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Noteikumi

par Valsts zemes bankas aizdevu-
miem 1928. gadā neražā cietušām
nomnieku un pusgraudnieku saim-

niecībām.
1. Valsts zemes banka izsniedz aizde-

vumus nomniekiem un pusgraudniekiem,
kup 1928./29. saimniecības gadā nodarbo-
jušies ar lauksaimniecību, apstrādājuši ar
savu inventāru nomātu zemi un noslēguši
līgumus svešas zemes apstrādāšanai uz
1929./30. saimniecības gadu, ja 1928. gadā
viņu saimniecības zaudējumi no plūdiem,
pārliecīgā slapjuma vai krusas pārsniedz
330/0. ?

2. Aizdevuma summa nevar pārsniegt
Ls 300,— uz vienzirga un Ls 600,— uz
div- vai vairāk zirgu saimniecību.

3. Aizdevumi jānodrošina ar aizņēmē-
jam piederošo kustamo mantu un divu
personu galvojumu, no kurām vienai
jābūt nekustamas mantas īpašniekam.

4. Aizdevumus izsniedz uz 3 gadiem,
un par tiem jāmaksā gadskārtēji 4% un
'/2% bankas pārvaldes izdevumu segšanai.
Procenti jāmaksā par pusgadu uz priekšu.

5. Aizdevumi deldējami sākot ar
1930. g. 1. aprīli katru pusgadu 20% no
aizdevuma summas.

6. Aizdevumus izsniedz parādu no-
maksai sakarā ar 1928./29. saimniecības
gada neražas zaudējumiem. Aizdevumu
pieprasījumi iesniedzami līdz 1929. g.
I. jūnijam.

Piezīme. Aizdevuma pieprasījumam
jāpievieno pagasta valdes apliecība
par pieprasītāja 1928./29. gadā ap-
strādātās zemes kopplatību, uzrādot
atsevišķi: aramās zemes platību; pie-
prasītājam piederošā dzīvā un ne-
dzīvā inventāra sastāvu; kur atrodas
apstrādātā zeme, kāds ir mājas no-
saukums, kam tā pieder, un vai
aizdevuma pieprasītājs noslēdzis
1929./30. gadā jaunu līgumu uz šo
pašu vai citu zemi. Ja jaunais līgums
slēgts uz citu zemi, tad jādod augstāk
aprādītās ziņas arī par šo zemi.

R'Sā, 1929. g. 30. aprīlī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finanču ministris A. Petrevics.

Saziņā ar iekšlietu un zemkopības
ministri apstiprinu.

1929. g. 3. maijā.
Finanču ministris A. Petrevics.

Noteikumi
Par plostošanu un koku pludināšanu

pa iekšējiem ūdensceļiem.
(Izdoti uz noteikumu par ,,ūdensceļu
lietošanu kuģniecībai, laivniecībai, plo-
stošanai un koku pludināšanai" 6. p.

pamata.)

'? Vispārējie noteikumi.
? Koku pludināšana pa upēm izda-

rāma kā plostos, tā arī vaļējā veidā,
«skaņā ar zemāk sekojošiem noteikumiem.

2- Kokus vaļēji pludināt ir aizliegts:
līgavā, Aiviekstē, Lielupē no Garozas
«ēkas , Misā no Briežu tilta, Svētē no
JJohtles šosejas, Ventā lejpus Kuldīgas
£a|nnmižas , ļnglā tālāk par Juglas ezeru,

aujas baseinā tālāk par Mazo Baltezeru,
ar|avā un Liepājas ezerā. Bez tam aiz-

Dagts
va!ēji pludināt kokus, kas garāki

tāPi/ metriem - ja tie pievesti pie upēm
laktr ansportam: pie Mēmeles lejpus

Skaistkalnes, Gaujā lejpus Lēģerīša mājām
un Užavā lejpus Alsungas tilta. Pa ietekām
lejpus minētiem rajoniem vaļēji atpludi-
nātie koki, kas garāki par 3 metriem,
sasienami plostos ieteku grīvās.

Piezīme. Atkarībā no veiktiem regu-
lēšanas darbiem upēs un mākslīgos
kanālos Jūrniecības departamentam
ir tiesība vaļēju

^
koku pludināšanu

tanīs ierobežot. Šie ierobežojumi stā-
jas spēkā pludināšanas nākošā sezonā,
ja tie izsludināti ne vēlāk par iepriek-
šējā gada !. novembri.

3. Pirmā pavasara ūdenī pludināšana
izdarāma plostos un iesākama tiklīdz
ūdens līmenis to atļauj. Vaļēju koku plu-
dināšana iesākama pēc plostu noiešanas,
ar vietējā rajona pārziņa piekrišanu. Pēc
vaļējās koku partijas noiešanas turpināma
plostošana. Upju augšgalos, kur plostošana
vispār nav iespējama, atļauts iesākt vaļējo
pludināšanu, nenogaidot plostu noiešanu,
ar noteikumu kokus nelaist tālāk par
pirmo pa ceļam esošo plostu sienamo vietu.

4. Plostu un vaļēju koku pludināšana
vienā laikā pielaižama uz vienošanās pa-
mata starp pludinātājiem, ar katrreizēju
vietējā ūdensceļurajona pārziņa piekrišanu.
Vienīgi Gaujas rajonā lejpus Tilderu tilta
ir atļauts pludināt visu sezonu, atkarībā
no ūdens stāvokļa, kā plostos, tā ari vaļējā
veidā, ar noteikumu, ka plosti nedrīkst
jaukties vaļējo koku partijā.

5. Koku dārzus uz ūdeņiem drīkst
ierīkot tikai ar ūdensceļu rajona pārziņa
atļauju un pēc viņa norādījumiem.

6. Nokraujot uz krastiem pludināšanai
sagatavojamos koku materiālus, nedrīkst
aizsprostot satiksmi pa tauvas joslu.
Koku sasiešana plostos izdarāma tā, lai
netraucētu kustību pa ūdensceļu.

7. Koku ielaišana ūdenī no koku kau-
tuvēm, kā arī pludināšana jāizdara tā, lai
nebojātu upju krastus vai krastu nostipri-
nājumus, ja vajadzīgs, uz krasta nolie-
kamas aizsargu slīdes.

8. Pludinātājiem jārūpējas, lai nebo-
jātu uz ūdensceļa pastāvošās, valsts iestāžu
atļautās, ietaises. Ja pludināmie koki
nodarītu zaudējumus * vai ar pludināšanu
būtu aizkārtas citu personu likumīgās
intereses, kā arī noziedzīgu nodarījumu
gadījumos, kokus var aizturēt līdz vainīgā
pludinātāja personības noskaidrošanai un
protokola sastādīšanai, bet ne ilgāk par
24 stundām.

9. Ziemā pludināšanai sagatavojamos

kokus bez ūdensceļu rajona pārziņa atļaujas
nedrīkst gāzt ūdenī vai uz Iedus. Līdz
rudenim nenopludinātie un tekošos ūdeņos
ledū iesalušie koki, kur tie varētu apdrau-

dēt tiltus un citas būves, izvelkami krastā
atkusnim iestājoties un katrā ziņā pirms
ledus iešanas. ' Par iesalušiem un pār-
ziemošanai uz krastiem palikušiem kokiem
jāziņo vietējam ūdensceļu rajona pārzinim,
uzrādot, kurā vietā, cik un kādi materiāli

palikuši.
10. Varbūtējie plostu vai vaļēji pludi-

nāmo koku sastrēgumi nekavējoties jā-

iztīra. Sastrēguma iztīrīšanai udensceju

rajona pārzinis var noteikt darba apstāk-

kļiem piemērotu terminu, kuru tūliņ paziņo
pludināšanas kommisijai vai plostu īpaš-
niekam. Personīgi vai telefoniski dotais

rīkojums jāatkārto rakstiski. Termiņa ne-
ievērošanas gadījumā, bez noliktā naudas
soda. nepieciešamos gadījumos sastrēguma
nepabeigtos likvidēšanas darbus ūdensceļu
rajona pārzinis var izdarīt uz pludinātāju
rēķinu.

11. Šoseju un zemes ceļu departamenta
pārziņā esošos tiltus, Jūrniecības departa-
menta atļautās ūdensspēka izmantošanas
ietaises un ūdensceļu rajonu pārziņu atļau-
tās zvejas ierīces nedrīkst izlietot koku
aizturēšanai. Tāpat nedrīkst ārpus tauvas
joslas iemīt tekas un bojāt ražu.

12. Krastu, ražas un II. pantā minēto
būvju un ierīču varbūtējo bojājumu no-
teikšanai to īpašnieki vai pludinātāji var
prasīt akts sastādīšanu par būvju resp.
ierīču, krastu un ražas stāvokli, kā pirms,
tā pēc pludināšanas. Akti sastāda ūdens-
ceļu rajona pārzinis vai cita attiecīga
amatpersona, ar divu lietpratēju līdzdalību,
kurus izrauga strīdnieku puses. J a strīd-
nieku puses nevar vienoties par lietpratē-
jiem, tad tos. pieaicina šinī pantā minētā
amatpersona.

II. Plostošana.

13. Plostiem jābūt stipri sasietiem un
apgādātiem ar visiem pludināšanas drošībai
nepieciešamiem piederumiem, piemērīgi
katra ūdensceļa īpatnībām. Līdztekus
abām plosta malām jābūt brīvi peldošiem,
ar abiem galiem pie plosta piesietiem
baļķiem. Uz plosta jāatrodas vismaz trim
airiem, pietiekoši stiprai un garai plostu
tauvai ar eipuri, ne mazāk par 3 kārtīm,
vienam ķeksim un cirvim, stiepulēm un
cemmēm. Uz katra plosta izliekams no
krasta saredzamā vietā 1x0,3 metra liels
dēlītis ar plosta koku materiālu, īpašnieka
vārdu vai firmas nosaukumu. Daugavā
un Lielupē pie katras plostu partijas ar
10—15 plostiem jāatrodas vienai laivai
ar 50 metri garu rezerves tauvu un enkuru.

14. Plostu siešanai vai citām pludinā-
šanas vajadzībām, kā arī krautuvēs, ne-
drīkst lietot dzeloņu stiepules. Plostu
siešanai lietojamām stiepulēm jābūt no
mīksta dzelzs materiāla un ne tievākām
par 4 mm diametrā.

15. Uz plostiem, kuri atrodas ceļā
ilgāki par 2 dienām, strādnieku vajadzībām
uzrīkojama salmu būda vai audekla telts.

16. Uz plosta jābūt ne mazāk par
2 strādniekiem, no kuriem vienu koku
īpašnieks noteic par vecāko vai plosta
vadītāju, bet ja plosti iet vairāki kopā
vienā partijā, tad visai partijai viņš
noteic vienu vadītāju, kuram jātur kārtībā
visi dokumenti attiecībā uz partijas strād-
niekiem un pludināmiem materiāliem;
viņš arī nes atbildību par plostu kārtīgu
vadīšanu un noteikumu izpildīšanu.

17. Plosti nedrīkst pārsniegt sekotos
apmērus:

Daugavā — 70 - 15 metrus
Aiviekstē — 65x12
Lielupē — 95> II
Gaujā — 95x 8,5 ..
Ventā:

līdz Zlēkām — 100
lejpus .. — 20t'

Ogrē " — 60

Pa minēto upju pietekām un pa mazākām
atsevi-ķi neminētām upēm pludināmo plo-
stu apmēri attiecīgi samazināmi, piemēro-
joties vietējiem apstākļiem.

18. Enkurnieku plostu partijas, kuras
pārvieto Lielupē ar velkoņa palīdzību,
nedrīkst būt garākas par 200 metriem
un platākas par 33 metriem. Uz katras
tādas partijas jāatrodas vismaz 6 strād-
niekiem-enkurniekiem. Ja partija ir garāka.,
tad pie tās jāliek 2 velkoņi. Partijas vis-
lielākais garums nedrīkst pārsniegt
400 metrus.

19. Plostu iegrime nedrīkst pārsniegt
katrreizējo upes dziļumu uz sēkļiem plostu
ceļā.

2D. Atkarībā no ūdensstāvokļa plostu
apmēri un nokraušana jāsamazina līdz
tādai normai, kādu noteic uzraudzības
amatpersonas, par ko laikus izziņo vis-
pārībai. Plosti, kuri līdz tāda rīkojuma
izziņošanai jau atrodas ceļā, pārkārtojami
pirmā pa ceļam esošā punktā, kur tas
iespējams.

21. Plostus, kuru apmēri vai apgāde
nesaskan ar noteikumiem, neatkarīgi no
vainīgā saukšanas pie atbildības, ūdens-
ceļu uzraudzības amatpersonas var aizturēt
ceļā līdz to savešanai kārtībā.

22. Atsevišķos gadījumos, kad upes
lejas galā sakrājies daudz plostu, no kam
draud rasties plosta sastrēgums, uzraudzī-
bas amatpersonas var uz laiku apturēt
plostu virzīšanu uz upes lejas galu.

23. Nedrīkst pielaist plostu sadruzmē-
šanos vai pludināt tos vienu otram blakus.
Plosti laižami ne tuvāki par 150 metriem
viens 110 otra,

24. Plostus nedrīkst noenkurot vai
atstāt tādās vietās un tādā veidā, ka tie
traucētu satiksmi garām ejošiem kuģiem,
plostiem un pludināmiem kokiem, kā arī
tur. kur ūdensceļu uzraudzības amatperso-
nas to ai/liegušas. Apsikušie un nenoplu-
dinātie plosti bez tam nodrošināmi pret
aiznešanu ūdenim pēkšņi ceļoties. Aizliegts
piesiet plostus pie telegrāfa vai telefona
stabiem, tiltu balstiem un vispār pie
ierīcēm, kuras šim nolūkam nav paredzētas.
Nekārtīgi novietotus un nevietā atstātus
plostus ūdensceļu uzraudzības amatperso-
nas riogāda pie malas uz koku īpašnieka
rēķinu.

25. Ceļa esošus vai pludināšanas gala
punktā pienākošus plostus, kamēr tie nav
novietoti koku dārzos vai viņu pastāvīgās
stāvamās vietās, nedrīkst atstāt bez uz-
raudzības. Aizliegts vienam un tam pašam
plostam bez sevišķas vajadzības piestāties
un aizņemt piestāšanās vietas pie pilsētām
dienas laikā ilgāk par 6 stundām.

20. Ja plosti apsikuši rajonos, kur ar
noteikumiem pielaista vaļēja pludināšana,
tad šādus plostu materiālus var pludināt
tālāk arī vaļējā veidā, ja tos sagatavo
tādā garumā, kāds nolikts minētās upēs
vaļēji pludināmiem kokiem, un ja par
tādu pludināšanu ir notikusi attiecīga
vienošanās ar-pludināšanas kommisiju vai
tiem vaiēju koku pludinātājiem, kūru
partijai vēlas pievienoties, pie kam tāda
koku sagatavošana nedrīkst uzkavēt vis-
pārējo pludināšanas gaitu.

27. Upju kuģojamos rajonos nakts,
laikā katra plosta galā jāizliek pa vienai
baltai ugunij vai jāuztur ugunskurs.

28. Kad plosti satiekas ar kuģiem vai
kad tie viens otram brauc garām, plosti
jānovirza no kuģu ceļa.

29. Kad plosti nonāk pludināšanas gala
punktā, koku īpašniekiem tie tūliņ jā-
pieņem no pludinātājiem un jānovieto
plostu dār

30. Ostas territorijā pienākušie plosti
ir padoti ostas obligātoriskiem noteiku-
miem.

III. Koku vaļēja pludināšana.

31. Vaļēji pludināt atļauts koku mate-
riālus, ne garākus par 12,5 metriem bet
pa Ogres upi — ne garākus par 5 metriem.
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32. Pludināmiem kokiem jābūt gludi
nodarinātiem no zariem. Malkai jābūt
apžuvušai, skaldītai vai strīpām noņemtu
mizu. Bērza un apses baļķi kopējā vaļējā
pludināšana nav pielaižami.

33. Vaļēji pludināmie koku materiāli
ir jāpieteic vietējiem ūdensceļu rajonu pār-
ziņiem vai arī Jūrniecības departamentam
katru gadu, ne vēlāk par 1. martu. Pie-
teikumā jāuzrāda: aptuvens koku dau-
dzums, koku materiālu veids, pa kādu upi,
no kuras vietas un līdz kurienei tie pludi-
nāmi, koku īpašnieka sīka adrese un
tālruņa numurs, ja tāds ir.

34. ja uz vienas un tās pašas upes ir
ienākuši pieteikumi no vairākiem koku
pludinātājiem, tad pirms pludināšanas
sākuma vietējais ūdensceļu rajona pār-
zinis noliek pieteikušos pludinātāju ap-
spriedi, pēc vajadzības katram ūdensceļam.
Apspriede izstrādā tuvāku pludināšanas
kārtību, ievēl pludināšanas kommisiju un
izlemj citus pludināšanas jautājumus.
Galveno upju apspriedes vada iekšējo
ūdensceļu pārzinis vai cits Jūrniecības
departamenta ierēdnis.

35. Apspriedē jautājumus izšķir a1'

vienkāršu balsu vairākumu. Pilnas balss-
tiesības ir koku īpašniekiem, kuriem plu-
dināmas ne mazāk par 100 līdz 1000 kub.
asu malkas vai 1000 līdz 10.000 baļķu.
Par katrām nākošām pilnām vai nepilnām
1000 kub. asīm malkas un 10.000 baļķu
nāk viena balss klāt. Pludinātājiem ar
mazāku koku daudzumu ir tikai padom-
devēja balss. Balsīm vienlīdzīgi daloties,
jautājumu izšķir priekšsēdētāja balss. Pie
balsošanas pielaiž tikai tos koku īpašniekus,
kup uzrāda sapulces vadītājam Latvijas
bankas vai tās nodaļu kvītes par nākošā
pantā noteiktās drošības naudas iemaksu.

36. Atkarībā no pludināšanai pieteiktā
koku daudzuma, pludinātāji iemaksā
Latvijas bankā, Jūrniecības departamenta
depozītā Ne 254, drošības naudu, pēc sekoša
aprēķina: no stut- un papīrmalkas, malkas
un zāģējamiem klučiem — līdz 1000 kub.
asīm — Ls 1,— par kub. asi, bet par pārējo,
kas pārsniedz. 1000 kub. asis — Ls 0,50
par kub. asi; no baļķiem līdz 10.000 gab. —
l.s 0,10 par gabalu, bet par pārējo, kas
pārsniedz 10.000 gab. -- Ls 0,05 par
gabalu. Pārējās koku šķirnes piemērojamas
baļķiem, kā tas paredzēts likumā par
nodokli no pārvadājamiem materiāliem.
Mazākā iemaksājamā drošības nauda ir
Ls 200.—. Šī drošības nauda izlietojama
bojājumu un zaudējumu atlīdzības nodro-
šināšanai, kā arī pie pludināšanas nepie-
ciešamo darbu veikšanai uz vainīgo rē-
ķinu gadījumos, kas minēti šinīs notei-
kumos un Noteikumos par ūdeņu lietošanu
kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai un
koku pludināšanai (,,Vald. Vēstn." 1929. g.
N° 83).

Pludinātājiem, kas līdz pludināšanas
sākumam nav iemaksājuši minēto drošības
naudu, vai arī proporcionāli ar pludināmo
koku daudzumu aprēķināto summu plu-
dināšanas kommisijai kopējo pludināšanas
izdevumu segšanai (41. p.), ir aizliegts
gāzt ūdenī savus kokus.

Piezīme: Šai pantā paredzētās drošī-
bas naudas vietā pieņemamas arī
Latvijas bankas vai viņas nodaļu
garantijas.

37. Ja daļu no iemaksātās drošības
naudas izlietotu, tā pludinātājiem tūliņ
jāpapildina. Bet ja izlietotā drošības
nauda nav noliktā laikā papildināta, tā
piedzenama neapstrīdamu valsts prasību
piedzīšanas kārtībā, vēršot starp citu pie-
dziņu uz pludināmiem kokiem. Pludinā-
šanai izbeidzoties, neizlietotā nauda at-
maksājama tās iemaksātajiem.

38. Pludināšanas kommisijā (3—5 per-
sonas) ievēl pludināšanas dalībniekus vai
viņu pilnvarotas personas. Kommisijas
locekļi turpat apspriedē [zvel no sava
vidus kommisijas priekšsēdētāju, kurš pēc
vajadzības sasauc uz apspriedēm pārējos
kommisijas locekļus.

39. Pludināšanas kommisijā ir plu-

dinātāju pilnvarotā pārstāve. Kommisijā
darbojas uz šo noteikumu un apspriedes
protokola pamata un visus jautājumus iz-
šķir ar vienkāršu balsu vairākumu.

