņa d
Mpiirtina
vīirrtii
9963z
31, 34, 35, 37, 45, 46, 47, 53, 55,
58, 64, 66, 74, 77, 78, 83, 88, 90,
Katvaru pagasta valde, Val91, 92, 96, 98. 103, 104, 112 ,
mieras apr., izsludina par nederīgu
121, 125, 127, 130,
nozaudētu Latvijas iekšzem. pasi 113, 117, 118,
147, 149, 150, 152,
ser. ZN Ns 014545, izdotu no 132 139 142,
157, 175, 176, 178, 179, 190,
154,
pagasta
valdes
1928.
g.
Katvaru
211 .
30. jūlijā ar Alfrēda
Āboltiņa 191 193 196, 198, 202, 205,
235, 237, 240,
vārdu.
9964z 218 21Q, 225 234.
2^1 245 246.259,261,262,266,
Katvaru pagasta valde izslud.
269, 283, 306,, 316, 319, 318,
karaklausības
par ned. nozaudētu
349, 36!, 366, 368. 370, 373, 374,
apliec. Ns 3897, izdotu no 4. Val376, 383, 420, 426, 427, 428, 429 .
mieras kājnieku
pulka koman492, 498, 504, 513, 550, 577, 586,
diera 1924. g. 8. jūlijā ar Vladi614, 6!6, 630, 652, 665, 717,.,
mira Kazimirenoka vārdu. 9965z
743, 767, 772, 776, 780. 860, 864,
Lēdurgas pagasta valde izslud. 950, 963, 989, 995, 998. ' ?
1003,45,51,82,94,99, 171,185,
par ned. Latvijas pasi ser. BA
Ns 019931, izd. no Rīgas prēf. 191, 194, 234, 243, 244, 249, 257,
1928. g. 4. maijā ar Ns 159097 ar 256, 281, 287, 323. 324, 326, 334,
9782z 338, 343, 403, 432, 460, 466, 473
Jura Rozena vārdu.
492, 521, 546, 578, 613, 622, 633,
Līvānu pagasta valde izsludina
653, 658, 683, 684, 686, 705. 706,
par ned. šādus dokumentus: 721, 774, 782, 784, 793, 815, 326,
1) Latvijas iekšzemes personas
841, 845, 852, 895, 922, 960, 984,
pasi ser. ' JV Na 019233, izdotu
993, 997.
no Līvānu pagasta valdes 1929.g.
2007, 13, 35, 49, 65, 66, 67, 74,
16. mariā ar Ns 4506 un 2) kara77, 79, 80, 85, 86, 90, 94, 98,
klausības apl. Ns 527, izdotu no
144, 145, 146, 189, 193, 217, 271,
armijas komandiera štāba satik290, 293, 316, 346, 350, 371, 378,
smes daļas priekšnieka 1928. g.
382, 409, 415, 419, 476, 481, 498,
21. maijā ar Jāņa Bērtuļa d.
505, 506, 527, 560, 565, 578, 610,
Sondara vārdu.
9881 z
615, 637, 643, 649, 664, 678. 689.
Nītaures pagasta valde izslud. 701, 721, 728, 737, 738. 744, 758.
par ned. Latvijas iekšzemes pasi, 760, 773, 805, 811, 818, 831, 847,
izdotu
no šīs pagasta
valdes 854, 871, 925, 927.
1927. g. 8. decembrī ser. NZ
Vinnesti izņemami viena mēNe 001955 ar reģistra Ns 355 ar neša laikā, skaitot no izsludināVoldemāra Priedītis vārdu.
šanas dienas,,Valdības Vēstnesī".
10403r
Valde.
Viļēnu pagasta valde izsludina
par nozaud. un tāpēc nederīgiem
īsac. darb. savien.
šādus dokumentus: 1) Latvijas
iekšzemes pasi ser. MN Ns 004427, transporta kooperatīva valde
izdotu no Nirzas pagasta valdes sasauc š. g. 10. augustā, pīkst. 10
1927. g. 9. novembrī ar Ns 27 ar ne rīta, L. Pils ielā Ns 20,

atrasta

Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Biedru Tīsiņa un Lasmana izpasi ser. NM Ns 009098, izdotu
slēgšana no kooperatīva.
no Viļēnu pagasta valdes 1928. g. I0497z
Valde.
31. jūlijā ar Ns 3703 un karaklauRīgas prefektūras ārējā nodaļa
sības apl. Ns 5205, izdotu no izsludina
par nederīgu smagā
9. Rēzeknes kājnieku pulka koormaņa braukšanas Ns 243, kuru
mandiera 1928. g. 24. maijā ar Abe Aoramovičs pieteicis
par
Aleksandris Žkesters vārdu.
nozaudētu.
10571r

fņedieijas un nafiatavu aft€. san.