Pludināšanas kommisijas pienākums ir

realizēt apspriedē pieņemtos lēmumus,
vadīt un veicināt pludināšanas darbību,
izpildīt likumu un noteikumu prasības,

kārtot saimnieciskos jautājumus un mak-
sājumus, pieņemt un algot pludināšanas

darbiniekus un regulēt visus citus jautā-

jumus, kuri attiecas uz tekošā gadā vaļēji

pludināmo koku partijām.

40 Pludināšanas kommisijas sēdēs, kur

)riež pludināšanas techniskos jautā-

jumus pieaicināms arī vietējais ūdensceļa

rajona pārzinis. Ja pēdējais sēdē nav ie-

radies, tad kommisijā piesūta viņam sēdes
protokola izrakstu.

41. Kopējo pludināšanas darbu veik-
šanai kommisijā noteic naudas summu,
kāda iemaksājama kommisijas kase pirms
pludināšanas sākuma, sadaiot to propor-
cionāli ar katra dalībnieka pludināmo
koku daudzumu.

42. Apspriedes protokolu paraksta ap-
spriedes dalībnieki, ar to apliecinādami, ka
izpildīs visu, kas apspriedē nolemts. Pro-
tokola noraksts izsniedzams pludināšanas
kommisijai. bet uz pieprasījumu arī at-
sevišķiem pludinātājiem.

43. Pludinātājiem, kas kokus nav laikā
pieteikuši un apspriedē nav ieradušies vai
arī nav parakstījuši apspriedes protokolu,
jāpadodas visiem apspriedē pieņemtiem
lēmumiem.

44. Ja pludinātāji apspriedē nevar vie-
noties par pludināšanas kārtību, tad to
nosaka jūrniecības departaments.

45. Vaļēji pludināmie materiāli pēc

iespējas jāapvieno kopējās partijās, pie
kam kā pirmie pludināmi baļķi un tēsti
koki un pēc tiem malkas materiāli. Ko-
pējā pludināšanas rajonā bez ūdensceļu
rajona pārziņa atļaujas nevienam nav tie-
sības gāzt upē kokus vaļējai pludināšanai.

Piezīme. Ja apstākļi to prasītu, tad
īsus tēstus kokus, kā: gulšņus, slīperus
u. tml., var pludināt arī kopā ar
malkas materiāliem.

46. Vaļēji pludināmie koki, izņemot
malku, pirms to iemešanas ūdenī abos
galos apzīmējami, bez vesera uzsitumiem
(iniciāļiem), arī vēl ar atsevišķām zīmēm
eļļas krāsā. Katra koku īpašnieka pie-
ņemtās zīmes jāpieteic koku pludinātāju
apspriedē vai pludināšanas kommisijai.
Viena tirgotāja zīmēm redzami jāatšķiras
no otra zīmēm.

47. Vaļēju koku pludināšanas regu-
lēšanai ietaisāmas pamatragatas, pēc jūr-
niecības departamenta techniskiem no-
teikumiem, zemāk minētās vietās, vai arī
to vietā augšpus vai lejpus tām:

1) Lielupes rajonā: uz Mēmeles upes,
augšpus Mūrmuižas dzirnavām un
pie Bauskas mācītāja muižas;

2) Gaujas rajonā: pie Krūtskalna, 1 km
augšpus Gaujienas tilta, pie Oliņas,
pie Sietiņa un pie Gaujas-Daugavas
kanāla sākuma;

3) Ventas rajonā: uz Ventas pie Bišava
mājām un pie Ekibas;

4) Ogres upē: pie Vērenes, pie Dupēnu
mājām un augšpus Ogres lejas
dzirnavām;

5) Juglas upē: augšpus Zaķu muižas;
6) Salacas upē: augšpus Salacgrīvas

tilta.
Piezīme. Bez augšminētām pamat-

ragatām koku regulēšanai kuģu
ceļā ietaisāmas palīgragatas: Liel-
upē pie Pūcēnu saliņas un Ventā
pie Putnudārza.

4<S. Ārpus bieži apdzīvotām vietām,
ar ūdensceļu rajona pārziņa atļauju,
pludinātāji var ierīkot papildu ragatas.

Pie Šosejas un zemes ceļu departamenta
pārziņā esošiem tiltiem . Jūrniecības depar-
tamenta atļautām ūdensspēka izmanto-
šanas ietaisēm, ūdensceļu uzraudzības at-
ļautām zvejas ierīcēm un kur uzraudzības
amatpersonas to atrod par vajadzīgu,
pludinātājiem jāietaisa sevišķas novadu
ragatas.

49. Pludināšanai nepieciešamās ra-
gatas ierīko, uztur kārtībā un vajadzības
gadījumā atjauno paši koku pludinātāji.
Pamatragatu pie Gaujas-Daugavas kanāla
sākuma ierīko un uztur Vidzemes ūdens-
ceļu uzlabošanas un izmantošanas akciju
sabiedrība.

50. Ietaisītās pamatragatas nav noņe-
mamas un pārceļamas uz citurieni, kamēr
augšpus tām atrodas koku sastādināiums.
Nākošā pa ceļam esošā ragata jātaisa no
citiem materiāliem, pie kam ' koki no
augšējās ragatas nav izlaižami, kamēr
nākošo ragatu nav apskatījis ūdensceļu
rajona pārzinis un devis atļauju laist uz
to kokus.

51. Ja ragatas tiktu pārrautas, tad
ragatu rīkotāji ir atbildīgi par visiem zau-
dējumiem, kas nodarīti citām personām
sakarā ar ragatas pārtrūkšanu. Pie ragatām
jānovieto pastāvīgi sargi.

Piezīme. Izrakumi, bedres un citas
ietaises ragatu nostiprināšanai tauvas

lā pēc ragatu noņemšanas to rīko-
tājiem jānolīdzina un krasts jāsaved
agrākā stāvoklī.

52. ' Pie visiem koku pludināšanas dar-
biem un pludināšanas ierīcēm jātur valā-
dzīgais strādnieku daudzums. Kur upē ir

šķēršļi, kā: sēkļi, akmeņi, celmi, upes šau-
rumi, asi līkumi u. tml.. kā ari pie
tiltiem, pārceltuvēm un v'sur tur kur plu-
dināmie koki ķeras un var radīt sastrē-
gumu, noliekami pietiekošā skaitā pastā-
vīgi strādnieki, ja darbiem nesekmējoties
ūdensceļu rajona pārzinis konstatētu ne-
pietiekošu stVādnieku skaitu, tad pludi-
nāšanas rīkotājam vai koku īpašniekam
strādnieki jāpavairo, kā to noteic ūdensceļu
rajona pārzinis. Neizpildīšanas gadījumā
ūdensceļu rajona pārzinis var pieņemt va-
jadzīgos strādniekus uz pludinātāju rē-
ķinu par iemaksāto drošības naudu.

53. Pie katras koku partijas jābūt klāt
pludināšanas darbu vadītājam vai viņa
vietniekam, kuru vārdus un pilnu adresi
koku īpašnieks vai pludināšanas kommisijā
paziņo attiecīgam ūden-ceļu rajona pār-
zinim pirms pludināšanas sākuma. Darbu
vadītājs vai tā vietnieks periodiski ziņo
ūdensceļu rajona pārzinim par pludināšanas
gaitu. Pludinātājiem un strādniekiem jā-
padodas ūdensceļu uzraudzības likumīgiem
rīkojumiem.

54. Piemirkušie grimstošie koku ma-
teriāli tūliņ, jau pludināšanas laikā, pa
ceļam izvelkami krastā, bet nogrimušie iz-
ņemami no ūdens 14 dienu laikā, skaitot
no pēdējās partijas aiziešanas. Pēc šā
termiņa notecējuma ūdensceļu rajona pār-
zinis var organizēt koku izņemšanu no
ūdens pēc saviem ieskatiem, atstājot pat
izvilktos kokus to izvilcējiem; ja izvilkto
koku vērtībanesegtuizvilkšanas izdevumus,
iztrūkstošā summa ņemama no vainīgā
drošības naudas.

55. Ogres pludināšanas gala punktā
koku šķirošana un sasiešana plostos iz-
darāma Ogres upes abos nozarojumos, lej-
pus Ogres pilsētas.

56. Pa Gauju atpludinātie koki sa-
kārtojami tālākam transportam Mazā Balt-
ezerā, ārpus plostu ceļa ierīkotos koku dār-
zos. Koku dārzus ietaisa ūdensceļu rajonu
pārzina ierādītās vietās.

57. Pa Ventas upi līdz Kuldīgai vaļēji
nopludināto koku materiālu iesiešanai plo-
stos, ne lejāk par Kondratiem, un pa
Ābavas upi, ne lejāk par Paventu mājām,
ietaisāmās gar vienu upes malu tā sauktās
,,maisu ragatas", aiz kurām novietojami
vaļēji pienākošie koki iesiešanai plostos.
Ragatas jābūt vārtiem plostu, kuģu, laivu
un citu satiksmes līdzekļu caurlaišanai.
Šos vārtus attaisa un aiztaisa pludinātāji ar
saviem strādniekiem, tiklīdz saņem at-
tiecīgu signālu.

58. Pa Juglu vaļēji no upes atpludinātie
koki iepludināmi Juglas ezerā, kur koku
šķirošanai un sakārtošanai partijās koku
pludinātājiem jāietaisa koku dārzs, kā to
norāda Gaujas ūdensceļu rajona pārzinis.

59. Pa Lielupi vaļēji atpludināto koku
sakārtošanai tālākam transportam, sākot
no Plāņu sēkļa uz leju līdz Jelgavai, bet
atkarībā no pludināmo koku daudzuma
arī lejpus Jelgavas, koku pludinātājiem
jāietaisa gareniskā ragata, līdztekus upes
straumei, atstājot kuģu kustībai pietiekošu
ūdens platību, kā to norāda uz vietas
ūdensceļu rajona pārzinis.

60. Lielupes gareniskā ragata ik pēc
2 pāļiem trešam ir jābūt pāļu pudurim
(jokam), no 3 pāļiem kopā, augšas galā
ar stiepuli sasietiem.

61. Pie gareniskās ragatas augšpus
Jelgavas tiltiem un pie Bauskas augšpus
tiltiem jātur pilnīgā darba kārtībā rokas
pāļdziņi.

62. Kuģu piestāšanai pie krasta gare-
niskajā ragata jāietaisa ne mazāk par
40 metriem plati vārti seko.šās vietās:
1) pret pieteku grīvām, 2) pie Vecsvirlaukas
muižas, 3) pie Abermaņu cepļa, 4) pie
Vimbu kroga, 5) pie Cūkaušu ciema vai
Ozola cepļa. Ja sevišķi apstākļi to prasītu,
ūdensceļu rajona pārzinis var prasīt vārtu
ietaisīšanu arī citos punktos, bet ne bie-
žāki kā 1 vārtus uz kilometru.

63. Atkarībā no vaļējai pludināšanai
pieteiktā koku daudzuma un no ūdens
stāvokļa upēs, pludināšanai sākoties, ūdens
ceļu rajona pārzinis nosaka termiņu, kādā
ir jāizbeidz vaļējā pludināšana upēs. Šos
termiņus ūdensceļu rajona pārzinis rak-
stiski paziņo attiecīgai pludināšanas kom-
misijai. Vaļējās pludināšanas periodam
jābūt pēc iespējas īsam.

64. 55.—59. pantā minētos vaļējās plu-
dināšanas gala punktos koku īpašniekiem
jau priekšlaikus jāsarīko koku dārzi un
jāsagādā visi vajadzīgie materiāli un i erīces
koku sekmīgai sakārtošanai tālākam trans-
portam. Šie darbi uzsākam! tūliņ, tiklīdz
koki sāk pienākt gala punktā, ' un no-
beidzami ne vēlāk kā 6 nedēļās Lielupē
un 4 nedēļās pārējās upēs pēc iepriekšējā
(63.) pantā paredzētā vaļējās pludināšanas
termiņa notecējuma.

Piezīme. Pludināšanas gala punktā
atļauts kokus šķirot vienīgi pēc koku
īpašniekiem un pēc koku sugām.

65. Visi sakarā ar pludināšanu koku
dārzu vai ragatu ierīkošanai iesistie pāļi
pēc pludināšanas nobeiguma izvelkami
ūdensceļu rajona pārziņa noteiktā laikā.
Pāļus izvelkot, tos nedrīkst nolauzt.

66. Lielupē, lejpus Pūcēnu saliņas, un
Ventā, lejpus Kuldīgas, šo upju kuģojamos
rajonos, vaļēju koku pludināšana regulē-
jama tā, lai tā neradītu nenovēršamas grū-
tības kuģu satiksmei. Ja kuģim gadītos
iekļūt koku biezumā, koku pludinātājiem
jāpalīdz kuģi izvadīt cauri biezumam bez
jebkādas atlīdzības.

Piezīme. Spārnu vai ratu kuģi to
īpašniekiem jāaprīko ar sevišķiem
novadu aizsargiem, pēc ūdensceļu ra-
jonu pārziņu norādījumiem, kuri no-
laižami uz kuģa spārniem, kad tas
brauc cauri vaļējiem kokiem; ja pie
tam vajadzīgi kādi palīgspēki, tie
jādod koku pludinātājiem.

IV. Kustība pa Gaujas-Daugavas
kanāli un Baltezeriem.

67. Lai novērstu ragatas pārraušanu,
pie Gaujas-Daugavas kanāla sākuma pie-
nākušie plosti un vaļējie koki, ja techniski
iespējams, tūliņ ielaižami kanāli.

68. Noenkurojot augškanālī plostus,
nedrīkst krastos arties areipuriem (arkliem)
tanīs vietās, kur ierīkoti stabiņi plostu
piesiešanai.

69. Vaļēju koku pludinātājiem jā-
ietaisa augšpus ,,Stoneja" slūžām papildu
šķērsragata koku aizturēšanai tam gadī-
jumam, ja kanāla lejas galā rastos sa-
strēgums, pie kam pirms sastrēguma likvi-
dēšanas koki no ragatas nav izlaižami.

70. Bez ūdensceļu rajona pārziņa atļau-
jas plosti un liellaivas kanāli nedrīkst
apstāties ne kravas operācijām, ne arī
citām vajadzībām.

71. Kuģus, laivas un koku partijas
drīkst piekraut tikai līdz tādai iegrimei,
kādu atļauj pašreizējais ūdens līmenis
kanāli. Ja tiem gadītos palikt uz sēkļa,
tie nekavējoties jāatkrauj un jānovāc
no sēkļa.

72. Velkoņiem aizliegts pa kanāli vilkt
vairāk par divām liellaivām, bet plostu
rindas nedrīkst būt garākas par425 metriem
un platākas par 8,5 metriem.

73. Kuģiem un motorlaivām, lai ne-

izskalotu krastu, pa kanāli jābrauc lēnā
gaitā, nepārsniedzot 4 km ātrumu stundā,
pret straumi un 6 km ātrumu stundā ar
straumi, pa krastu rēķinot.

74. Velkot pa Lielo Baltezeru plostu
vai liellaivu partiju, jāturas kuģu ceļa
robežās, kuras noteiktas taisnā virzienā
no kanāla gala pie Ādažu baznīcas uz
kanāla galu pie mācītāja muižas. Kuģu
un plostu ceļš ir 400 metru platumā, skaitot
no saliņas uz dzelzceļa pusi.

V. Soda nosacījumi.

75. Par šo noteikumu pārkāpšanu vai-
nīgiem draud „Noteikumos par ūdeņu lie-
tošanu kuģniecībai, laivniecībai, plosto-
šanai un koku pludināšanai" paredzētais
naudas sods administratīvā kārtā līdz
Ls 300.

76. Ar šiem noteikumiem ir atcelti:

1) Noteikumi par koku pludināšanu pa
Daugavu, publicēti ,,V. V." 1921. g-
N° 72;

2) Noteikumi par koku materiālu un

malkas pludināšanu pa Lielupes ba-

seinu, publicēti ,,V. V." 1927. g-
No 45:

3) Noteikumi par koku materiālu plu-
dināšanu pa Gaujas, Ventas un Ogres
upi un viņu pietekām, Gaujas kanāli

un Baltezeriem, publicēti ,,V. V.
1928. g. N? 31;

4) Noteikumi vispārējos vilcienos par

koku pludināšanu pa upēm, par

kurām vēl nav izdoti atsevišķi no-

teikumi, publicēti „V. V." 1921. g-

N° 47:
5) Papildinājumi un pārgrozījumi no-

teikumos par koku materiālu p'ud''
nāšanu, publicēti „V. V." 1929. g-

Ne 57.
Šie noteikumi stājas spēkā ar izsludinā-

šanas dienu.

Jūrniecības departamenta direktors
A.Ozols.

Iekšējo ūdensceļu pārzinis M. Parītas



Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums JV2 194.

Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,
. savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes

Vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo

muižu saimniecību un apbūves gabalu

novērtēšanas lietās:

1929. g. 6- jūnijā, pīkst. 15 dienā.

Rī»ā, Dzirnavu ielā N» 31, dz. 2.

7()j0) Ludzas apriņķa Briģu pagasta Jano-
voles novada valsts nekultivētās
zemes Liposoļcu sādžas viens, uz
piegriezuma atstātais mežs;

9011) Ludzas apriņķa Istras pagasta Anno-
poles muižas Volkorežu sādžas viens.
N2 1, la uz piegriezuma Ns 42F
atstātais mežs;

-9012) Rēzeknes apriņķa Andrupenes pa-
aasta Dorotpoles muižas piegriezu-
ma N2 N° 117F, 118F, 119F, 120F
un 121 F mežs Makarovo-Pavloviču

sādžas viensētniekiem;

2013) Daugavpils apriņķa Pustinas pa-
gasta Karklmovas muižas piegr.
N° 24F Kelovas sādžas sīkzemnie-
kiem;

2014) Rēzeknes apriņķa Silajāņu pa-
gasta Krievu muižas amatn. gab.
N2 8F;

2013) Rēzeknes apriņķa Silajāņu pagasta
Feimaņu muižas piegr. N° 65F
Melderu sādžas sikzemniekiem;

2016) Madonas apriņķa Dzelzavas pa-
gasta Dzelzavas muižā;

2017) Madonas apriņķa Bērzaunes pagasta
Bērzones, Bērzones mācītāja un
Kapmuižas muižās;

20.1 S) Bauskas apriņķa Vecsaules pagasta
Vecsaules muižas saimn. N2N2 9F,
12F, 18F, 99F, Pētermuižas saimn.
Ne Ns 4F, 27F, Kronmēmeles muižas
saimn. JN° JV° 1F, '5F, 10F, 11 F,
12F, Vecsaules mācītāja muižas
saimn. J\2 M> 12F, 13F, 14F, 15F,

16F, 17F, 18F un Briģu muižas
saimn. N° N2 5F, 9F. 1IF un 12F;

2919) Jelgavas apriņķa Auces pilsētas anb.'
gab. N2N2 23F (puse), 32F, 84F,
121F un 487F;

2020) Jelgavas apriņķa Bēnes ciema apb.
gab. N2N2 76F, 80F, 82F un 89F;

2021) Jelgavas apriņķa Bēnes pagasta
Ciroles muižas saimn. N°N> 10F
11F, 12F, 13F, 14F un 18F;

2022) Rīgas apriņķa Ropažu pagasta Zaķu
un Ropažu muižās;

2023) Rīgas apriņķa Ropažu pagasta Zaķu
muižas saimn. N2 N2 8 15F, 53Fa,
59F, a, 62F, a, 63F, a, 64F, a, 65F, a
un 84F, a pārvērtējums;

2024) Cēsu apriņķa Veselavas pagasta
Veselauskas muižā;

2025) Cēsu apriņķa Vaives pagasta Veis-
maņu, Zetlera, Priekuļu un Cēsu
lauku draudzes mācītāja muižās;

2026) Cēsu apriņķa Vaives pagasta Veis-
manu muižas saimn. N2 N2 8F, 12F,
21 F, 26F, 29F, 30F, a, 31F, a un
50F pārvērtējums;

2027) Rīgas apriņķa Sējas pagasta Sējas
muižas saimn. N° 92F, Fa;

2028) Daugavpils apriņķa Rudzētu pa-
gasta Eleonorviles muižas uz gabala
par servitūtu tiesību likvidēšanu
atstātais mežs Briveru sādžas vien-
sētniekiem;

2029) Rēzeknes apriņķa Rēzeknes pilsētas
apb. gab. N2 JNe 159F, 160F, 161F,
162F, 163F, 164F, 165F, 166F,
167F, 168F, 169F, 170F, 177F,
178F, 179F, 180F, 181F, 182F,
183F, 184F, 185F, 188F, 189F,
190F, 191F, 192F, 193F, 194F,
195F, 196F, 198F, 199F, 200F,
210F, 211F, 212F, 213F, 214F,
215F, 216F, 217F, 218F, 219F,
220F, 221F, 222F, 223F, 225F,
228F, 229F, 230F, 231F, 232F.
233F, 241F, 242F, 243F, 244F,
245F, 246F, 247F, 248F, 249F,
250F, 251F, 252F, 253F, 254F,

255F, 256F, 257F, 258F, 260F,
263F, 264F, 265F, 267F, 268F,
269F, 270F, 271F. 272F, 273F,
274F, 275F, 276F, 277F, 278F,
279F, 280F, 281F, 282F, 283F.
284F, 285F, 286F, 307F, 308F,
309F un 310F pārvērtējums;

2030) Ludzas apriņķa Ciblas pagasta Kur-
janovas muižas uz piegriezuma
N? 19F—23F un servit. zemēm
NoNe6 un 7 atstātais mežs Babrovas
sādžas viensētniekiem;

2031) Daugavpils apriņķa Preiļu pagasta
Gaļmuižas piegr. Ne 1F Novinu
sādžas sīkzemniekiem;

2032) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Rozenmuižas piegr. Ne70F Barsuku
sādžas sīkzemniekiem;

2033) Daugavpils apriņķa Preiļu pagasta
Gaļmuižas piegr. NeNe 71 F un 73F;

2034) Rēzeknes apriņķa Rēznas pagasta
Rozenmuižas uz piegriezuma Ne 70F
71F un gabala Ne 64 par servit.
tiesību likvidēšanu atstātais mežs
Barsuku sādžas viensētniekiem.

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs Ā. Ķuze.
Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Paziņojums.
Ar zvērinātu mērnieku tiesību piešķir-

šanas kommisijas š. g. 18. aprīļa lēmumu,
kuru zemkopības ministris apstiprinājis
š. g. 30. aprīlī, zvērināto mērnieku tie-
sības piešķirtas sekošām personām:

1) Albertam Jandavam,
2) Valdemāram Garklāvam un
3) Robertam Garozām.

Mērniecības daļas vadītāja vietā
E. Dati gūlis.

Darbvedis R. Lejnieks.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 19. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis

kultūrtechniskās daļas sastādīto un Mētrie-
nas meliorācijas sabiedrības ,Joša" darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Madonas
apriņķa Mētrienas pagasta Jošas upītes
regulēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Mētrienas meliorācijas sabiedrībā „Joša",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un iz-
vesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 29. aprīlī.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Fr. Briedis.

Pasta ziņas.
1929. g. aprīļa mēnesī Rīgāizņemtas

no vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 55 vēstules bez adresēm,
b) 35 pastkartes bez adresēm,
c) 11 pastkartes apliktas ar sasmalci-

nātu stiklu,
d) 83 ārzemes bandroles, nepilnīgi ap-

maksātas ar pastmarkām,
e) 7 ārzemes bandroles bez apmaksas,
f) 7 pastkartes ar nepieklājīgu saturu.

Kantora priekšnieks Juris Kļaviņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. krimiiiālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 26. aprīļa lēmumu,
meklē uz sodu lik. 102. p. i. d. pamata
aps. Mārtiņu Jura d. K r e i t u z i , latvieti, dzim.
1877. g. 29. decembrī, pēc nodarbošanās strād-
nieks, agrāk dzīv. Rīgā, Rēveles ielā 61, dz. 40,
piederīgs pie Mazstraupes pag.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamā Kreituža vai viņa mantas
atrašanās vieta, nekavējoties ziņot par to Rīgas
apgabaltiesai un tuvākai policijai, kā arī spert
attiecīgus soļus Kreituža apcietināšanai, jo kā
drošības līdzeklis pret Kreituža izvairīšanos no
tiesas ar 1. kriminālnodaļas 1929. g. 26. aprīļa
lēmumu noteikts apcietinājums. Pēc apcietinā-
šanas Kreituzi ieskaitīt šīs tiesas rīcībā.

Rīgā, 1929. g. 27. aprīlī. JV° 15744.
Priekšsēdētāja biedra vietā J. Kanders.

Sekretāra v. i. J. Avotiņš.

Nekustamas mantas saraksts,
kūjas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 19. aprīļa lēmuma jāpiedalās Mētrienes meliorācijas sabiedrībā „Joša"
un jāņem dalība Madonas apr. Mētrienas un Saikavas pag. Jošas upītes regulēšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
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_. , , Māju NaMā Darbu

5B Dalībniekam izmaksa pēc

5 noi.hni.^ v,5rrU un Dalībnieka piederošo vai . Kādā pagastā atrodas mājas projekta .no
uaiionieKa varus un r pēc pec kuras aorē-

īpašuma tiesību viņa lietošanā . . un pie kādas agrākās muižas w*aijb_ Piezīmes
»ij ?4****A*> s4fl rncrmc- zem es *.

:
UZVardS lējums esošo mā]U

^ ^ piederēja "'iLtu '"
2; nosaukums ., . 1 e
% plāniem reģistra Lb

I grupa.

1. Kārlis Voldemārs Rubens. .. . īpašnieks Silamalas 121 1220 Saikavas pagasta un muižas 99- SM daDtal^u^^»
^ __ „ * r^i-v t * ? ? 1 1 n 1010 aqi ttiuitas uarDu īzinaKsas sum-
2. Peters Pommers „ Plesu-Liepnu 119 1218 „ „ „ „ 48J —

mas uzskatāmas par pamatu
3. ļānis Vagals ,, Plesu-Vagal 120 1219 „ ., „ „ olo,— dalībnieku maksājumu no-
4. Andreja Egliša mant Mantojuma masa Apškalni 28 1508 Mētrienas pagasta Odzienas muižas 982,— teikšanai un nokārtošanai k!

ļ J-iS Belaus ... ; īpašnieks 28 1508 „ . ^"
SL^g^aS0. Jānis Jansons ari Jansins. ... ,, Licu-Josmaļi li ouo ,, ,, ,, „ ,^u/u, - kartIbā llzturēšanas turpmāk,

i. Pēteris Liepiņš ,, Duškupi 24—26 1507 ,, ,, ,, ,, IVli,— neņemot vērā darbu faktisko
8: Andrejs Auzinš . . ,, 24—26 1507 ,, „ „ „ 608,— izmaksu, kura var būt ma-
9. 'Pāvila Miezīša mant.. Mantojuma masa „ 24-26 1507 „ „ „ „ 317,- zākā vai lielāka.

10. Jānis Paeglis īpašnieks Aizjošnieki 27a 1509 „ ,, „..''11. Andžs Sauleskalns „ ., 2?b 5257 „ „ „ ,, ļ'j? J~"
12. Augusta Zvaigznes mant Mantojuma masa Aizdegļi 20 , 1510 „ ,, „ ,, )i^'~
13. Pēteris Zvaigzne īpašnieks „ 20 1510 „ „ „ „ 1258 —

II grupa.

1. Andrejs Briedis īpašnieks Degļi-Briedis 152 1248 Mētrienas pagasta Saikavas muižas 239 —

2. jānis Egiīts..::::.:.. „ E^tes 157 3017 „ .. „ „ sm
-''? Arturs Vieglais „ Aizpurves-Avotiņi 154 1250 „ ,, ,, „ -»•*>
4. Pēteris Ļaus. . . . ,. Aizjošniek-Laue 155 1251 , „ ,,,,

*-5- Andreja Akmena mant Mantojuma masa Rijzemniek- 158 1253 „ „ „ „ J78,—
Akmeņi

6. Emma Rutkis un Emils Rutkis īpašnieki Brīvnieki-Rutki 161 1256 „ „ „ „
^loC

'? Andžs Goldhergs „ Brīvnieki- 162 1257 „ „ „ „ -iv* .
' Goldberg

y - Juris Briedis īpašnieks Rijzemniek- 160 1255 „ ,, ,, „ 881,-

Briedis
" Pēteris RārHinJ Runce 38 1512 Mētrienas pagasta Odzienas muižas 492 —

I?. Artm APa sīts''::::::::: :: sa.aS 32 1495 ,. „ „ ,. 5-
Aleksandrs-Oskars Apsīts Salas 33 496 „ „ ,, „ 1209,-

Jēkabs Vīksne . . R"nce . 36 1501 „ „ „ „ 238,-

ļ* Marija Rutkis, dzim. Aigars. . . īpašniece Dārzāji 6F /lb/ „ „ ,, » '?.

J Elizabete Grirnma . , Strautiņi 5F 8318 ,. „ „ „ 72,-
5- VoldemarsStrautinš .agr.Santabikse īpašnieki Ceriņi 4b //bJ „ „ „ ,. g.
: Rūdolfs Oglītis ,, Kalnciem, 3F 9606 „ „ .. „ -,-

'? Johans-Fra 'ncis Stepanovičs, alias 77Kļ fi7q _
Kozlnvsckic Vintiesi 2t- no4 „ ,, „ .. »'».

Pēteris Brmkis
" Mālakalni 7F 7766 .. ., „ 66,-

.. ^l ?> tSrillKlS >> ,. ,,. . , c 77fi1 84
J Andrejs Lācis „ Kaktiņ. 1F 7761 „ .. 84.

^Mētrienas pag. sabiedrība .... īpašniece Skolas zeme •• £>>_
-'? Mežu departaments īpašnieks Valsts mežs -

III grupa.

Arturs Vieglais .... īpašnieks Aizpurves-Avotiņi 154 1250 Mētrienas pagasta Saikavas muižas 372,-

4ES
kl^in

-
Emns

' Rutki; īpašnieki Brīvnieki-Rutki 161 .256 .. .151Kultūrtechniskās daļas vadītajā vietā J. Pelsis.
Rīgā, 1929. g. 29. aprīlī. Darbvedis F. Briedis.



Ventspils 1. iec. miertiesnesis

izbeidz Ernesta Krauzes meklēšanu, kas
tiek meklēts ar 1920. g. 11. novembra sludinā-
jumu ,,Valdības Vēstnesī".

'Ventspilī, 1929. g. 29. aprīlī. .Y° 668k 20. g.

Miertiesnesis R. Zemols.
Sekretārs K. Kanbergs.

Meklējamo personu saraksts JV° 413.
28336. Avdejevs, Vasilijs, dz. 7. III 1908. g.,

pied. pie Naujenes pas>. — Cēsu kara apr. pr-ka
i. .V? 3118 no 16. IV 29. (22. IV 29.), atrāvies
no karaklausības izpilu. — Apcietina'..

28337. Augstkalns, Vladislavs Teklas d., dz.
1910. g., pied. pie Dricēnu pag. —• Paziņot dzīv.
vietu Kārsava1 ; iec. miert. uz Ka 125 29. no
15. IV 29. (23. IV 29.), apv. uz s. I. 262. p. 1. d.
u n 2S4. p.

28338. Bondars, Antons, dz. 1892. g., Latvijas
pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 2. iec. miert.
uz Ns 297 no 15. IV 29. (25. IV 29.), apv. uz s. I.
591. p. 1. d.

28339. Braže, Kārlis Jāņa d., dz. 21. XII
1911. g., oied. pie Rīeas. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nod. pr-ka r. no 16. IV 29. (19. IV 29.),
apv. piesavin. — Apcietināt.

28340. Bērziņš, Kārlis Pētera d., dz. 18. I
1904. g. — Rīeas apr. 4. iec. miert. r. Ns 368
no 11. IV 29. (23. IV 29.), apv. uz s. 1. 581. p.
1. d. — Apcietināt.

28341. Belovs, Grigorijs Ktementija d.,24g. v.,
pied. ļiie Rēzeknes pils. — Paziņot dzīv. vietu
Kārsavas iec. miert- uz Ns 111 no 18. IV 29.
(25. IV 2!).), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.

28342. Boreiko, Pāvels Vinces tl., 25 g. v.,
pied. pie Asūnes pag. - Pazinot dzīv. vietu
Dagdas iec. miert. uz Ns 256 no 20. IV 29. (25. IV
29.) apv. uz s. I. 262. p. 1. d. un 284. p.

28343. Bogdanovs, Jegors Jekima d., dz.
1909. g. .pieci, pie Naujenes nag. - Paziņo

dzīv. vietu Madonas apr. 3. lec. miert. uz Ka 265
no 17. IV 29. (25. IV 29.), apv. uz s. 1. 225. p.

28344. Bomberovs, Samsoris Malafeja d., apm.
25 g. v.. pied. pie Jēkabpils. — Pazinot dzīv. vietu
Krustpiis iec. izm. Hesn. r. jVa 632 no 18. IV 29.
(23. IV 29.), apv. uz s. I. 49. p. un 587. p.

28345. Davidovs, Mozes Meijera d., dz. 10. VI
1894. g., Latvijas pils. — Rīgas apgbt. I iec. izm
tiesn. V. Ka 1)02 no 11. IV 29. (23. IV 29.), apv
uz s. I. 574. ;i. 2. d. — Apcietināt.

28340. F.rns. Eižens Hugo d., 40 g. v., pied.

pie Mālupes pīts. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
apr. 3. iec. miert. uz Ns 242 no 13. IV 29. (25. IV 29.,
apv. uz s. I. 581. p. 1. cl

28347. Eglīts, Andrejs Miķeļa d., dz. 7. IV.
1878. g., pied. pie Unguru pag. ?— Rīgas apr. 3. iec.
miert. r. Ns 157 no 20. III 29. (25. IV 29.), apv.
uz s. I. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

28348. Dreiceners, Vilis Franča (Hugo) d.,
dz. 6. VIII 1903. g. Rīgā. — Krim. pārv. Rīgas
nod. pr-ka r. no 19. IV 29. (23. IV 29.), apv.
ielaušanās zādzībā. — Apcietināt.

28349. Oilovs. Aleksandrs Jāņa d., dz. 24. IX
1901. g. — Rīgas pils. komend. r. Ks 1728 no
17. IV 29. (23. IV 29.), dezert. — Apcietināt.

28350. Ganickis, Nikolajs Konstantīna d.. dz.
1903. g., pied. pie Grodnas gub. — Daugavpils,
2. iec. miert. r. Ka 249 29. no 18. IV 29. (25. IV 29.),
apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

28351. Grīnbergs, Olga, dz. 1902. g., Latvijas
pils. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas I iec. miert.
uz Ka 607 no 13. IV 29. (23. IV 29.), apv. uz s. 1.
262. p. 1. d.

28352. Gobiņš, Leonards Jura d., apm. 31 g. v.
— Pazinot dzīv. vietu Kārsavas iec. miert. uz
Ks 543 no 15. IV 29. (23. IV 29.), apv. uz s. I.
591. p. 1. d.

28353. Ivanovs, Artūrs, dz. 29. VI 1883. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 13. iec.
miert. uz Ns 173 no 15. IV 29. (25. IV 29.), apv.
uz s. I. 27!. p., 262. p.

28354. Igaunis, Domeniks Vinc d , dz.
1903. g., pied. pie Dricēnu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Kārsavas iec. miert. uz Ns 125 no 15. IV 29.
(23. IV 29.), apv. uz s. I. 262. p. 1. d. un 284. p.

28355. Jurevičs, Pēteris Jāņa d., 41 g. v.,
bij. Krievijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
13. iec. miert. uz Ka 184 no 15. IV 29. (25. IV 29.),
apv. uz s. I. 284. p. un 262. p.

28356. Kuģenieks, Katrine Joza m., 56 g. v..
pied. pie Taurkalna pag. Paziņot dzīv. vietu
Jaunjelgavas iec. miert. uz Ka 1628 no 18. IV 29.

(24 IV 29. ), apv. uz s. 1. 36. p.

28357. Kova teris Konstantīna d., dz.
1908. g.. l.atviias pils. —- Rīgas 15. iec. miert. r.
No 538 no 22. IV 29. (25. IV 29.). apv. uz s. 1.
276. p. !. pkt. — Apcietināt.

28358. Kovalenko, Leongins Pētera d., dz.
1 I 1908. g. Posines pag. — (elgavas-Bauskas
kara apr. pārv. r. N 4655 no 10. IV 29. (23. IV 29.).
atrāvies no iesaukšanas kara dienestā. — Apcietin.

28359. Kundziņš, Nikolajs Kārļa d.. dz. 20. XII
1902 g., Latvijas pils. - Jelgavas pils. iec. miert.
r. Ka 85. no 22. Iii 29. (25. IV 29.), apv. uz s. I.
607. p. 2. d. — Pieprasīt droš. naudu Ls 110,
bet neiemaks gad. apcietināt.

28360. Lauva, Jānis, dz. 20. IX
Latvijas pils. - Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r.
no 15. IV 29. (25. IV 29.). apv. piesavin. —
Apcietināt.

28361. Lubans, Antoniņa Pētera m, dz.
16. 111 1909. g., pied. pie Zaļimiižas pag. —
Paziņot dzīv. vietu Tukuma iec. miert. uz Ns 292
no 19. IV 29. (25. IV 29.), apv. uz s. 1. .581. p.

28362. Leitnants, Jānis Jāņa d., dz. 1907.
Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 2. iec. miert. uz

Ns 1409 no 15. IV 2". ( 1". IV 29.), apv. uz S. I.
284. p. un 262. p. 1. d.

28363. Lūsis. Aleksandrs Jāņa d., dz. 10. VII

1904. g., pied. pie Ainažu pag. — Pazinot dzīv.
vietu Valmieras apr. 2. iec. miert. uz Ks 165 no
27. III 29. (24. IV 29.). apv. uz s. I. 262. p. I. d.

un 284. p.
28364. Lēlis, Jānis Jēkaba d.. 36 g. v.. Latvijas

nils — Pazinot" dzīv. vietu Jelgavas pils. iec.

Jnjert. uz Ka 54 no 25. I 29. (19 IV 29.1, apv. uz

s 1 262. un 280. p.
' ''8365 Melnalksnis, Roberts Hermaņa d..

I7
~

e v P'- P ie Codes P8- — Paziņot dzīv.

vietu Bauskas apr. I iec. miert. uz Ns 94 no

O IV 29 (22 IV 29.). apv. uz8. 1. 51. un 281. p. l.d.

283'on. Mucemeks. Arnolds Jana d.. dz. 23. II
g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv. vietu

Rīgas 7. iec. miert. uz Ks 514 no 18. IV 29.
(22. IV 29.). apv. uz s. 1. 276. p. 1. d.

28367. Mesniks, Rachmiels. dz. 1903. g.,
pied. pie Lauberes pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz Ka 1600/28. no 5. IV 29.
(19. IV 29.), apv. uz s. I. 262. n l.d.

28368. Melinš, Aleksandrs Jāņa d.. dz. 26. 111
1897. g. Rankas pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas apr. 2. iec. miert. uz X» 890 no 19. IV 29.
(25. IV 29.). apv. uz s. I. 262. p. l.d. un 284. p.

28369. Mašinskis-Mateisons, Jānis Jura d., dz.
29. I 1907. g. Preiļu pag. — Cēsu apr. pr-ka pal.
II iec. r. Ks 1331 II no 16. IV 29. (25. IV 29.),
izbēdzis no aresta telpām, Nēķenu muižā, caur
loga restēm izlīdis, apv. uz s. 1. 583. p. 2. pkt. —
Apcietināt.

28370. Mikarenko, Ivans Grigorija d., 24 i; .
pied. pie Rundāles pag. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz N° 1810 no 19. IV 29.
(25. IV 29.), apv. uz s. 1. 262. p. 1. un 284. p.

28371. Metulen-Krieviņš, Mārtiņš Mārtiņa d.,
21 g. v. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 2. iec.
miert. uz Ka 1409 no 15. IV ?9. (19. IV 29.),
apv. uz s. I. 284. p. un 262. p. 1. d.

28372. Pilegs, Ernests Anša d., 20 g. v..
pied. pie Skrundas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz Ka 1723 no 15. IV 29.
(20. IV 29.), apv. uz s. 1. 262. p. !. d. un 284. p.

28373. Rēboks. lrene. dz. 13. IV 1901. g.,
pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu R
9. iec. miert. uz. Ns 443 no 16. IV 29. (23. IV 2".).
apv. uz s. I. 262. tin 284. p.

28374. Rvmko, Jānis, 27 g. v., Polijas pav. —
Pazinot dzīv. vietu " Rīgas apr. 2. iec. miert. uz
Ks 209 no 15. IV 29. (19. IV 29.), anv. uz s.l
284. p. un 262. p. 1. d.

28375. Zinkevičs, Veronika Antona m., 22 g_ . v\,
pied. pie Krāslavas. — Pazinot dzīv. vietu Krāsla-
vas I iec. miert. uz Ka 48 no 10. IV 2". (23. IV 29.),
apv. uz s. I. 581. p. !. d.

28376. Sidorovs, Kuprijans Nikifora d., dz.
1908. g. Jēkabpilī. — Jēkabpils iec. miert. r.
Ks 718 no 17. IV 29. (22. IV 29.), apv. uz S; 1.
581. p. — Apcietināt.