10565t

Rīgas prefektūras 3. iecirkņa
no lauku iedzīvotājiem Ls 4,50,
priekšnieks izsludina par nedecitu apriņķu
iedzīvotājiem
un
rīgu nozaudēto š. g. izsniegto
pārējiem
pilsoņiem, kas nav velosipēda braukšanas Ns 1843
pielīdzināmi lauku iedzīvotājiem, Lotaram Raminam.
10499z
Ls 5 dienā.
3
Rīgas
prefektūras
10.
iec.
pr-ks
10562r
Apriņķa valde.
izsludina
par nederīgu nozauPaziņojums.
dēto
karaklausības
apliec.
Ns 32397, izd. no Rīgas kara apr.
Liepājas muita
pr-ka 1927. g. 15. jūnijā ar Osdep-ts ar valda Artichoviča, dz. Laidzes
paziņo, ka Muitas
saviem š. g. 8. jūl. un 17. jūl. lē- ielā Ns 2. dz. 1, dzim. 1882. g.
mumiem tv. ,,Kaupo" lllmēcha2. jūlijā..
10567
nika Eduarda Indulena sūdzību
Liepājas , muita
izsludina par
kontrabandas lietā Ns 62-1929/30.
nederīgu nozaudēto dienesta aps. g. un tv. ,,Aina" II stūrmaņa
liecību Ns 1343/Ap. 385, kura no
Minarda Līdaka sūdzību kontrašīs muitas š. g. 2. aprīlī izdota ar
bandas lietā JVs 19-1930/31. s. g.
Pr-iekules muitas punkta jaun.
atstājis bez ievērības.
Protesta
eksperta Kārļa Vircaunieka v.
gadījumā pārsūdzība ar Ls 0,80
zīmognodokli iesniedzama finanču
Dagdas pagasta valde izsludina
ministrim 3 nedēļu laikā no šī par nozaudētu Jezupa Nikolaja d.
paziņojuma
iespiešanas dienas, Antoneviča
(dzim.
1899. g.),
saskaņā ar muitas lik. 1107. p. Latvijas atbrīvošanas kara piemiņas zīmi Ns 16376, izdotu no
Muitas pr-ks (paraksts).
10561 r Biroja pārzinis (paraksts). Daugavpils kara apr. priekšnieka
1924. g. 19. augustā.
10026z

ārfiārtēju pīfnu
biedru sanuīci.

,,Transtrecf
Bilance

j

1929. g. 31. decembrī.

Aktīvā

Ls
Pasīvā
Ls
Citu uzņēmumu
akciju
I Akcionāru
kapitāla
*
rēķins .
15 559,93 rēķins
250 000 —
Kustama īpašuma rē: Rezerves kapitāla rēķins
5 475,68 j kins
5 183,15
Kases rēķins ....
32 082,04 i Akceptu rēķins ... 368 959,—
. . 384 615,901 Kreditoru rēķins
Debitoru rēķins
. . 42 993,94
Vekseļu rēķins
. . . 194 865,96 Inkaso dokumentu rēPārejošo summu rēkins
7 148,73
ķins
3 653,95 Tīra peļņa par 1929.g. 16 035,59
Aprēķināšanas
summas rēķins
....
3 556,67
Muitas rēķins

. .

Pārnešanas rēķins

.

50 505,39

.

4,89

Ls 690 320,41

Peļņas un zaudējumu
Debets
Inventāra rēķins(10%
amortizācija)
. . .

JLs_690320,4l

rēķins.

Ls

Kredits
Ls
Fraktu rēķins
. . .
4 880,86608,41 j Uzglabāšanas rēķins .
6 901,91
Apdrošināšanas
rēķins
4 228,57 i
360,— Spedicijas rēķins
. . 124 302,93 j
Augļu un bankas iz107 076,88 devumu rēķins. . . 26 117,81
42 351,20
16 035,59