28377. Semjonovs, Aleksandrs Danieļa d.,
23 g. v., pied. pie Nauienes pagasta. — Krustpiis
iec. miert. r. Ka 284 no 16. IV 29. (20. IV 29.),
apv. !tz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

28378. Šiliņ, dz. Šeniņ, Elizabete Ernsta m.,
dz. 1873. g., pied. pie Spāre- pag. — Meklē: Rīgas
apr. I iec. miert. r. Ks 5 no 15. IV 29. (20. IV 29.),
apv. uz s. I. 581. p. 4. d. — Apcietināt. Izpildu
rakstu pieprasīt no Kriminālās pārv.Rīgas nodaļas.

28379. Sivakovs, Lukjans Aleksandra d., dz.
1903. g., pied. pie Viļenu pag. — Paziņot dzīv.

vietu Vilēnu iec. miert. uz Ns 1409 no 19. IV 29.
(25. IV 29.), apv. uz s. 1. 469. p. 1. d. un 27!. n.

28380. Stepans, Vilis Ernesta d., dz. 13. X
1913. g., pied. pie Jaunjelgavas pils. — Paziņot
dzīv. vietu Madonas apr. 3. iec. miert. uz. X" 299
no 17. IV 29. (25. (V 29.), apv. uz s. I. 581. p.
1. d.

28381. Safronovs, Jegors Aleksandra d., dz.
1912. g., pied. pie Sakstigalas pagasta. — Rēzeknes

2. iec. miert. r. Ks 983 no 13. IV 29. (19. IV 29.),
apv. uz s. I. 284. p., 262.1. p. l.d.— Pieprasīt droš.
naudu Ls 80 apmērā, līdz iemaksai apecietinat.

28382. Sedlenieks, Atis Jāņa d., 20 g. vecs.
Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 2. iec. miert. uz
Ks 209 no 15. IV 29. (19. IV 29.t, apv. uz s. 1,
262. p. I. d. un 284. p.

28383. Šidla, Arvīds, dzim. 19. I 1908. g. -
Jelgavas-Bauskas kara apr. pārv. r. Ns 4655 no
10. IV 29. (23. IV 29.), atrāvies no iesaukšanas
kara dienestā. — Apcietināt.

28384. Šrameks, Gastons-Antons Georga d.,
dz. 13. V 1911. g., Vācijas pav. — Krim. phrv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 17. IV 29. (22. IV 29.),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

28385. Turlajs, Dārta Staņislava m., 38 u. \..
pied. pie Kārsavas pag. — Paziņot dzīv. vieto
Kārsavas iec. miert. ' uz Ka 604 no 18. !\
(25. IV 29.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d.

28386. Vaguls, Alfons Antona d., 20 g. v.,
pied. pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rigas apr. 3. iec. miert. uz Ka 7 no 13. IV 29.
(19. IV 29.), apv. uz s. I. 5). un 581. p. 2. tl.

28387. Vaguls, Alfons Antona d., 20 g. v..
pied. pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Ka 54 no 13. IV 29.
(19. IV 29.), apv. uz ?. I. 51. un 581. p. 2. <!.

28388. Vaguls. Alfons Antona d., 20 g. v.,
pied. pie Kapiņu pag. — Meklē tas pats ar r. Mā 42
no 13. IV 29., (19. IV 29.), apv. uz s. 1. 51. un
581. p. 2. d.

28389. VizulS, Zuzanna Jāna m., dz. 1906. g.,
pied. pie Kārsavas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Kārsavas iec. miert. uz Ns 17 no 15. IV 29. (23. IV
29.), anv. uz s. I. 581. p. 1. tl.

28390. Volkolakovs, Feodors Grigorija d.,
dz. 27. XII 1887. g. — Pazinot dzīv. vietu ' Rīgas
apr. 2. iec. miert. uz X» 64:-! no 15. IV 29. (19. IV 'jo .
apv. uz s. 1. 286 . ,284. un 262. p-. 1. tl.

2939'. Vesmans. Kārlis, dzim. 18. V l*7o. g.
. ivā. — Cēsu apr. I iec. miert. r. Ns 692 no

29. I 29. (19. IV 29.). anv. uz s. 1. 574. p. l.d.—
Apcietināt.

Izlabojums: „Vald. Vēstn." Ka 223 25. ».
mekl v 229. pkt.. 15862 l'las . Veronikas
Izidora m. vietā jābūt L'las, Broņislavs Jāņa

25. «adā. Pamats: Rēzeknes apr '

pr-ka r. V 1296 I!. 25. g. no 17. IV 29. (15. IX 25.).
2. Andersons, Miķelis Jēkaba un Mades d..

dz. 15. V 1863. g., pied. pie Saldus, apv. uz s. L
276. p. sod. ar 1 mēn. cietuma. -- Apcietināt.
Meklē: Rīgas 12. iec. miert. ar r. Ka 15 24 no
15. IV 29. (24. IV 29.). Izpildu rakstu pieprasīt
no Kriminālās pārvaldes Rīgas nodaļas.

093. (iilevičs . Elja-Kalmans Dāvida !,, dz.
1906. g., pied. pie Ludzas pils. — Ludzas kara apr
pārv. r. fk 3336 no II. IV 29. (24. IV 29.). atrāvies
no karaklausības izpildīšanas. — Apcietināt.

4. Kupuiks, Jāzop« Izidora d.. 24 g. v.,
pied. pie Dricēnu pag.\apv. uz s. 1. 284 p. un 262. p!
l.d. — Meklē: Rēzeknes ( iec. miert. ar r N
no 16. IV 2'.'. (24. IV 29.). Pazinot dzīv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29395. Sostoks-Šastoks . Boļeslavs Jāna d
dz. 1910. g. .pied. pie Maltas pag. - Pazinot dzīv!
vietu Rēzeknes I iec. miert. ar Xs 179 no 16. IV 29
(24. rV 29.). apv. uz s. I. 581. p. 4. d.
Kriminālās pārvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Valdības vietējo iestāžu
rikojumi.

Grozījums
ārstēšanas maksas noteikumos

Jēkabpils apriņķa slimnīcā.
Grozot ..Valdības Vēstneša" 1926. g.

123. numurā un 1928. g. 167. numurā
publicēto taksi, ārstēšanas maksa Jēkab-
pils apriņķa slimnīcā saskaņā ar apriņķa
valdes 1929. g. 26. marta lēmumu, kur?
apstiprināts ar iekšlietu ministrijas paš-
valdības departamenta 26. aprīļa rakstu
No 88371, sākot ar 1929. g. I. aprīli no-
teikta visiem slimniekiem uz Ls 4,— dienā,

Jēkabpils apriņķa valdes
priekšsēdētājs R. Vīksna.

Sekretāre 1. Lueina

Latvija un citas valstis
Latvija un Polija.

Varšavā, 5. maijā. Latvijas delegāti —
Saeimas viceprezidents Kviesis un ārlietu
ministrijas Baltijas . valstu nodaļas vadī-
tājs Munters, — kas viesojušies Varšavā
Polijas satversmes svētkos, pagājušo
nakti, pulksten 12, izbrauca atpakaļ uz
Rīgu. Stacijā tos pavadīja Polijas ārlietu
ministra biedrs Visockis, protokolšefs
Romers, ārlietu ministra kabineta priekš-
nieks Šumlakovskis, austrumu nodaļas
vadītājs Holuvko, senators Everts un
latvju sūtniecības ierēdņi ar sūtni Nukšu
piiekšgalā. LTA.

Rīga

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1929. gada 24. līdz
30. aprīlim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

li
Slimības nosaukums Iģ-

ls
09

Paratyphus
Tvphus abdom
Typhus exanth. . . .
Febris recurrens....
Febris interm
Morbus Heine Medin .
Eucephalitis letharg.. .
Variola et variolois . .
Morbilli
Scarlatina
Tussis convulsiva . . .
Diphteritis
Influenca
Cholera asiatica . . .
Erysipelas
Dysenteria
Parotitis epidemica . .
Trachoma
Mening. cerebrospin. epid
Tetanus
Lepra
Febris puerpcralis . . .

1
Vēdera tifs . . 4
Izsituma tifs . —
Atgulās drudzis —
Purva drudzis . ' —

Bakas .... —
Masalas .... —
Šarlaks .... 12
Garais klepus . 13
Difterits ... 10
Influenca . . . i —
Āzijas koliera . —
Roze 2
Asinssērga ... —
Cūciņa 86

.:::::::: i
Spitālība . . . —

Latvju Rakstnieku un Žurnālistu
arodbiedrības

ārkārtēja pilna biedru sapulce svētdien,
1929. g. 12. maijā, pulksten 11, Vaļņu
ielā 15, dz. 5-a.

Dienas kārtiba: I. Aroda jautājumi.
2. Turpmākais darbības plāns un budžeta
apstiprināšana. 3. Siguldas lietas. 4 . Pre-
ses biroja noorganizēšana. 5. Dažādi
jautājumi. — Sapulce notiks pie katra
ieradušos biedru skaita.

Māksla

Nacionāla opera. Pirmdien, 6. maijā, pulk-
sten s vakarā, Beatrises VIgners skolas
plastikas vakars. Programmā daudz, jaunu inte-
resantu numuru. — Otrdien, 7. maijā, pazīstamā
lietuvju tenora Aleksandra Kut kaus ka vies-
izrādē ,.J e v g e ņ i j s O ņ e g i n s", I, enska par-
tijā. Pārējās lomās Adele Pulciņš, Amanda
Liberts, Viktors Stotts, Herta Lūsis, Eduards
Miķelsons u. c. Diriģēs Otto Kārts. — Trešdien.
8. maijā, Jāzepa Mediņa „V a i d e I o t e". —
Ceturtdien, 9. maijā, balets ..R a i m o n d a".

Nacionālais teātris. Pirmdien, 6. maijā, pulk-
sten 7.30 vakarā, Latvijas Kultūras biedrībai
par labu komēdija ,,Arvien trakāk". —
Otrdien, 7. maijā, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi L. Fodora komēdija „P I i k a kā baznī-
cas žurka" E. Feldmana režijā. Piedalās
pirmie spēki. Abonentiem — 10. biļete.

Dailes teātris. Pirmdien, 6. maijā, pulksten 6
vakarā, kareivju izrādē ,,Ž e n i j a startē".
Otrdien, 7. maijā, pulksten 7.30 vakarā, ...\ n -
burtais loks". -- Trešdien, 8. maijā, pulk-
sten 7.30 vakarā, „Mē rītie ku laiki". —
Ceturtdien, 9. maijā, pulksten 7.30 vakarā,
M. Brechmans-Štengels viesizrādē „S k a i s t ā
Helēna". — Trešdien, 15. maijā, Emīlijas
Viesturs beneficē ,,Pa ri zes Dievmātes
katedrai e".

Literatūra

Paskaidrojums par izrunu, nozīmi, vietu
izlūdzos šādiem vārdiem: sautēt, ap
gaismas svītu (kā nomin.?), svītrēties,
svīverēt, svokšēt (ar uo?). svokšis (ar uo?),
svodreji, svoķis (ar uo?). škesties. šķēpelēt,
šķērm(ē)t, šķērsīt, šķēst, šķibināt, šķid-
rināt, šķirmināt, šķipēt, šķībt šķiebt,
skurināt, šķenēt, šķiedrāt šķinot, šķobēt,
šķorīties, šļaikstēt, šļamāt, šļūdčt, šiur> :t,
Sļutēt, šļurpstēt, šļurkstēt. šliincināt!
šļunkāt, šļūkāt, šļumpt, šļiekāt. šļircīnāt,
šļirkstēt, šļidzināt, šļerpēt, šļāpt. šļākt,
šļaust, šļaustīties, šļaup(ē)t, šlauk(ā)t!
šjapstēt, šļankāt, šļankstēt, smidzināt,
šmaukstināt, šmauties, šmaulēt, šmekstēt,
šmīkstēt, šmītēt, smīdināt, šmugāt, smulēt,
šņakāt, šņakstītie?. šņaņt, §ņāp(ā>t, šņēpt,
šņukāt, šņīpāt, šņīpēt, šņiekt, šņirkstēt,
šņurģāt, šņurkāt, šņūkāt, šņurt, šukstināt,
šurkt, šūstīt, šūdelēt, šūpēt, šūstīt, svelpt,
svilpt, šventrēt, švidrināt, švist, švitmāt
švībināt, švurkt, švīkstināt.

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
1. Endzclīns.

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. Ns 4. Ap-
rīlis. 1929. Izdevēja Izglītības ministrija. Sa-
turā: A. Goba, Veco ,,Pēterburgas Avīžu"
lasītāji un viņu domas. — Kristaps Bachmanis,,
Andreja Spāģa laikmeta liecinieki. — O. Svcnne,
Slinkie un nervozie bērni. — Ērika Vilsone. Par
avotiem latvju un senprūšu pagātnes pētīšanai.—
Dr. phil. J. Zēvers, Latviešu baznīca kultūras
vēstures gaismā. — Apskats. Kritika un biblio-
grāfija. Likumi un rīkojumi.

Latvijas mežu statistika un Mežu departamenta
darbība no 1. IV 1925.-31. 111 1928. 11.
Statistique forestiēre de la Lettonie et activite
du Dēpartement des Forēts du I. IV. 1925 au
31. III. 1928. II. Rīgā, 1929, Mežu depar-
tamenta izdevums.

Daugava. Literatūras, mākslas un zinātnes
mēnešraksts. Ns 5. Maijs. 1929. Saturs
Aīda Niedra, Krāšņatu saulē. Stāsts. — Kārlis
Krūza, Tēvu trepes. Sonets. — Ādolfs Erss,
Aizmigusi sieviete. Dzejolis. — Kārlis Eliāss.
Liepu melodijas. Dzejolis. — Ēriks Ādamsons,
Dzejnieka elēģija. — Jānis Veselis. Trīs laimes.
Romāns (Turpinājums). — Anna Brigadere,
Dzejoļi: Klusajā nama zem zvaigznēm, Mēma

bezvārdība, Pirmpavasara miņa, Uz cita krasta,
Tu no kādas malas? Laiks. — Kārlis Ieviņš,
Tirgū. Novele. — R. M. Rilke, Dzejoļi: Karu-
selis, Panteris, Dziesma, Kaimiņš, Zēns, Buddas
glorijā, Aklībā grimstošā. Tulk. P. Vīlips,
Fr. Dziesma un M. Orimma. — Dr. phil. M. Pa-
ļevič-Bite, Tagadnes aistētikas pētīšanas priekš-
mets. — C. Serģis un J. Fridrichsons. Radio-
aktivitātes būtība (ar 5 zīm,). — Asist. L. Slau-
cītājs, Lidojumi polārapgabalos (ar I karti). —
Chronika.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.^

Berlinē, 5. maijā. Šodien izcīnītā
skriešanās sacīkstē ,,Quer dur cli Ber-
lin" (25 kilometru distancē) uzvarējis
Mi ne lien es sportists Kaps, veikdams
distanci 1 stundā 34 minūtēs 58,7 se-
kundēs. Otru vietu ieguvis rīdzi-
nieks Motmillers 1 stundā 35 minūtēs
3,1 sek., trešo — Bukass (Rīga) 1 st,
35 min. 15,6 sek., ceturto — C'.mmer-
mans (Riga) 1 st. 37. min. 20 sek. Somu
skrējējs Martellins ieg-ivis astoto vietu
1 st. 39 min. 42,5 sek. Latvju sportisti
tā tad guvuši spožus panākumus un pil-
sētu klasifikācijā Rīgai ar 6 punktiem
izcīnīta pirmā vieta; Berlīne paliek otrā.

,,Vecāko kungu" skrējienā rīdzinieks
Tubelis ieguvis otro vietu 25 km
soļošanā pirmais — berlinietis Švabs
(2:17:25,6) otrais — rīdzinieks Daliņš
(2: 19:38).

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 6. maija.

Devīzes*
I Amerikas dollars ..... 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71 >°-'l'tf $
100 Šveices franku 99,75—100 5f>
100 Itālijas liru 27,14—27,35
100 Zviedrijas kronu 138,00—139,3»
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139,00
100 Dānijas kronu 138,25—138,95
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,30—209,35
100 Vācijas marku 122,90—123,55
100 Somijas marku 13,00—13,12

100 Igaunijas kronu 138,10—138.8U
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51, 10—51,80

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli: ' _._
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 89—97

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—10O

4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—10°
6% Zemes bankas ķīlu zimes . 92—93

8% Hipotēku bankas ķīlu zimes 96—9'

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J- Skujevic».

Zvērināts biržas maklers P. Rup"f:

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.



Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1929. gada 16./23. aprīļa lē-
mumu ir atzinusi Meijeru Echiela
dēlu Michlinu, Leopoldu Michlinu,
Saveliju Michlinu, tirgojošies zem
firmas ,,M. Michlins un dēli"
par maksātnespējīgiem parād-
niekiem tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi: ]) uz-
likt aizliegumu uz parādnieku
nekustamiem īpašumiem, kā arī
apķīlāt viņu kustamo mantu,
ja tāda atrastos viņu iestāžu
robežās un 2) paziņot Rīgas
apgabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnesp. parādniekiem,
kā arī summas, kas pienākas
iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādniekiem , kā ari
par summām, kādas parādniek.
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā , kā
ari par maksātnespējīgo neku-
stamiem īpašumiem, kuri atra-
stos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 26. aprīlī.
L. Ns 49/29. g. I g. 2368

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
ar 1929. gada 16./23. aprī|a lē-
mumu ir atzinusi Jankeli Jākob-
sonu par maksātnespējīgu parād-
nieku tirdzniecībā, kamdēļ ie-
stādēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aiz-
liegumu uz parādnieka nekustam,
īpašumiem, kā ari apķīlāt viņa
kust. mantu, ja tāda' atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksātne-
spējīgo parādnieku, kā ari sum-
mas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka , kā ari
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgā neku-
stamiem ipašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atse-
višķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 26. aprīlī.
L. Ns837/29. g. 1 g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2370 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1929. g. 16. 23. aprīļa lēmumu
ir atzinusi Eduardu Gotlība dēlu
Kluci par maksātnespējīgu parād-
nieku tirdzniecībā, kamdēļ iestā-
dēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu
uz parādnieka nekustamiem īpa
šumiem, kā ari apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pazinot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī par
summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu ter-
miņš gaidāms nākamībā, 'kā ari
par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuj-i atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi izda-
rāmi četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.".

Rīgā, 1929. g. 26. aprīlī.
2367 L.Ns 547/29. g. I. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

*""" (Tiesu
sludinājumi. ?

Tiesu palāta,

uz ,iesu iek. lik. 339._ panta pa-

ata ar šo dara zināmu, ka ar
«esu* Platas departamenta kop-

ilces 199q- 8- 27- aPn'a le~
Su zvērināta advokāta palīgs

Wrners Sticinskis pielaists pie
«Ješu lietu vešanas Tiesu palātā.

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.

Tiesu palātas priekšsēdētāja v.1 ' H. Lazdiņš.
2935z sejajetār^A. Rūvalds.

Rīgas apgabaltiesāsTs. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g. 23.
aorīli izklausījusi Teņa Lūkma
nblieāciju mortifikacijas lietu,
nolēma: atzīt par iznīcinātām
obligācijas, ingrosetas uz neku-
stamu īpašumu Rīgas pilsētas

2 nip 'ec-' ar zemes grāmatu
rei N« 935, apstiprinātas 1904.g.
7 dec. un 1904. g. 9. dec. ar
j4 1736 un 1755 par 8000 rbļ. un
5000 rbļ., par labu abas Džemsam
Marsitcam, kas viņas cedējis

blaako un no kurām pirmā pār-
gājusi uz Arturu Reisneru kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko. Ns 2113

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.

Prieksēd. v. A. Veidners.
237iz Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1918. gada 14. septembrī Dau-
gavas Olīvas draudzē mirušā
Sīmaņa (Simona) Priedes
(Priediša), ir atklāts mantoi. un
uzaicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, 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
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.
L. N9 4133. 2256

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
23. aprīlī izklausīja valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu, nolēma: atzīt par
iznīcinātām obligācijas par 600,
700 700, 700 un 700 rbļ., ap-
stiprinātas 1885. g. 18. maijā ar
jjb 968—972 uz nekustamu īpa-
šumu Nabes muižas zemnieku
zemes ,Joku" mājām, Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. Ns 3379
par labu visas, Johanam-Adol-
fam Zīversam, kā pirkšanas sum-
mas atlikuma nodrošinājums.

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.
2382z Ns 2542

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1929. gada 23. aprīļa lēmumu
ir atzinusi Latvijas tirgotāju ban-
kas akc. sabiedrību par maksāt-
nespējī gu parādnieci tirdzniecībā,
kamdēļ iestādēm un priekšniecī-
bām vajadzīgs labprātīgi: 1) uz-
likt aizliegumu uz parādnieces
nekustamiem īpašumiem, kā ari
apķīlāt viņas kustamo mantu, jatāda atrastos viņu iestāžu robežās
un 2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
Par visam prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieci , kā ari
summas , kas pienākas iestādēm,

privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
S'bam no parādnieces, kā ari
Par summām kādas parādniecei
Panākas, neskatoties , vai maksā-jumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
°Par maksātnespējīgās neku-ramiem īpašumiem , kuri at-rastos vi ņas pārziņā uz atse-višķiem noteikumiem.
darK minētie paziņojumi iz-
tot

rami ce .t™ mēnešu laikā, skai-
«3n, no š' Mudinājuma iespie-da» „Valdibas Vēstnesī".

LvMo^26 -
aPrīpJzļ% - 8- 1 g- 2366Hr iekšsed. v. A. Veidners.

^~~^_Sekretārs A. Kalve.
*«« apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

^
Proc. lik. 2011., 2014. un

1926 P' Pamata paziņo , ka pēc
draud* - 5- augustā Smiltenes
kaba dēla m ™H, P5tera J'"
klāts N ' e d r ī š a ir at-
kāra jrmant0Junls un uzaicina,
«karā UZ Š0 maritojiimu, vai
nit|(i Pm

ar ,» tiesības kā mant-
«fiSrS,epta!"iem > tideikom-
PiVju .'- kred"oriern u. t. t.,

"sis_tiesības minētai tiesai

"udinļi
su laika

' skaitot no ši
'pa iespiešanas dienas.

sības a -- Pers°nas savas tie-
uzrādītā termiņā ne-
; vi ņas atzīs kā šīs

. «Hgejuias. L. Ns 4039
'J29- g- 29. aprīlī.

:- v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
ar 1929. gada 16./23. aprīļa lē-
mumu ir atzinusi Ādu tirdznie-
cības un rūpniecības A/S ,,Mich-
lins un dēli" par maksāt-
nespējīgu parādnieci tirdznie-
cībā, kamdēļ iestādēm un priekš-
niecībām vajadzīgs labprā-
tīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieces nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņas
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieci, kā ari
summas, kas piehākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieces, kā ari
par summām, kādas parādniecei
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī pa'r maksātnespējīgās nekusta-
miem īpašumiem, kuji atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdībaš Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 26. aprīlī.
L. Ns 710/29. g. I g.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2369 Sekrētā rs A. K a I ve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
23. aprīlī izklausījuse mir. Mārča
Mārča d. Vandera mantošanas
lietu — nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošā Kārļa Mārča d.
Vandera atstāto mantu iecelt
azgādniecībti, par ko paziņot
Veselavas pagasta tiesai izpildī-
šanai. L. Ns 2380.

Rīgā. 1929. g. 24. aprīli.
Priekšsēd. V. A. Veidners.

2126b tārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

atklātā liesas sēdē 1929. g.
23. aprīlī izklausījuse mir. Mārča
Mārča d. Vandera mantošanas
lietu — nolēma: par bezvēsts

prombūtnē esošās Mīles Mārča m.
Ptirin, dzim. Vander ;
mantu iecelt aizgādniecību, par
ko pazinot Veselavas pagasta

izpildīšanai. L. Ns 2389.
29. g. 24. aprīli.

kšsēd. v. A. Veidners.
2r7h Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
23. aprīlī izklausījuse mir. Teņa
Ādama d. Alberta mantošanas
lietu — nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošā Eduarda Jē-
kaba d. Rīsberga atstāto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Rūjienes pagasta tiesai
izpildīšanai. L. No 1250.

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2128b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Almas-Ve-
ronikas Nonacs pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 1929. g. 23. apr. lēmumu,
paziņo, ka parādniece Alma-Ve-
ronika Nonacs pēc obligāci-
jas par 5000 rbļ., apstipr. 1915. g.
5. febr. ar Ns 37 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī, Ka-
stranes muižas zemnieku zemes
,,Maz-Mikuļu" mājām, ar ze-
mes grāmatu reģ. Ns 1115 par
labu Kastranes krāj-aizdevu sa-
biedrībai, ir samaksājusi, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
cei dēļ dzēšanas zemes grāma-
tās, tamdēļ kā ir gājusi zu-
dumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējai
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ns 4117

Rīgā, 1929. g. 26. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2377r Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pmatatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Cesvaines lauksaimniecības bie-
drības krāj-aizdevu' sabiedrības
lūgumu un savu 1929. g. 23. apr.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējai
ir gājusi zudumā obligācija par
4000 rbļ., apstipr. 1914. g.
24. apr. Ns 466 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Cesvaines
pilsmuižas Lejas-Mežjukanu mā-
jām, ar zemes grām. reģ. Ns 2032
par labu Vijumam Kuģenie-
kam.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam izdos tiesas lēmuma
norakstu, dēļ dublikāta saņem-
šanas, kurš izpildīs oriģināla
vietu.

Rīgā, 1929. g. 26. apr. Ns 4155
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2372r Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzciv.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz [āna Jāņa dēla Alberiņa lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. gada 16. aprīli publicēto
1928. gada 24. martā Ternejas

Irušā Jāņa Andreja
dēla Alberina(Alberinga), 1928. g.
9. martā pie Rūjienas notāra
J. Kiršteina taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mi
Alberiņa (Alberhiga) mantoj. vai
sakarā ' ar šo mantojumu, ka

mantniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesaisešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Jātas minētā_ termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, be1
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns40I7

Rīgā, 1929. g. 29. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2545 Sekretārs A. Kalve

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu U2
1891. gada 27. septembrī mirušā
Jāņa Tonēs atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
12 mēnešu laikā, skaitot no
iespiešanas dienas „Vald. Vēst-
nesī" .

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
L. Ns 1678/29 g. 2236

Priekšsēd. v. P. Stērste,
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes banka?
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 8. aprīļa nolēmuma
un civ. proc. lik. 208!. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, kas korroborēts
1887. g. 18. decembrī uz Talsu
apriņķa Rideļu muižas ,,Undžen"
mājām zem hip. Ns 706, no-
drošinot pirkšanas summas at-
likumu 1700 kr. cara rbļ., ai
ķīlu tiesībām uz minētām mājam,
kā arī personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
Ja minētā termiņā aktu neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda aktu par izznīcinātu un
Valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ns 1173 29.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

2238b Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 8. aprīļa nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija, kas
korroborēta 1911. g. 7. okt. zem
Ns 1774 uz Talsu apr. Mūrmuižas
muižas ,,Spilvenieka" mājām
zem hip. Ns 3986, nodrošinot
pirkšanas summas atlikumu
438 kr. c. rbļ. ar ķīlu tiesībām
uz minētām mājām, kā ari
personas, kurām būtu kādas
tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot vno sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vaļd.
Vēstn.". Ja minētā termiņā
obligāciju neiesniegs vai tiesības
nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
L. "Ns 1174 29. 2239b
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 8. aprīļa nolēmumu
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik.
3. p. uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, kas korrob. 1914. g.
24. martā ar Ns 496 uz Jēkabpils
apr. Štaben muižas ,,Augusten-
hof I" mājām ar hip. Ns 1166,
nodrošinot pirkšanas summas
atlikumu 5100 kr. cara rbļ.
ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām, kā arī personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, — iesniegt aktu un pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Ja minētā
termiņā aktu neiesniegs, vai tie-
sības nepieteiks, tiesa atzīs pa-
rāda aktu par iznīcinātu un
Valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ns 117

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. P. Stēr

2240b Sekretārs Mittel
Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ai
g. !8. marta lēmumu

Aleksandrs Jūrmalietis a!zīr<
nar maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā un uzaicina iestāde"
un amata personas: 11

aizliegumu uz Aleksandera Jūr-
malieša nekustamiem īpašumiem
un apķīlāt viņa kustamu mantu,
kas atrastos iestāžu un amata
personu darbības rajonā; 2) pa-
ziņot Jelgavas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā ari
par summām, kuras pienākas
parādniekam saņemt no iestādēm
un amata personām.

Tāpat apgabaltiesa uzaicina
visas privātpersonas pazinot ap-
gabaltiesai: 1) par savām parādu
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī par summām
kādas parādniekam pienākas no
viņām kaut ari maksājumu ter-
miņi, kā pirmām, tā otrām
prasībām vēl nebūtu iestājušies;
2) par maksātnespējīgā parād-
nieka mantību, kās atrodas
privātpersonu rīcībā uz kādu
atsevišķu noteikumu (uzglabā-
šana, kā ķīla u. t. t.) pamata,
kā arī par privātpersonu man-
tību, kas atrodas pie parādnieka
uz tādu pat noteikumu pamata.

Visi paziņojumi iesniedzami
tiesai četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
L. Ns 920 2t». 2246b
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
18. februāra nolēmuma, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas ' Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Jānim Kaul-
bārzdim un Annai, Ansim,
Mildai un Jānim Eigenfeldiem un
Lizetei Zariņ piederošiem ne-
kustamiem īpašumiem Kroņa-
Vircavas pag. ,,Kaulbārzdu" mā-
jām ar hip. Ns 649 un ,,Gude|u"
mājām zem zemes grām. Ns 5224
korroborēti akti: 1) obligācija
par 500 kr. rbļ. izstādīta 1914. g.
29. maijā uz Pētera Baumanovska
vārdu, blanko cedēta un korrob.
1914. g. 29. maijā ar Ns 1396
uz ,,Kaulbārzdu" mājām; 21 obli-
gācija par 7200 kr. rbļ., izdota
1909. g. 4. jūnijā Dāvidam
Braueram blanko cedēta un kor-
roborēta 1909. g. 11. jūnijā
ar Ns 1493 un 31 obligācija par
3000 kr. rbļ., izdota 1912. g.
17. decembrī Ivanam Banisam
blanko cedēta un korrob. 1912. g.
17. decembrī ar Ns 3267 abas
pēdējās korroborētas uz ,,Gudeļu "
mājām, pirmā uz 3/B un otrā
uz i 5 ideālo daļu, ierasties šai
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus ne-
iesniegs, tiesa atzīs obligācijas
par iznīcinātām un lūdzējai,
Kroņa-Vircavas krāj-aizdevu ka-
sei, atvēlēs prasīt hipotēku dzē-
šanu zemes grāmatās.

(elgavā, 1929. g. 24. aprīlī
L. Ns 987/29. 2242b
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 8. aprija nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik.
3. p. uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, kas korrob. 1880. g.
26. novembrī ar Ns 563 uz
Jēkabpils apriņķa Vesen muižas
,,lesalnieku" mājām zem hip.
Ns 626, nodrošinot pirkšanas
summas atlikumu 800 kr. rbļ.
ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām, kā ari personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minēto
aktu, iesniegt aktu un pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vakt .
Vēstn.". Ja minētā termiņā
aktu neiesniegs, vai liesības ne-
pieteiks, tiesa atzīs parāda aktu
par iznīcinātu un Valsts zemes
bankai dos tiesību prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīli.
L. Ns 1177 29. 2243b
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ.proc.lik.1967., 201 L—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1927. gada 3. de-
cembrī mirušā Voldemāra Mikeļa
dēla Kleviņa 1927. g. 30. martā
privātā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,.Valdība
nesi".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

(elgavā, 1929. g. 26. aprīlī.
L. Ns 921 29. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittel li

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
15. aprīļa nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parādi pēc obligā-
cijām: I) par 5000 kr. rbļ.,
2) par 3000 kr. rbļ.,: 1) korrob.
1908. g. 25. janv., 2) 1915. g.
9. janv. 1) arNs279, 2) ar Ns 30 uz
Oziņu muižas ,,Jaunzemu" mā-
jām' ar zemes grām. Ns 5003, at-
zīti par samaksātiem un lūdzējai.
Kroņa-Vircavas krāj-aizdevu ka-
sei, dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
L. Ns 978,29. 2241b
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 8. aprīļa nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik.
3. p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts, kas korrob. 1910. g.
13. oktobrī ar Ns 1851 uz Talsu
apriņķa Okseles muižas ,,,.Idler-
hof" mājām zem hip. Ns 436,
nodrošinot pirkšanas summas at-
likumu 850 kr. cara rbļ. ar
ķīlu tiesībām uz minētām mājām,
kā arī personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto aktu, —
iesniegt aktu un pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī". Ja minētā termiņā
aktu neiesniegs vai tiesības
nepieteiks, tiesa atzīs parāda
aktu par iznīcinātu un Valsts
zemes bankai dos tiesības hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
L. Ns 1175/29. . 2244b-
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
8. aprīļa nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jēkabpils-Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā uz Pēterim Mel-
derim piederošā nekustamā īpa-
šuma Jēkabpils apr. Ābeļu pag.
Melder-Melderu mājām Ns 83
zem zemes grām. Ns i 189 korrob.
akts: Jaunjelgavas-Ilūkstes I. iec.
miertiesneša 1914. g. 5. maijā
ar Ns 54 izdots izpildu raksts
Bertmejam Auziņam par 185kr.r.
ar 6% un 5 kr. rbļ. tiesu izdevu-
miem un korroborēts 1915. g.
13. janvārī ar Ns 28, — ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto aktu. .

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Pēterim
Melderim atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 24. aprīlī.
L. Nš 147/29, 2245b
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1917. gada 1. oktobrī mirušās
Bārbeles pagasta ,,Skolu" māju
līdzīpašnieces Lības Oldbergs,
dz. Tiltnieks, atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai desmit mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs " par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 26. aprīlī.
2453 L. Ns 1346/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnod.,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
6. jūnijā atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. 17. februārī Kul-
dīgā mirušā Viļā Indriķa d.
Goldmaņa testaments.

Liepājā, 1929. g. 2. maijā.
2978z Ns 769m 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071. p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1929. g. 9. aprīļa lēmumu re-
ļ*istr. Alšvangas lauksaimniecības
mašīnu koplietošanas biedrība
,.Celms" un ievesta viņu savie-
nību reģ. I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas AI-
švangā. Ns 25 29. 2142b

Liepājā. 1929. g. 24. aprīlī.
Nodaļas pārzinis A Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Speķis.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
19. janvārī mirušā Grigorija
dēla Ščeglova. 1915. g. 15. apr.
sastādītais privāttestaments ar
apgabal ;. 15. febr.
lēmumu apstipr?'

Daugavpilī, 1929. g. 25. anr.
L. Ns 838a 29. 2411
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

. tara v. J. Tiltiņš.



Iekšlietu ministrijas pasu n

izsludina par nederīgu noza««
Ludviga Grigoroviča ārzemju p -

A Jfc 003131, izd. 19» *
7. jūnijā. Rīgā. -"

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē,
Dārza ielā Ns 37, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1146.—1149. p.
paziņo, ka:

1)' izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1927. g. 30,31. decembra
rakstu zem Ns 17550, par pie-
dzīšanu par labu finanču mini-
strijai valsts parāda Ls 51131,83
ar 12%% no Ls 49934,02 un

9% soda naudas no tās pašas
summas, sākot no 1927. g.
15. novembra, 1929. g. 24. aug.,

pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā Ns 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē publiskā izsolē tiks

pārdota Krišjāņa Jāņa d. Dam-

berga nekustama manta, kura
atrodas Ludzas apr., Nautrcnes
pagastā, Zaļmuižas neatsavinā-
mais muižas centrs — 53,31 lia
zemes platībā, ar zemes grāmatu
reģistri Ns 4356, ar visām at-

rodošamies uz tās saimniecības
ēkām, augļu koku dārziem un

spirta dedzinātavu ar visu tās

iekārtu;
2) nekustama manta apgrūti-

nāta ar hipotēkas parādiem:

a) Valsts zemes bankai par bij.
Krievijas valsts muižnieku zemes
bankas nenolīdzinātiem termiņ-

maksājumiem Ls 454,74 apmēra.

soda naudas Ls 1,24 mēnesi ,

sākot ar 1928. g. 1. aprīli un

Ls 3,— par zemes grāmatu

reģistra izrakstu un b) Finanču
ministrijai 100.000 zelta latu
Valsts aizdevuma nodrošinā-

šanai; . . :
3) manta novērtēta publiskai

pārdošanai par Ls 74.000. n

kādas summas iesāksies solīšana,

bet var to pārdot arī zem no-

vērtējuma summas, saskaņa
civ. proc. lik. 1182. p.:

41 personām, kuras veļas pie

dalīties izsolē, jāiemaksā tie. '
izpildītājam, vai tiesas depozi".

drošības nauda 10% no no-

vērtējuma summas , t. i. Ls <*?

un jāuzrāda tieslietu ministru*

atļauja nekustamas mantas
gūšanai; j„ini-

5) visus rakstus un doku

mentus, attiecošos uz P^0?
mantu, var apskatīt Latgale-

apgabaltiesas 1. civīlnodajas K»

celejā, darba laika.
Tiesu izn. A. Lazd.ņs^

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i. pa-
ziņo, ka š. g. 2. marta ,,Valdības
Vēstneša" 50. numurā izsludinātā
I Latvijas cukura fabrikas akciju
sabiedrībai piederošā nekustamā
īpašuma, Jelgavas apr., ārzemes
grāmatu reģ. Ns 8223, sastāvoša
no cukura fabrikas ar iekārtu,
pārdošana publiskā izsolē 1929. g.
8. maijā, pīkst. 10 rītā,

atrcltfM.
Jelgavā, 1929. g. 30. aprīlī.

2955 Tiesu izp. v. i. Ķ. Burdais.

Je lgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
paziņo, J<a šā gada 13. marta
,,Valdības Vēstneša" 59. num.
izsludinātā Dāvidam Kristapa d.
Gilneram piederošo Auru pa-
gasta ,,Strautu" māju ar zemes
grāmatu reģ. Ns 7668 pārdošana
1929. g. 15. ' maijā, pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 20. aprīlī.

Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs pazi ņo ka
1929. g. 16. maijā, pīks':. |d
dienā, Jumpravas pag.Pēpenos"
pārdos Trīnei Gūtman piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
divām govīm un novērtētu par
Ls 300.

Izzināt saraksta, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.
2950 liesu izp. A. Ozoli ņš.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Madonā, Rīgas
buiv. Ns II, paziņo, ka š. g.
26. aprīļa .,Vald. Vēstneša" 93]
numurā izsludinātā Jāņa Ak-
mentiņa nekustamā īpašuma Lie-
zeres pag. Jaunzvejnieku mājās,
pārdošana

atcefta.
Madonā, 1929. g. 2. maijā.

2952z Tiesu ižp. J. Driba.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpild. v. i. paziņo , ka
š. g. 1. marta ,,VaId. Vēstn."
49. numurā izsludinātā Artūram
Mārtiņa d. Majoram piederošo
Bārbeles pagasta ,,Junzemu "
māju ar zemes grāmatu reģi stra
Ns 2904 pārdošana publiskā izsolē
1929. g. 8. maijā, pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. ģ. 2. maijā.

2953 Tiesu izp. v. i. K- Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 14. maijā, pīkst. 2 dienā,
Suntažu pag. ,,Struņķos" pārdos
Kārļam Mednim piederošo kust.
mantu, sastāvošu no zirgiem,
govīm un cit. un novērtētu par
Ls 1480.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.
2'.i51 Tiesu izp. A. Ozoli ņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 16. maijā, pīkst. 12
dienā, Krapes pag. .,1.ejskaļos"
pārdos Andrejam Kaktiņam
piederošo kustamo mantu, ' sa-
stāvošu no zirgiem, ecēšām,
arkliem, vāģiem, ragavām, telēm
un cūkas, bet otrā ūtrupē no
zirga, govīm un zāles pļauj-
mašīnas un novērtētu par Ls 17611.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g, 25. aprīlī.
2949 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Eduarda Sarapa ārzemju pasi
B Ns 004810, izd. 1929. g.
19. martā. Rīgā. 3000b

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. maijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
V. Jelgavas ielā Ns 62, fabrikā,
Fridricha Sobocinskij lietā
pārdos Jūdeja Vestermaņa ku-
stamo mantu, sastāvošu no ādu
krāsošanas aparātiem un novēr-
tētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 15. aprīlī.

3027 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 14.maijā, pīkst. 12 dienā,
Rembates pag. ,,Tildes - Līčos"
pārdos Emīlam Zvēram piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
viena ,,Titan" maļamā gaņģa ar
putraimu taisāmo iekārtu* , bet
otrā ūtrupē no vienas „SīmenS-
Sukerta" firmas dinamo mašīnas
un viena zāģu gatera ,,Pirvic "
firmas un novērtētu par Ls 1100.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

1929. g. 25. aprīlī.
2948 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14, maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā Ns 19, pārdos
Roberta Gora kustamo mantu,
sastāvošu no vienas ēvelmašīnas
un novērtētu par Ls 228.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
3005 Tiesu izp. O. Stellmachers

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, paziņo, ka 1929. %.
13. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 69, pārdos
Viļuma Gaiļa kustamo mantu,
sastāvošu no viena refrakto-
metra un novērtētu par Ls 1000.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 29. aprīlī. 3003
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 127, pārdos
Emīlijas Briedis kustamo mantu,
sastāvošu no viena trimo spo-
guļa un viena velosipēda un
novērtētu par Ls 300.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 29. aprīlī. 3004
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
12. maijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
L. Ķēniņu ielā Ns 15, Rīga? pils.
krājkases prasībā pārdos Ludviga
Redinga kustamu mantu, sastā-
vošu no veikala iekārtas, spoguļa
un šujmašīnām un novērtētu par
Ls 340,—.