Inventāra rēķins (zaudēiumu pie automoZvārdes pagasta valdei,
18. Daugavpils aizsargu pulka
biļa pārdošanas)
.
izsludina
par neVispārējo izdevumu
Kuldīgas apriņķī, caur Zvārdi, komandiers
derīgu
nozaudēto
vajadzīgs
dienesta perrēķins
sonas
apliec.
Ns
1784,
izd. Dažādi norakstījumi.
1929. g. 3. maijā uz aizsarga Tīra peļņa par 1929. g.
Ignata Patmalnieka vārdu. 10559
Alga pēc Tautas labklājības
Ls 166 432,08
Ls 166 432,08 I
ministrijas noteikumiem,
brīvs
Madonas apr. polic. 1. iec. pr-ks
dzīvoklis no 5 istabām un ķēķa
izsludina, ka bij. Mārcienas pa10580z
Vaids.
ar apkurināšanu
un 0,5 pūr. gasta vec. polic.
kārtībnieks
zemes.
Ernests Herbergs pieteicis pat
Vēlēšanas pagasta padome iznozaudētu
valsts .,Stock"
sidarīs š. g. 2. augustā, pīkst. 12 stēmas automātisko
revolveri
dienā, Zvārdes pagasta namā. Ns 14099, kal.
7,65.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties
Bilance 1929. g. 31. decembrī.
Persona, kas būtu minēto iepie pagasta valdes rakstiski, vai roci atradusi, tiek lūgta to
nodot
Aktīvs.
Ls
Pasīvs.
Ls
ierasties personīgi pie padomes policijai un no paturēšanas brīKase
2 180,44 Kreditori
61 713,09
'
vēlēšanu dienā. Uz pieprasījumu
dina.
10549i Inventārs
65 985,78 Akciju kapitāls
100 000,—
stacijā tiks izsūtīts pretī pajūgs.
52 440,09 Peļņā
55,02 I
Jelgavas apriņķa policijas 2.iee. Preces
Tuvākā stacija Saldus 15 km!
priekšnieks
izsludina par ned. Debitori
40442, 16
10553r
Pagasta valde.
419,64
kā nozaudētu Latvijas iekšzemes Saņemšanas vekseļi .
300,—
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa pasi Na 1451, izdotu no Ozolnieku Nākošā gada izdevumi
izsludina par nederīgu automopag. valdes 1926. g. 23. oktobri
Ls 161 768,11
Ls 161 768 JT
biļa braukšanas Ns 23.32, kuru ar Kristapa Jāņa d. Sperliņa v
.ļānis Ploriņš pieteicis par noLīvānu pagasta valde izsludina
Pelņas un zaudējumu konts.
zaudētu
10572r par nederīgu karaklausības apl.
^
Debets.
Ls
Kredits.
Ls
Kigas prefektūras ārējā nodaļa Ns 6348, izdotu no Daugavpils
izsludina par nederīgu auto vano preču
kara apr. pr-ka 1925. g. II .martā Algas un atalgojumi . 46 944,79 Ienākums
Tekoši
izdevumi
. . 24 377,54
dītāja apliecību Ns 2.318, izdotu ar Juliāna Aloizija d. Liepnieks
pārdošanas .... 83087.85
Nodokļi
565,40
9880z
no prefektūras 1928. g. 7. martā vārdu.
Apdrošināšana ...
I 995,90
Indriķim
Veide, kura pieteikta
Tukuma-Talsu apriņķa policijas
Procenti
4 866,47
par nozaudētu.
10573r 1. iec. priekšnieks
izsludina par Dažādi izdevumi
un
Rīgas prefektūras ārējā nodaļa nederīgu nozaudēto Latvijas iekšzaudējumi ....
4069, 15
izsludina par nederīgu automozemes pasi reģ. Ns 231, ser. CV Pelņa .... . . .
268,60
biļa braukšanas Ns 1179, kuru Na 020031, izdotu no Irlavas
firma E. Ansohn un Co, pieteipagasta valdes 1927. g. 18. sept.
Ls 83 087,85
Ls 83 087,85 ,

rajona ārsts.

7000
š. g. 19. augustā
uz
1) kabeļu bruņošanas mašīnu . 1 gab.
2) ekscentra presi
I
3) elektro motoriem
7 "
Izsoles notiks minētā datumā pīkst. II, p. t. departamenta
saimniecības daļas 10. ist., Aspazijas hulv. 15. Izsoļu dalībniekiem
iemaksājama drošības nauda 10%, apmērā no piedāvājumau kopIzsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas
summas.
komercdaļā, Vidzemes šosejā 19, darbdienās no ' pīkst- 10
12 un
2*
no 12,30—14.
L 2766
10590o kuši par nozaudētu.

AkLi.MoliiiluuiikoRisuti. Jiga''

10574r

Iespiests

ar Ženija* Bukmanis vārdu. 9956z

Valsts

tipogrāfijā

10579r

Valde.