Izzināt sarakstu novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
2947 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. maijā, pīkst. 12 dienā. Rīgā,
Skārņu ielā 6, L. Pils ielā i7,
dz. 4, f-mas „Vieken & Co." un
citu prasībās pārdos I un II izsolē
Hermana Raicheļa kust. mantu
sastāvošu no spiestuves burtiem,
mēbelēm un klavierēm un no-
vērtētu par Ls 2502.—.

Izzināt sarakstu novērtējumu.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.
2946 Tiesu izp. I. Grīnfelds

Ar Kandavas iec. miertiesneša
1929. g. 16. aprīļa spriedumu viņa
krimināllietā Ns 335, tirgotājs
Kārlis Osterlāds, Kandavā, Ūde-
ņu ielā Ns 4, par cilvēka uzturam
nederīgu desu turēšanu savā
veikalā, kas konstatēts 1928. g.
30. novembrī, pēc sodu likumu
211. p. 2. d., sodīts ar Ls 25,—
naudas soda, vai pierādītā maksāt
nespējas gadījumā ar arestu uz
septiņām sienām. L. Ns 335

Spriedums stājies likumīgā
spēkā.

Kandavā, 1929. g. 3. maijā.
2991z Miert. Ķ. Fichtenbergs.

Ar Kandavas iec. miertiesneša
1929.g. 16. aprīļa spriedumu viņa
krimināllietā Ns 334, tirgotājs
Mārtiņš Mežraups, Kandavā, Tir-
gus lauk. Ns 6, par cilvēka uz-
turam nederīgas gaļas turēšanu
savā veikalā, kas konstatēts 1928.
gada 30. novembrī, pēc sod. lik.
211. p 2. d., sodīts ar Ls 10,
naudas soda, vai pierādītā maksāt
nespējas gadījumā ar arestu uz
četrām dienām. L. Ns 334

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. 2992z

Kandavā, 1929. g. 3. maijā.
Miertiesn. K. Fichtenbergs.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina 1929. g. 5. martā mirušā
Eduarda Vinca d. Strucinska
mantniekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 1929. g. 24. aprīlī.
2150o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamatojo-
ties uz civ, proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 25. aprīļa
lēmumu, uzaicina 1913. g. 23. de-
cembrī pēc v. st. mirušā Vladi-
slava Andrīva d. Stroda mant-
niekus, pieteikt savas mantošanas
tiesības augšminētam miertiesne-
sim, uz nelaiķa atstāto kustamo
un nekustamo mantību, atrodo-
šos Rēzeknes apr. Varakļānu pag.
Trokšu sād/.ā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ievie-
tošanas dienas ...Vald, Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās,
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas.

Varakļānos, 1929. g. 25. aprīlī.
2265o Miertiesn. v. i. Skromans.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu šī gada 23. aprīļa lēmumu
un pamatodamies uz civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un civ. proc.
lik. ' 1401 p. paziņo, ka pēc
1919. g. 23. novembrī mirušā
Franča Jāņa d. Čerņonoka ir
palicis mantojums — zeme un
ēkas, kas atrodas Ludzas apr.
Brigu pag. Brigu ciemā, uz un-
arcina visus, kam uz šo manto-
jumu būtu kādas tiesības kā
mantniekiem, pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesi".

Zilupē, 1929. g. 24. apr. Ns 1!8b
2155o Miertiesu, v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
ši gada 23. aprīļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. lik. X sēi.
I. d. 1239. p. un civ. lik. 1401. p.
paziņo, ka pēc 1929. g. 21. martā
mirušā Juliāna Osipa d. Leitana
ir palicis mantojums, — zeme tir
ēkas, kas atrodas Ludzas apr,
Pasienes pag. Rabovu ciemā
un uzaicina visus, kam uz še
mantojumu būtu kādas tiesības
kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Zilupē. 1929.g. 24.apr. Ns 1 ITbl
2156o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Rembates pagasta tiesa,
Rīgas apriņķi, pamatojoties uz
savu 1929. g. 27. aprīļa lēmumu
un pag. tiesas likuma 108.
un 109. p. pamata, ar šo iz-
sludina, ka Kārlis un Anna
Dīķi adoptē par savu bērnu resp.
meitu un mantnieci Mārtiņa un
Lības Auziņu meitu Liliju-Leon-
tini Auziņš, dzimušu 1923. g.
6. janvārī, piešķirot viņai uz-
vārdu .Diki^ '.

Personām kurām pret šo adop-
tāciju būtu kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas pieteikties šai pag.

se5n mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un
adoptācija skaitīsies par likumīgā
spēkā gājušu. 2940z

Priekšsēdētājs M. Lūks.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. maijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Vecpilsētā NsI5, kantorī, kustama
īpašuma pārdošana pie Akc. sab.
„Minsker, Glazer un Ko." ir
atcelta uz prasītāja lūgumu.

Rīgā. 1929. g. 6. maijā
3032 Tiesu izn. I. Grīnfelds.

Ar Kandavas iec. miertiesn.
g. 16. aprīļa spriedumu viņa

krimināllietā Ns 333, tirgotājs
Ernests Šplīts, Kandavā, Tirgus
lauk. Ns 5, par cilvēka uzturam
nederīgu desu turēšanu savā
veikalā, kas konstatēts 1928. g.
30. novembrī, pēc sod. lik. 211. p.
2. d., sodīts ar Ls 25,— naudas
soda, vai pierādītā maksātne-
spējas gadījumā ar arestu uz
septiņām dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. 1 Ns 333

Kandavā 1929. g. 3. maijā.
2990z Miert. K. Fichtenbergs.

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 24. aprīļa
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p.
pamata paziņu, ka |icc 1913. g.
28. septembrī mirušā Antona
Jura d. Lipina ir palicis ne-
kustams īpašums Daugavpils apr.
Naujenes pag. M. Krivinišku
ciemā, kādēļ uzaicina visas perso-
nas, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības,
kā mantniekiem, pieteikt šīs

: sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Cl. Ns 443.

Daugavpilī, 1929. g. 24. aprīlī.
2146o Miertiesnesis (paraks^).

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no

... 23. aprīļa un pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. X sēj. I. d.
1239. p. uzaicina 1928. g.18. martā
mirušā Miķeļa Staņislava d.
Dombrovska mantniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils pils. Raipoles ielā Ns 2.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,

ii" ši sluilinfijump. iespie-
šanas dienas.
2147o Miertiesnesis K. Avcns.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 26. aprīļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
t. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1920. g. 17. martā mirušā Aloiza
Pētera d. Vilciņa ir palicis
nekustams mantojums, kurš atro-
das Jaunlatgales apr., Bērzpils
pagastā, Kflovkas mājās, un
uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to viņu būtu
kādas tiesības kā mantniekiem.
pieteikt tās minētam miertiesne-
sim viņa kamerā Balvos, Alejas
ielā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1929. g. 26. apr. Ns 116.
27t)2o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 26. aprīļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1921. g. 26. aprīlī mirušā Grigo-
rija Fedota d. Pedotova ir pali-
cis nekustams mantojums, kurš
atrodas Jaunlatgales apr. Balvu
pagastā, ferma Burtčevo Ns 2 3,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, pieteikt tās minētam mier-
tiesnesim viņa kamerā Balvos,
Alejas ielā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas . ,Vald. Vēstn.".

Balvos, 1929. g. 26. apr. Ns 120.
2701o Miertiesnesis (paraks fs).

Latgales apgabaltiesas Balvu

iec." miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 26. aprīļa lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
1. d. 1239. p! paziņo, ka pēc
1929. g. 28. februārī mirušā
Jēzupa Jāņa d. Trubnika ir
palicis nekustams mantojums,
kurš atrodas Jaunlatgales apr.,
Balvu pagastā, Plītinovas ciemā,
un uzaicina visus, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar viņu
būtu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, pieteikt tās minētam mier-
tiesnesim viņa kamerā Balvos,
Alejas ielā, sešu mēnešu laikā,
skaitot uo šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Balvos, 1929. g. 26. apr. Ns 117.
2700o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 26. apriļa lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. !
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1928. g. 1. oktobrī mirušā Sīmaņa
Gustava d. Cepļa ir palicis ne-
kustamas mantojums, kurš atro-
das Jaunlatgales apr.. Balvu pag.
ferma ,.Oknup .Ns 3", un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar viņu būztu kādas
tiesības kā mantniekiem, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Balvos, Alejas ielā, sešu
mēneru laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī' . Ns 121.

Balvos. 1929. g. 26. aprīlī.
2699o Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pilsētas 6. iec. mier-

tiesneša lēmumu no 1929. g.
28. febr. Andrejs Ūbelīts — fir-
mas „Kārlis Balodis" Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns 72, veikalvedis, par
bojātu konservu turēšanu pār-
došanai, pēc sodu lik. 2/0'. p.,
sodīts ar naudas sodu Ls 15,—
apmērā, vai maksātnespējas ga-
dījumā ar arestu uz piecām
dienām. L. Ns 311

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.
2938z Miertiesn. (paraksts).

Rīgas pils. 13. iec. miertiesnesis,
1929. g. 26. aprīlī pamatodamies
uz civ. proc. lik. 75. p. 295., 298.,
301., 309'. p-, nolēma: Ernas
Lundberg prasības lietā pret
Kārli Lundbergu, Sveču fabriku
,.Kurzeme" īpašniekiem Alekseju
Libermani, Natanu Vasennani un
Kristjāni Pietiņu, par īpašuma
tiesībām Ls 150,— vērtībā, iz-
aicināt pamatodamies uz civ. proc
lik. 75. p. un tālākiem attiecī-
giem pantiem, Kārli Lundbergu
ierasties minētā lietā kā atbildē-
tāju 1929. g. 26. septembrī, Rīgā,
Andreja Pumpura ielā Ns 1,
13. miertiesneša iecirkņa tiesas
sēdē, pīkst. 2 dienā, atgādinot.
ka neierašanās gadījumā sekos
civilprocesā attiecīgos pantos pa-
redzētās sekas.
2939z Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 14604'. -1460* .
un viet. civ. lik. 4404. p. pamata,
saskaņā ar savu 1929. g. 19. aprīļa
lēmumu, izsludina par anulētu
un nederīgu ģenerālpilnvaru, izd.
no Pētera Jāņa d. Matveja
Jūlijam Jāņa d. Matvejam un
apliecinātu no Launkalnes (agrāk
Brantu) pagasta valdes 1922. g.
20. aprīlī ar reģistra Ns 872 I922.g

L. Ns 635/29.
2144o Miertiesnesis Bīlmanis.

Rigas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.—
2014., ' 2059. un 2063. p. paziņo,
ka pēc mir. Kriša-.Alberta Švāna
atklāts mantojums un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu,
vai saskaņā ar to būtu kādas
tiesības kā mantniekiem, kredi-
toriem, legatāriem. fideikommisa-
riem u. t. t. pieteikt šīs tiesības
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot nu šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Vald. Vēstn.".

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

1929. e. 24. aprīlī. Ns 214.
2145o Miertiesnesis (paraksts).

Jēkabpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz civ, proc. lik.
1967., 2011.. 201-1. un 20i
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādi strīdi, pretenzijas
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
22. februārī, publicēto mir. Jē-
kaba Sipeniekanotariēlā kārtībā
noslēgto testamentu, kā arī visas

ias, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jēkaba Sipenieka
mantojumu, vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gatāriem, iideikommisāriem, kre-

n un t. t., pieteiki
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā netiks
izdarīts, tad minētās personas
atzīs par atteikušamies no
nām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pai
likumīgā spēkā gājušu. L

Jēkabpilī. 1929. g. 25. aprīlī.

2258n Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina 1919. g. 15. jūnijā
mirušās Zoļas Joņa m. Stoderšs
mantniekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē. 1929. g. 24. aprīlī.
Miertiesnesis (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā,

uz Natālijas Jura m. Dravnieks,
arī Dravenieks, dzim. Ilgažs,
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Aleksandropoles
muižas atdalīta zemes gabala ar
nosaukumu ,,ferma Livan Ns 11"
platībā 21 desetina 1728 kv. asis,
vairāk vai mazāk un esošās

Jaunlatgales (bij. Ludzas) apr.,
Rugāju (senāk Balvu) pagastā,
kuru nekustamo mantu lūdzēja
mantojusi no sava tēva Jura
Ādama dēla Ilgaža, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina v isas personas, kuram
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-

sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētā lūdzēja varētu tikt ie-

vesta Latgales zemes grāmatu
reģistri pa norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekārisku
apgrūtinājumu tiesībām. Ns 2237

Daugavp ilī, 1929. g. 27. aprīlī.

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
2578 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā,

uz Agafijas Dejanovas, tagad pēc
uzvārda Agafijas Dejana meitas
Kudrašovas, dzim. Dejanovs,
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no zemes gabala pēc
plāna ar Ns 27, platībā 20 de-
setīnas 1320 kv. asis vairāk vai
mazāk un esošās Jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Kacēnu pagastā, Rodo-
voje dačā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas^ kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn., pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hi-
potekārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. *fe 2219.

Daugavpilī, 1929. g. 27. aprīli.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
2577 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā,

uz Vasilija Petrova pirmā, tagad
pēc uzvārda Vasilija Pētera dēla
Labaskina lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no zemes
gabala pēc platības ar Ns 32,
platībā 10,80 desetinas vairāk
vai mazāk un esošās Jaunlatgales
(bij. Ludzas, senāk Ostrovas)
apriņķa Augšpils (senāk Višgo-
rodasj pagastā, dača, ar no-
saukuma Pitalovo ciems, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
kommisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot 110 izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 27. aprīlī,
2576 Ns 2225
Kommis. priekšs. E. Helvichs,
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
22. novembrī mirušā Nikolaja
(Niklāsa) Mārtiņa d. Lindes.
1925. g. 12. jūlijā sastādītais
notariālais testaments ar ap-
gabaltiesas 1929. g. 19. februāra
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 25. apr.
L. Ns 1981a 29. 2411b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabali. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
4. martā mirušā Vasilija Karpa d.
Čekstera, 1927. g. sastādītais
notariālais testaments ar apgabal-
tiesas 1928. g. 6. novembra
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 25. apr.
L. Ns 2503a 28. 2688b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
1. septembrī mirušā Vasilija Dā-
vida d. Kopilova, 1927. g.31. aug.
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 31. okt.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 26. aprīli.
L. Ns 2387a 28. 2689b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Ar Rīgas pilsētas 6. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 7. marta tiesas
lēmumu, pārtikas preču tirgo-
tavas Rīgā, I. Maskavas ielā!39,īp.
Vasilijs Karajevs par tīrības neie-
vērošanu pie baltmaizes cepšanas
pēc sodu lik. 209. p. sodīts ar
Ls 15,— naudas soda vai maksāt-
nespējas gadījumā ar piecām
dienam aresta.

Pavēle stājusies likumīgā spēkā
Rīgā, 1929. g. 3. maijā.

2936z Kr. !." Ns 356

Miertiesnesis (paraksts).
Ar Rīgas pilsētas 6. iec. mier-

tiesneša 1929. g. 2. marta sprie-
dumu Emma Ūdris — piena
produktu veikala Kr. Barona
ielā Ns 76, īpašniece, par tirgo-
šanos ar netīru pienu, pēc sodu
lik. 209. p. sodīta ar naudas sodu
Ls 15,— apmērā vai maksāt-
nespējas gadījumā ar piecām die-
nām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.
2937z L. Ne 216

Miertiesnesis (paraksts).



i at-ales apgabaltiesas Rēzeknes

iec tiesu izpildītājs, kura
? celeja atrodas Rēzeknē, Dārza
-»iā V pamatojoties uz civ. proc.

\t 1146.—1149. P- paziņo, ka:

II izpildot Rēzeknes 1. iec. mier-
tiesneša 1928. g. 19. marta sprie-

duma uzrakstu uz vekseļa, par
Kšanu par labu Latgales
kciiu bankai Ls 460 ar %oun

?£ izd. un Rēzeknes II iec.
miertiesneša 1927. g. 20. oktobra

2« novembra snneduma uz-
"lksTu uz vekseli, par piedzīšanu
nar labu Rīgas komercbankas
fczeknes nodaļai Ls 167arO/0o/un ties. izd., 1929. g. 27. jūlijā,

nīkst 10 rītā, Daugavpili, Šosejas

ielā \o 37, Latgales apgabaltiesas

sēžu zālē, publiskā izsolē, pārdos
Rodzevicdzim

Marijas Fedora m. , .

Mīčerlih, nekustamu mantu, kura
atrodas Rēzeknē, Dzirnavu ielā 1
un sastāv no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesības grunts zemes
c?bala 1171,50 kv. saž. platībā
ar I dzīvojamu koka māju,
1 šķūni un augļu koku dārzu;

2) nekustama manta apgrūti-
nāta: 1) ar izsniegto no Rēzeknes
pilsētas aizdevumu 1680 rub.

36 kap. Krievijas cara naudā uz
28 gadiem ar %% un 2) par
1907. g. 26. jūlijā apstiprinātu
obligāciju, aizņemtu no Jadvigas
Boleslava m. Jon Zigern-Korn —
2000 kr. rub. ar 10% gadā, uz

3 gadiem, skaijot no 1907. g.
26: jūlija;

3) nekustama manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Ls 6000,
no kādas summas iesāksies solī-
šana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā,
drošības nauda 10% no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 600;

5) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
kancelejā, darba laikā.
3015 Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pamato-
joties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Elvines-
Olgas Bekes, dzim. 1898. g.
15. martā, 2) Aleksandra Žīdiņa
arī Ziediņa, dzim. 1890. g.
11. jūlijā, viņa sievas Šarlotes
un meitas Gerones-Elzas, 3) Pē-
tera Arkla, arī Arkliņa, dzim.
1869. g. 19. martā, viņa sievas
Jūles, dēlu: Eduarda-Augusta
un Alfreda-Alberta, 4) Jēkaba-
Ernesta Brauliņa, arī Praula,
arī Prauliņa, dzim. 1895. g.
31. martā, un viņa sievas Kri-
stīnes, 5) Viļa-Aug 'usta Nabaga,
dzim. 1892. g. 20. martā, viņa
sievas Katrines un dēla Arvid 'a-
Augusta, 6) Jozefa-Kaspara-Fe-
liksa Polfandera, ari Pole-
fondera, saukts Polvanders,
dzim. 1885. g. 21. janvārī, viņa
sievas Bertas, meitas Dainas-
Tamaras un dēla Paula-Feliksa,
7) Gustava Silpauša, dzim.
1900. g. 13. augustā, viņa sievas
Bertas un dēla Kārļa-Voldemara,
8) Friča Auna, arī Baumana,
dzim. 1899. g. 8. aprīlī, 9) Indriķa
Stukmaņa, saukts Stupmanis,
dzim. 1896. g. 26. decembrī un
viņa sievas Olgas-Anetes — at-
tiecīgiem uzvārdu maiņas lūgu-
miem, kuri izsludināti 1928. g.
27. oktobri ,,Valdības Vēstnesī"
Ns 244 un pret kuriem triju
mēnešu laikā iebildumi nav celti,
Iekšlietu ministris nolēma:

i. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:
1) Elvinei-Olgai Bekem — uz-

vārdā ,,Aizupietis",
2) Aleksandram Žīdiņam, ari

Ziediņam — uzvārdā ,.Zie-
diņš",

3) Pēterim Arklam, arī Ark-
liņarņ — uzvārdā ,,Arkliņš",

4) Jēkabam - Ernestam Brau-
liņam, arī Praulam, ari
Prauliņarņ — uzvārdā
,,PrauIiriš",

5) Vilim-Augustam Nabagam
— uzvārdā ,,Vilnis ",

6) Jozefam - Kasparam - Fē-
liksam Polfanderam, arī
Polefanderam, saukts Pol-
vanders — uzvārdā ,,Dzin-
tars",

7) Gustavam Silpautim — uz-
vārdā ,,Zā!itis",

8) Fricim Aunam, arī Bauma-
nim — uzvārdā ,,Bautnanis ",

9) Indriķim St ukmanim,saukts
Stupmanis—uzvārdā „Stuk-
manis".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata
un privātām personām, ir skai-
tāmi kā izdoti un lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies
spēkā š. g. 28. janvārī.

Rīgā, 1929. g. 16. aprīlī.
1972b Ns 35064-V.

Administrāt. depart. vicedir.
V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītājs
P. Kurzemnieks.

Rīgas prefektūra Izsludina par
nederīgām pases un personas ap-
liecības, kuras pieteiktas par
zudušām:

1) Latv. pasi ser. BJ Ns 23796,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
13. jūn. ar Annas Anfimovs v.;
2) Latv. pasi ser. UT Ns 14688,
izd. no Krimuldas pag. v. 1928. g.
27. jūl. ar Broņislavas Oboļevičs
vārdu; 3) Padomju Krievijas
pasi Ns 473, izd 1923. g. 26. nov.
ar Marijas Pavlovs v.; 4) Latv.
pasi ser. LA Ns 673, izd. no
Sērenes pag. v. 1928. g. 13. jūn.
ar Pētera Ozola v.; 5) Latv. pasi
ser. Bj's 12822, izd. no 7. iec.
1928. g. 8. maijā ar Jakoba
Līvena v.; 6) Latv. pasi ser.
AN Ns 6014, izd. no 3. iec.
1927. g. 14. nov. ar Voldemāra
Maskovkina v.; 7) Latv. pasi
ser. AA Ns 18253, izd. no 6. iec.
1927. g. 6. sept. ar Aleksandra
Ridigera v.; 8) Latv. pasi ser.
BK Ns 5943, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 26. jūl. ar Vladislava
Konoporica v.; 9) Latv. pasi
Ns 1488, izd. no Smiltenes pils.
polic. 1920. g. 20. nov. ar Jāņa
Renera v.; 10) Latv. pasi ser.
AK Ns 12644, izd. no 4. iec.
1927. g. 5. okt. ar Leva Hnocha
v.; I 1) Latv. pasi, izd. no Piedru-
jas pag. v. ar Juliannas Gjačs v.;
12) Latv. pasi ser. BK Ns 17845,
izd. no Rīgas pref. 1929. g.
17. janv. ar Bertas Teltelbaums
V.; 13) Latv. pasi Ns 226736, izd.
no Rīgas prēf. 1923. g. 19. maijā
ar Viktora Teitelbauma v.;
14) Latv. pasi ser. AT Ns 21230,
izd. no 9. iec. 1928. g. 11. febr.
ar Jēkaba-Roberta Rudzīša v.;
15) Latv. pasi ser. AV Ns 17446,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
28. martā ar Augusta Kiršteina
v.; 16) Latv. pasi ser. AV
Ns 20264, izd. no 11. iec. 1928. g.
20. martā ar Ludviga Auželis v.;
17) Latv. pasi ser AA Ns 21021,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.

7. sept. ar Ādama Dubra v.;
18) Latv. pasi ser. BP Ns 15741,
izd. no Liepājas pol. 2. iec.
1927. g. 14. dec. ar Julianas
Freientals v.; 19) Person. apl.
Ns 1582, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 9. nov. ar Trifeļa Gara-
simova v.; 20) Latv. pasi
Ns 5214, izd. no 5. iec. 1926. g.
14. okt. ar Jāna Straujas v.;
21) Latv. pasi Ns 215283, izd. no
Rīgas prēf. 1922. g. 25. aug. ar
Voldemāra Maizīša v.; 22) Latv.
pasi Ns 8523, izd. no Rīgas prēf.
1926. g. 23. sept. ar Josifa
Simirikova v.; 23) Latv. pasi
ser. AT Ns 15650, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. ar Katrīnas Iva-
novs v.; 24) Latv. pasi ser.
AL Ns 22049, izd. no 12. iec.
1927. g. 8. nov. ar Annas Rodes
V.; 25) Latv. pasi ser. AZ Ns3486,
izd. no 7. iec. 1927. g. 11. nov. ar
Jāņa Grienfelda v.; 26) Latv. pasi
ser. CN Ns 17614, izd. no Jaun-
piebalgas pag. v. 1928. g. 7. febr.
ar Alides Teikmanis v.; 27) Latv.
pasi ser. AL Ns 23051, izd. no
10. iec. 1927. g. 8. nov. ar Rolfa
Sausmana-Cīruļa v.; 28) Latv.
pasi ser. AP Ns 21948, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 11. janv. ar
lijas Zivs v.; 29) Latv. pasi ser.
AP Ns 2088, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 16. dec. ar Mades Vilip-
sons v.; 30) Person. apl. Ns25954,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
22. nov. ar Anastasijas Makarovs
v.; 31) Latv. pasi ser. BJ Ns 19982
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
8. jūn. ar Eduarda Rozenberga v.;
32) Latv. pasi ser. AZ Ns 18295,
izd. no 10. iec. 1927. g. 14, dec.
ar Kārļa Grundes v.; 33) Latv.
pasi ser. AN Ns 13989, izd. no
5. iec. 1927. g. 22. nov. ar Kārļa
Martinsona v.; 34) Latv. pasi
ser. AV Ns 11994, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 2. martā ar Uljanas
Kondrat jevas v.; 35) Latv.
pasi ser. AA Ns 20533, izd. no
1. iec. 1927. g. 12. sept. ar Kurta
Klasena v.; 36) Latv. pasi ser.
AP Ns 12216, izd. no 13. iec.
1928. g. 24. janv. ar Mārtiņa
Garais v.; 37) Latv. pasi, izd. no
Preiļu pag. ar Irinas ļuškins v.;
38) Latv. pasi ser. AJ Ns 2618,
izd. no 2. iec. 1927. g. 12. sept. ar
Ernesta Zons v.

Atsauc sludinājumus par pases
nozaudēšanu, jo minētās pases
ir atrastas un skaitās par de-
rīgām: 1) Latv. pase si I
Ns 20609, izd. no 3. iec. 1928. g.
15. febr. ar Pētera Aspera v.,
ieviet. ,,VaId . Vēstn." Ns 64 no
š. g. 19. marta; 2) Latv. pase ser.
AN Ns 18500, izd. no Rigas prēf.
1927. g. 22. nov. ar Oskara
Ķēniņa v., ieviet. ,,Vald. Vēstn."
Ns 64 no š. g. 19. marta; 3) Latv.
pase ser.AA Ns 2385, izd. no 3. iec.
1927. g. 22. aug. ar Arona Bekera
v., ieviet. ,.Vafd . Vēstn." Ns 54 no
š. g. 7. marta; 4) Latv. pase ser.
AJ Ns 14, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 29. aug. ar Matildes
Kļaviņš v.. ieviet. ..Vaid. Vēstn."
.\"s 54 no š. g. 7. marta; 5) Latv.
pase ser.A| Ns 9214, izd. no 3. iec.
1927. g. 19. sept. ar Kārļa Berg-
maņa v., ieviet. ,,Vald. Vēstn."
Ns 54 no š. g. 7. marta; 6) Latv.
pase ser.AK Ns 7905, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 3. okt. ar Veronikas

Lonko v., ieviet. ,,vald. Vestn.
Ms 54 no š. g. 7. marta; 7) Latv.
pase ser. AJ Ns 12272, izd. no
5. iec. 1927. g. 23. sept. ar Jura
Ozola v., ieviet. ,.Vald. Vēstn."
Ne 89 no š.g. 22. aprīļa; 8) Latv.
pase ser. AP Ns 2704, izd. no
9. iec. 1927. g. 22. dec. ar Kalinas
Zacharovs v., ieviet. ,,Vald.
Vēstn." Ns 13 no š. g. 16. janv.;
9) Latv. pase ser. AK Ns 18330,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
11. okt. ar Idas Eglites v., ieviet.
.,Vald. Vēstn." Ns 24 no š. g.
30. janv.; 10) Latv. pase ser.
AV Ne 578, izd. no II. iec.
1928. g. 16. febr. ar Annas
Sprinģis v., ieviet. ,,Vald. Vēstn."
Ns 40no š. g. 18. febr.; 11) Latv.
pase ser. BJ Ns 14368, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 16. jūn. ar
Pētera Zavražnevs v.. ieviet.
„Val 'd. Vēstn." Ns 40 no š. g.
18. febr.; 12) Latv. pase ser.
AV Ns 24370, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 29. martā ar Jāņa Ružas
v., ieviet. ,,Vald. Vēstn." Ns 64
no š. g. 19. marta; 13) Latv. pase
ser. AA Ns 20905, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 7. sept. ar Alek-
sandra Berenfelda v.. ieviet.

,,Valdības Vestn." Ns 79 no š. g.
10. apr.; 14) Latv. pase ser.
AN Ns 18729, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 23. nov. ar Mendeļa
Magarika v., ieviet. ,,Vald. Vēst-
nesī" Ns 79 no š. g. 10. apr.;
15) Latv. pase ser. AV Ns 3199,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g
24. febr. ar Eduarda Georgi v.,
ieviet. ,,Vald. Vēstn." Ne 79 no
š. g. 10. apr.; 16) Latv. pase ser.
AL Ns 14719, izd. no 9. iec.
1927. g. 1. nov. ar Marfas Timo-
fejevs v., ieviet. „Vald. Vēstn."
Ns 79 no š.g. 10. apr.; 17) Latv.
pase ser. BK Ns 013160, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 16. okt. ar
Martas Melbergs v., ieviet. ,,Vald.
Vēstn." Ne 79 no š. g. 10. apr.;
18) Pērs. apl. Ns 1828/ 31350, izd.
no Daugavpils prēf. ar Vladi-
slava Graņuka v., ieviet. ,,Vald.
Vēstn." Ne 64 no š. g. 19. marta;
19) Latv. pase ser. BA Ns 20325,
izd. no 4. iec. 1928. g. 4. maijā
ar Richarda Dumberga v., ieviet.
„Vald. Vēstn." Ns270 no 1928. g.
27. nov.; 20) Latv. pase ser.
BL Ns 023245, izd. no Daugavpils
prēf. 1928. g.'3. aug. ar Ādolfa
Vītoliņa v., izslud. par nederīgu
no Daugavpils prēf. ,,Vald.
Vēstn." Ns282 no 1928. g. 11. dec.
21) Ieroču atļauja Ns 179, izd. no
Daugavpils prēf. 1928. g. 3. aug.
ar Adolta Vītoliņa,v., izslud. par
nederīgu no Daugavpils prēf.
,,Vaid. Vēstn." Ns281 no 1928. g.
10. dec; 22) kara kļaus. apl.
Ns 1485, izd. no Daugavpils kara
apr. pr-ka 1924. g. 16. febr ar
Ādolfa Vītoliņa v., izslud. par
nederīgu^no Daugavpils prēf.
,,Vald. Vēstn. " Ns 282 no 1928. g.
11. dec.

Pamats: Rīgas prēf. raksts
Ns 3323, no š. g. 18., 20., 22.,
23., 24., 25,, 26., 27., 29. un
30. aprīļa. 2886r

Rīgas prēf. pal. (paraksts).

f '

"€itu iestāžu
slfiCĪžīīOJliīīīi.

PAZIŅOJUMS.
1929. g. 30. aprīlī finanču mi-

nistris apstiprinājis statūtus Me-
tālrūpniecības un tirdzniecības pa-
ju sabiedrībai ,,DFMONS", kuras
mērķis ir: 1) eksports, imports un
vietējā tirdzniecība ar dažāda
veida metāla un mēchaniskiem
izstrādājumiem un precēm uz
sava rēķina un kommisijā; 2) ie-
gūt, būvēt un izmantot dažādas
metāla rūpniecības un mēcha-
nisku darbu iestādes.

Pie nodibināšanās sabiedrība
pārņem savā īpašumā Jānim
Purželis piederošo šveicēšanas un
mēchanisku darbu iestādi zem
firmas ,,Autogēns , Purželis", kas
atrodas Rīgā, Riepnieku ielā 3,
ar visiem tās aktīviem un pa-
sīviem.

Pamatkapitāls Ls 20.000,—,
kas sadalās 200 pajos pa Ls 100,—
katrs.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekosi Latvi-

jas pilsoņi:
1) Jānis Tikums, dzīv. Rīgā,

Purvciema ielā Ne 18, dz. 5.
2) Hermanis Gutmanis, dzīv.

Rīgā, Zvaigžņu ielā Ns 12, dz.5
3) Jānis Purželis. dzīv. Rīgā,

Turgeņeva ielā Ns 14, dz. 1.
4) Anna Gut manis, dzim. Pū-

cens. dzīv. Rīgā, Zvaigžņu
ielā Ne 12, dz. 5.

-") Marija Pūcens, dzim. Purže-
lis, dzīv. Rīgā, Zvaigžņu ielā
I* 12, dz. 5.

*) Olga Tikums, dzim. Pūce,
dzīv. Rīgā, Purvciema ielā
*6 18, dz. 5.

<) Rūdolfs Paga, dzīv. Rīgā,
Ķurmanova ielā Ns 10, dz. 50.

Tirdzniec. nodaļas priekšn. v.
sOuTz V. Gailītis.

Revidents R. Bērziņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
«a 1929. g. io. maijā, pīkst. 11
0lena, Rī gā Valdemāra ielā Ns 37,
<ļ6, pārd. vairāksolīšanā Jakoba
«era kustamu mantu, novērtētuPar Ls 340,— un sastāvošu no"rauku bufetes viņa 1926. g.
ierļak. nodokļa parāda segšanai.

; 1929. g. 3. maijā.
Piedzinējs Upīts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
««nniskā daļa paziņo, ka zem-
*°Pibas ministris š. g. 19. aprīli

^
apstiprinājis Alojas pag. mel.

slk- "Kameru luksts" statūtus.^abtedrtir ievesta mel. sab.

^

'V daļas 129. 1. p. ar Ne
1300.

sabiedrības valdes sēdeklis:
pierās apr., Alojas pagastā,
'° as Kaktiņos 47F, c, Aloju.
27a?k vatāJa v- J- Pelsis.

—iz2°____Darbvedis Briedis.
*ļ8« PrēfTeTiec. priekšnieks

> ,.c - g- ,.Vald. Vēstn."
" & ievietoto sludinājumu

anL^valšne 'er kara klans.
jo n-£--s "- 49324 nozaudēšanu.

"""era apliecība atrasta. 3011 b

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīli
ir apstiprinājis Augšpils pag.
mel. sab. ,.jahonti" statūtus
Sabiedrība ir ievesta mel. sab
reģ. IV daļas 151. 1. p. ar Ns 1322

Sabiedrības valdes sēdeklis.
Jaunlatgales apr., Augšpils pag.
Jahontovo sādžā, c. Jaunlatgali

Dalās vadītāja v. J. Pelsis
2749b Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīlī
ir apstiprinājis Veselavas mel.
sab. ,.Lielais purvs" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. IV daļas 121. I. p. ar Ns 1292.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr., Veselavas pag., Vese-
lavas muižā, c. Cēsīm. 2747b

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīli
ir apstiprinājis Vārmes pagasta
mel. sab. ,,Straume" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta mcl. sab.
reģ. IV daļas 119. I. p. ar Ns 1290

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr., Vārmes pag. Spāru
Rozenbacha mājās, c. Vārmi.

Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
2748b Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīlī
ir apstiprinājis Madonas apr.
Ļaudonas pag. mel. sab. ,,Kumel-
nīca" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta mel. sab. reģ. IV daļas
122. I. p. ar Ns 1293.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Madonas apr., Ļaudonas pag.,
,,Austrumos ", c. Ļaudoni.

Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
2746b Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministrijas kultur-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīlī
ir apstiprinājis Ilzes Kamencas
mel. sab. ,,Nākotne" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. IV daļas 153. I. p. ar Ns 1324.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ilūkstes apr.. Bebrenes pag.,
Zingališku mājās, c. Eglaini.

Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
2750b Darbvedis Briedis.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina zināšanai, ka 1929. g.
17. maijā, pīkst. 11 dienā, Bauskā
Biršu ielā Ns 26 pārdos vairāk-
solīšanā Minnai Dumpe aprakstītu
mantu, sastāvošu no 1 ragavām,
aizjūga, brūnas krāsas skapja
un I apaļa galdiņa, dēļ tiesas
un lokšņu nodokļa piedzīšanas.

3017b'

Kara ministrijas
Armijas ekonomiskais

veikals
izdos rakstiskā galīgā izsolē

teūidurbus
Daugavpilī, Valdemāra ielā Ns 16,
kopsummā par apm. Ls 30.000.

Ar darba maksas aprēķiniem un
noteikumiem var iepazīties katru
dienu no pīkst. 10 līdz 18, Rīgā,
Audēju ielā Ns 16, Armijas
ekonomiskajā veikalā un Dau-
gavnilī,Armijas ekonomiskajā vei-
kalā, Daugavpils nodaļā, 3. Jan-
vāra ielā Ns 53.

Rakstiski piedāvājumi, ap-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli
līdz ar drošības naudu — Ls 1.500
naudā vai Latvijas bankas ga-
rantijā, iesniedzami Rīgā, Audēju
ielā Ns 16, Armijas ekonomiskajā
veikalā ne vēlāki kā š. g. 15.maijā
nīkst. 12. 2945z

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīli
ir apstiprinājis Aizupes un Vānes
mel. sab. ,, Imula" statūtus. Sa-
biedrība ir" ievesta mel. sab.
reģ. IV daļas 127. 1. p. ar Ns 1298.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Tukuma apr., Aizupes pag., Aiz-
upes muižā, c. Sabili. 2751b

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Briedis.

Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.priekš-
nieks paziņo, ka 1929. g. 16.maijā
pīkst. 10 dienā, Pļaviņās, Līkā
ielā Ns 10, pārdos atklātā izsolē
Miķeļam Drujanam piederošu
kustamu mantu, sastāvošu no
vienas lietotas droškas aprakstītas
Nodokļu departamenta prasībā
un novērtētu par Ls 22,—.

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt ūtrupes dienā uz vietas.

Rīgas apr. Skrīveru iec. pol.
priekšnieks paziņo, ka 1929. g.
16. maijā, pīkst. 9 dienā. Pļaviņās
Ugunsdzēsēju ielā pārdos atklātā
izsolē Mendelim Bindmanam pie-
derošu kustamu mantu, sastāvošu
no skapja, galda, sienas pulksteņa
un puķēm — aprakstītām Pļa-
viņas pilsētas valdes prasībā
un novērtētu par Ls 2o.-.

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt ūtrupes dienā uz vietas.

Rīkojums.
Ar šo uzaicinu visus Jelgavas

pilsētas vieglos ormaņus ierasties
ar pajūgiem š. g. I. jūnijā, p'.kst.
10 uz gadskārtējo apskati Jel-
gavā, Zemgales prosp.
pie apriņķa policijas pārvaldes.

Neierašanās gadījumā anulēšu
izdotās apliecības. 2852 1.

Jelgavā, 1929. g. 3. maijā.
Jelgavas apr. priekšnieks

2943z An šm i ts.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Na 18162, kā
nozaudētu, izdotu 1928, gada
5. janvārī uz Hermana Žebeks
vārdu. L 653 3031

Jelgavas pilsētas policijas pr-ks
izsludina par nozaud. „Valters"
sist. revolveru, kal. 7,65. Ns26768
Atrašanas gadījumā nododams
Jelgavas pils. policijai. No pirk-
šanas jāsargās. 1883z

Rīgas kalpotāju artelim

,.fftspi-ess"
I. Zirgu ielā Ns 17, glabāšanā no-
dotās mantas, uz kurām gul
parāds ar NsNs9439. 9451, 9497.
971)6 . 9767, 1149. 1171 un 17, 18,
27, 269, 301, 393, 406, 437, 488,
532, 538, 551, 616, 631., 685,
718 736. 789, 800, 801, 845. 851,
807, 815, 823, 827, 902, 913, un
916,

izūtrupēs
1929. g. 23. maijā, Dzirnavu ielā
Ns 153 55 pīkst. 10 no rīta un
1929.g. 24. maijā, lielā Kalēju ielā

11 1 2733z
Pilsētas ūtrupnieks Ķ.Urbāns.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 18191, kā
nozaudētu, izdotu 1928. g.
9. janvārī uz Eugenias Jehnicb
vārdu. L 652 3050

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina zināšanai, ka 1929. g.
17. maijā, pīkst. II dienā, pie
Bauskas apr. pr-ka pārvaldes
Bauskā, Pīls^ ielā Ns 52 pārdos
vairāksolīšanā' Jānim Ozolam ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
1 zirga. " tumši brūnas spalvas,
9 g. veca, novērt, par Ls 12,—,
dēļ soda naudas piedzīšanas.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klans, apliec, ar Ns 2204,
izd. 1924. g. 3. maijā no kara
skolas pr-ka ar Aleksandra
Eduarda Urbāns ,dzim. 1901. g.
vārdu. 3010b

Kora būvniecības pārvalde
izsludina uz 1929. g. 23. maiju 3029

Rīgas būvju grupā jauktu izsoli:
1) pīkst. 10, uz palieveņa jaunbūves turpināšanas darbiem Citadelē

par summu Ls 2702,79;
2) pīkst. 11, uz dzīvokļa atjaunošanas darbiem Citadeles ēkā Ns 28

par summu Ls 365237 un
3) pīkst. 12 uz artēziskās akas skalošanas un tīrīšanas darbiem

Gulbenē par summu Ls 1439,25.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pieda-

līšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi ' slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz 1929. g. 23. maijam attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 200, uz 2. p. Ls 300 un uz 3. p.
Ls 100.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Kara
būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē 24, katru darb-
dienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13). L 654

Pastu un tčlesrafo d-ta go.lv.darbnīca
izsludina š. g. 22. maijā

rasistisku izsali
uz: 1) elektromotoriem, ar piederumiem no 1,5—44 Z. s. 15 gab.

2) gliemežu vārpstiņu frēzmašīnu 1 „
3) tēlef. kabeļu pāru, divtrumitļu, savijamo mašīnu 1 kompl.
Izsole notiks minētā datumā P. T. departamenta saimniecības

daļā ist. Ns 10, Aspazijas bulv. Ns 15,
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10°,apmērā

no piedāvājumu kopsummas, L 639 1* 2928
Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-

daļā, Vidzemes šos. Ns 19, darbdienās no 10—12 un no 12,30—14,

Fin. min. Valsts saimn. departaments
1929. g. 10. maijā, pulksten 12 dienā, Liepājā, Skolas iela Ns 12,
I. iec. nodokļu inspekcijas telpās,

izrentēs mutiskā sacensībā zemes gabalus,
atrod. Liepājā, Rozenkranca ielā Ns 18 un Miltu ielā Ns 11 uz laiku
no 1929. g. 1. maija līdz 1929. g. 31. oktobrim.

Drošības nauda pie solīšanas katram zemes gabalam Ls 5,—
iemaksājama sacensības, dienā.

Ar sacensības noteikumiem un līgumu paraugiem var ie-
pazīties Liepājā, I iecirkņa nodokļu inspekcijas kancelejā, Skolas
ielā Ns 12 un Valsts saimniecības dep-ta admin. nodaļā, Valdemāra
iplā No 9-a riarhriipnāc nn Q—13 2941h

X raj. inženieris. Madonā
izdos š. g. 10. maijā, pīkst. 12 dienā savā kancelejā, Baložu ielā

jauktā izsolē:
18,40 m gara koka tilta pārbūvi

pār Lipsti uz Madonas-Švāna kroga II ceļa km 14,442; drošība Ls 166.
Tuvākas zinas Vil rajona inženiera "kancelejā Smiltenē, Dāma

ielā Ns 7/9, darbdienās no 9—15. L 650 3028

Juglas virsmežniecība
iznomās jauktā izsolē 1929. g. 22. maijā, pīkst. 12 dienā, virsmež-
niecības kancelejā, Zaķu muižā,

zvejas tiesības uz 3 gadiem
virsmežniecības pārzināšanā atrodošos Ropažu pagasta Pietenu,
Asarīšu, Lēpju, Rauduļu, Melnezera un Sēres ezeros.

Solīšana sāksies no Ls 10,— nomas naudas par katru ezeru.
Drošības nauda jāiemaksā gada nomas apmērā.
Piedāvājumus slēgtās aploksnēs pieņems lidz mutiskās izsoles

sākumam.
Piedāvājumus slēgtās aploksnēs, kuri nebūs nodrošināti ar

drošibas naudu piedāvātās gada nomas apmērā, neatzīs.
Tuvākas ziņas un speciāli nosacījumi Juglas virsmežniecības

kancelejā. 2942b Juglas virsmežnieciba.



IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muitas likuma §§ 477., 496. un 561. p., 1929. g. 29. maijā, pīkst. 10 no rita,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekiem ir

tiesība tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes.
"£ __ . Precepienākusi
w Precu Lād,
o pieteik. Kon. , No kurienes Vietu skaits un zīmes Preču nosaukums Vērtība Precu īpašnieks
o. j^ojvs dok. rt *&'K d un svars
& pa dzelzceļu 'v'lu Ls

1927. gads.
1 9675 — 1264 Pa dzelzceļu 28. lll 1927 Ventspils 21 ķīpa H. & L. 432 39, 407, 429 30,

447,55, 406 Kokvilnas audumi, br. 1379 kg 4842, 19 E. Garbelt
2 12435 28 137 ,.Baltabor" 11. IV 1927 Londonas 4 ķīpas P. C. H. L. 390,93 Kokvilnas audumi, br. 664,7 kg 1981,40 E. OarbelI
3 14626 30 178 „Victoria" 26. IV 1927 Stetines 40 ķīpas 7505 6, 750813, 7515 17,

7519 29, 7532 34, 7536 38, 7540,
7553 60,7563 65 Papīra tapetes, br. 852,9 kg 504,45 ,,Līva"

4 15146 — 184 ,,Elektra" 27. IV 1927 Hamburgas 1 muca Akmeņogļu darva, br. 177,0 kg 6,52 ,.Helmsing & GrimnV
5 16909 58 60 230 „Baltrader" 10./V 1927 Rēveks 1 ķīpa B. M. 2960 Kokvilnas audumi, br. 187,0 kg 281,84 „Šenker & Co"
6 27468 — 1585 Pa dzelzceļu 20. IV 1927 Valkas I paka La legation Finlande 334 Papīra izstrādājumi, br. 6,8 kg 7,20 Soome Saatkond

1928. gads.
7 4597 37 16 ,,Nidaros" 5. I 1928 Kopengagenas 1 gabals Vieglais auto ar vaļēju karo-

sēriju, br. 1150,0 kg 1173,54 —
8 4746 37 16 ,,Nidaros" 5. I 1928 Kopenhāgenas 1 gabals S. C. 82451 Auto ritenis ar uzvilktu riepu,

br. 15,0 kg 39,59 —
9 9378 — 3870 Pa dzelzceļu 22. XI 1927 Indras 1 kofers M. 1281 Vīriešu apģērbi un koka izstrād.,

br. 2,3 kg 30,41 Uzrādītājs»
10 12122 52 1196 „Niobe" 12. XII 1927 Hamburgas 1 kaste un 1 sainis S. G. 1035 3,

H. B. Co. 1035 4 Dzelzs izstrādājumi, br. 192,8 kg 94,40 Uzrādītājs
11 12038 — 772 Pa dzelzceļu 21. II 1928 Daugavpils 1 paka A. 082 Apvīlēti puszīda audumi.br.

1,0 kg 39,70 Uzrādītājs
12 15450 — 1579 Pa dzelzceļu 11. IV 1928 Rītupes 1 kaste 82023 1 Apģērbi, krelles u. c. pr., br.

5,0 kg. 132,35 Jēkabs Slobodūt
13 26209 — 875 Pa dzelzceļu 28. II 1928 Ventspils 3 pakas 41417 3 Radio aparāts, br. 13,7 kg 24,26
14 18713 — 254 „Uranus" 28. IV 1928 Hamburgas 3 kastes Z. K. 3330 Žāvēti augļi ,br. 43,5 kg 75,29 Nezināms
15 18714 — 254 ,,Uranus" 28./IV 1928 Hamburgas I kaste S. Melnās plūmes, br. 14,5 kg 17,93 Nezināms
16 18715 — 254 „Uranus" 28./IV 1928 Hamburgas 1 kaste 7327. Hamburg Rozīnes, br. 13,0 kg 9,08 Nezināms
17 18716 254 „Uranus" 28. IV 1928 Hamburgas 5 kastes R. D. 83,84 Rozīnes, br. 66,9 kg 29,25 Nezināms
18 18717 — 254 ,,Uranus" 28./IV 1928 Hamburgas 1 kaste C. J. U. 2498 Rozīnes, br. 14,5 kg 9,80 Nezināms
19 18718 — 254 „Uranus" | 28., IV 1928 Hamburgas 1 kaste Tiger Rozīnes, br. 13,5 kg 9,42 Nezināms

1929. gads.
20 3367 7 56 „E. Russ" 16./I1929 Hamburgas 2 kastes G. D. Riga 509, 512 Kartonāžas izstrād., br. 97,0 kg 135,51
21 7692 — 922 Pa dzelzceļu 4./III 1929 Valkas 600 gabali Dzelzs skārda izstrādājumi, br.

3324,0 kg 3054,07
22 8777 — 1257 Pa dzelzceļu 20. III 1929 Meitenes 3 partijas Salmi, sv. 750, 0 kg. Iesaiņo-

jamais papīris, br. 44,0 kg
un masa, sv. 36,0 kg 43,40 —

23 pasta kvīte Pa pastu
ser. A Pa pastu

Ns 64859 Pa pastu 2. II 1929 Vācijas 1 paka 242 8731 Kafijas surogāti, br. 6,38 kg 31,78 Edgar Lapiņš
24 pasta kvīte

ser. A
Ns 65292 Pa pastu 14./11 1929 Vācijas 1 paka 605/12717 Preču paraugi, br. 1,28 kg 9,59 „A. Ukonin" īp. 0. Šmidt

Aizrādījums: Bez tam tanī pašā izsolē pārdos no iepriekšējās izsoles nepārdotās sekošas pārcenotas preces: terpentīna eļļu, ķemmes, galantērijas preces, mašīnas, vara izstrādājumus.
ķīmiskus produktus, papīra izstrādājumus, vīnogu vīnus, mākslīgas puķes, drukas darbus, preču paraugus, mucu dēlīšus, pūderi un citas preces. 2781 v

Muitas priekšnieka v. i. Rubis. Nodajas pārzinis Grigorjevs.

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Viļakas pagasta valdes namā
1929. gada 15. jūlijā, pīkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāksolī-
šanā tiesību uz saimniecību ar
ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Jaunlatgales apriņķī, Viļakas pa-
gastā, Viļakas muižas jaunsaim-
niecība Ns 1340 F un ir piešķirta
Aleksandram Stepana d. Loginam
(skat. „Zemes Ierīcības Vēstnesī"

N° 177 lapas pusē 12 ar kārtas
Ns 17084).

2) Saimniecība sastāv no:

a. zemes kopplatībā 21,17 ha,
b. ēkām — dzīvojamās ēkas

un kūts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a. Drošības naudu '/s no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 400.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas p irms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz 1/5
no nosolītās summas. Pārējās 4/r
jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1929. g. 3. maijā. Nsa 62589

3024 Valsts zemes banka.

Ventspils apr. priekšniek'
par ned. nozaud. Latvijas iek.šz.

pac 1 17, izd. no Ēdoles

pagasta vai g. 27. martā
ar Jūles Anša m. Novicki vardu.

JUzcijtā sabiedrības ..Jurniers ', (Stīga.
Bilance 1929. g. 1. janvārī.

AKTĪVS. Ls
Kase 5578,72
Nekustams īpašums 145439,81
Darba mašīnas, inventārs un fabrikas iekārta 387022,58
Preces un materiāli . 172341,63
Dažādas personas un iestādes 441550,62
Depo vekseļi 535000,—
Obligācijas 334765,—
Pārejošas summas 5181,39

Ls 2026879,75

PASĪVS. Ls
Akciju kapitāls 400000,—
Rezerves kapitāls 2706,40
Amortizācijas kapitāls par 1926. g 28253,34

par 1927. g. . . 39652,14
par 1928. g. . . 44273,92 112179,40

Dažādas personas un iestādes 015043,51
Depo vekseļi 535000 —
Pataisītas obligācijas 183000,—
Deponētas obligācijas 151765, 334765 —

Pārejošas summas 610,87
Peļņa par 1928. g 26269,57 _ „_
Pelna tantjemas darbiniekiem atlik 305,

Ls 2026879.75

Peļņas un zaudējumu konts.
PELNĪTS. „

Caur fabrikācijas kontu Ls 146nnni,a

ZAUDĒTS. \ Ls
""

Caur materiālu kontu 788298, 41

Caur rūpniecības un tirdzniec. izdevumu kontu. . . . 645433J»
1433732,831

Peļņa par 1928. g 26
~

Ls

2912b VALDE. _

Rīgas papīrfabriku akc. sab.
pamatodamies uz statūtu 29.
un sek. paragrāfiem, tiek sab.
akcionāri laipni lūgti ierasties

uz
kārtējo 99. vispārējo sapulci,

otrdien, 1929. g. 28. maijā,
pīkst. 11 priekš pusdienas, valdes
telpās, Rīgā. I. Aldaru ielā Ns 12.

Dienas kārtība:
1) Bilance un valdes darbības

pārskats par 1928. g. un
revīzijas kommisijas ziņojums;

2) Lēmums par bilances, kā
art peļņas un zaudējumu
rēķinu pieņemšana un valdes

abināšanu no atbildības;
3) Lēmums par tīras peļņas

sadalīšanu;
4) Vēlēšanas;
5) Tekoši jautājumi.

Akcionāri, kuru akciji
rodas ārzemēs, var tās. dēl

piedalīšanās vispārējā sapulce,

deponēt pret kvīti apakšā minē-

tās bankās, pie kam ši kv'te
uzskatāma kā priekšā stādītas
akcijas un dod tiesību piedalīties
vispārējā sapulcē.
Kleinvvort, Sons & Co.. Londona,
Mendelsohn <£ Co., Berlīne.

Mendelsohn & Co., Amsterdama ,

G.Scheel <S Co., Revele
3008b Y' q|de-

Līksnas pag. valde, Daug
apr., izsludina par ned. zirg

Vo 2306 57806, izd. no »
pagasta valdes 1928. g. 24. no\-

"
kempu pag. aizsargu nodaļa

ka 5. Rīgas aizsargu poH»

?u pag. aizsarga
aizaraa Jāna. Jāņa 0

dienesta apliecība ar f*
nozaudēta un tamdēļ ar i
izsludināta par nede

3)ažā<li
sludinājumi.

Paju sabiedr. ,,Liepājas Burtnieks'
valde sasauc

vispārēju biedru sapulci
1929. g. 25. maijā, pīkst. 18,
Lejas Kurzemes krāj-aizdevu
sabiedrības telpās . Liepājā, Lielā
ielā Ns 13, ar šādu

dienas kārtību:
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šanas;
2) Valdes ziņojumi un gada

pārskata pieņemšanas par
1928. gadu;

3) Budžets 1929. gadam;
4) Velēšanas:

;anas jautājums;
6) Dažādi jautājumi.

Piezīme : Gadījumā, ja"~25.mai-
jā neieradīsies vajadzīgais biedru

tad otrā un galīgā biedru
sapulce notiks 14 dii
t. i. 1929. g. 8. jūnijā. 31

Priekšsēd. (paraksts).

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apriņķī, izslud. par ned. nozaud.
jaunā parauga iekšzemes pasi
Ns 7303. izd. no Mērdzenes pag.
valdes 1928. g. 3. augustā ar
Nikifora Stepana d. Makarovs v ,
dzim. I! 1898z

Rēzeknes apr. priekšnieka 2.iec.
palīgs izsludina par nozaudētu
Sakstagala pae. vec. pol. kārtīb-
nieka J. Sivgala .. Nagana" sist.
revolveru M adējam
revolvers jānodod polic. iecirkņa

e jā.

Rēzeknes apr. priekšnieka 2. iec.
oalīgs izsludina par nozaudētu
Gaigalavas pag. vec. policijas
kārtībnieka J. Millera „StOck"

as revolveru N
i!. martā braucot no Vara-

kļāniem uz Gaigalovu. Atradē-
jam revolvers jānodod polic. iec.
kancelejā.

Tukuma-Talsu apr. pr-ka pal.
1. iec. izsludina par nederīgu

šanas kara piemiņa
1 Pētera d. Alsina

vārdu, izd. no Tukuma-Ta!« u
kara apr. pr-ka. 217

Dzirciema pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
kļaus, apliecību Ns 5086 ar
Pētera Friča d. Krišberga vārdu,
izd. no Tukuma-Talsu kara apr.
pr-ka 1920. g. 8. oktobrī Kriš-
bergam kā nederīgam kara die-
nestam. . 2065b

Cieceres pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
kļaus, apliecību ar Ns 13817 ab.
ar Miķeļa Katrīnas d. Bandi-
nieka vārdu, izd. no 1. Liepājas
kāju. pulka komandiera 1924. g,
30. decembri. 2282b

Cauru pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto kara klans, apliecību
Ns 17901 ar lvana Iļja d. Iļjins
vardu, izd. no Ludzas kara apr.
pr-ka. 2069b

Ivandes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ns 797 ar Trīnes
Jēkaba m. Gerklav, dzim. Obel
(Ubel) vārdu, izd. no Ivandes
pag, valdes 1921. g. 7. febr

Liezeres pag. valde atsauc
Kraukļu pag. valdes ievietoto
sludinājumu ,,Vald. Vēstn." Ns 48
1929. g. 6. !p. par Latvijas iekšz.
pases ser. Ns M.V. 004934 no-
zaudēšanu, izd. 1928. g. 13. jūl.
no Kraukļu pag. valdes ar |ē-
zupa Mileiko vārdu, jo pase
atrasta. 2070b

Madonas apr. pr-ka 2. iec. pal.
izsludina par ned. nozaud. Latv.
pasi ser. CJ Ns 022380, izd. no
Vecmuižas pag. valdes 1927. g.
5. oktobri ar Andreja Berelis
vārdu. 2072z

Rundēnu pag. valde izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par

īdētiem:
Latvijas pasi ser. M.P.

Ns002668 ar Andreja -
Pirogovs vārdu, izd. no Rundēnu

». s. 13. iūnijā:
^> 1 ser. M. P,

Ns 002 Gusevs
vārdu, izd. no Rundēnu pag.
valdes 1928. g. 9. jūlijā;

ds Karasevs
vārdu, izd. no Rundēnu pag.
valde g. 25. jūl

4) Pagaidu p<
251 ar Domna Ž

vārdu, izd. no Rundēnu pag
valdes 1929. s. 10. anr. 2195b

Rīgas apr. Skrīveru pol. iec.
priekšnieks izsludina par ne-
derīgām zemāk minētās Latvijas
iekšz. pases, kuras pieteiktas
par zudušām:

1) ser. N.T. Ns. 010175 ar
Ellas Briedītis, dzim. Lucs vārdu,
izd. no Bebru pag. valdes 1927. g.
decembra mēn.;

2) ser. N.T. Ns 014058 ar
Jāņa Rasiņš vārdu, izd. no
Kokneses pag. valdes 1928. g.
8. jūnijā;

3) ser. ' N.Z. Ns 015661 ar
Paulīnes Nadziņš, dzim. Pode
vārdu, izd. no Pļaviņu pag.
valdes 1927. g. 11. novembrī;

-I) ser. N.Z. Ns 015691 ar
Jēkaba Kaķītis vārdu, izd. no
Pļaviņu pag. valdes 1927. g.
16. novembrī. 2053b

Grobiņas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Liepājas
kara apr. pārv. 1927. g. 2. jūn.
izdoto kara klans. apliecību
Ns 13071 ar Jēkaba Buncis vārdu,
par to, ka nederīgs kara dienestam

Drustu pag. valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgi: nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 9943,
izd. no 9. Rēzeknes kājn. pulka
kom. 1922. g. 1!». dec. ar Jāņa
Jāņa d. Grišula vārdu. 1901o

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Līvānu pag. valde izsludina par
ned. Latvijas iekšzemes pasi
ser. JT Ns 020836, izd. no Līvānu
pag. valdes 1928. g. 21. maijā ar
Ns 3311 ar Virginas Birzāks, ari
Vucins vārdu. 1899z

Liepājas-Aizputes apr. priekšn.
1. iec. palīgs izsludina par ned.
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Ns 12154, izd. no Durbes pag.
valdes 1920. g.'21. augustā ar
Niklāva Jukuma d. Begmana
vārdu. 2046z

Liepājas-Aizputes apr. priekšn.
1. iec. palīgs izslud. par nederīgu
nozaud. Latvijas iekšz. pasi
ser. ML Ns 013184, izd. no Nīcas
pag. valdes 1928. g. 25. jūlijā ai
Nikolaja Stepanova vārdu. 2047

Liepājas-Aizputes apr. priekšn.
1. iec. palīgs izsludina par ned.
nozaud. Latvijas iekšzemes pasi
ser. LT Ns018127. izd. no Rāvas
pag. valdes 1927. g. 25. oktobri
ar Billes Bluķis vārdu. 2048z

Liepājas-Aizputes apr. priekšn.
1. iec. palīgs atsauc savu sludi-
nājumu š. g. ,,V'ald. Vēstnesī"
Ns 15 — par Alberta Pankoka
pases ser. BZ Ns 003543 nozaudē-
šanu, jo minētā pase atrasta.
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