
Ministru kabineta lēmums par pastiprinātā
apsardzības stāvokļa pagarināšanu.

Arestēto pārvadāšanas maršrutu saraksts.
Noteikumi par valsts civīl- un autonomo

iestāžu darbinieku, kara invalidu un
viņu ģimenes locekļu un cietušo kara-
vīru ģimenes locekļu balneoloģisku ār-
stēšanu Latvijas dziedniecībasiestādēs.

Rīkojums par gala pārbaudījumiem četr-
gadīgos technikumos 1928./29. mā-
cības gadā.

Papildu rīkojums par gala pārbaudījumiem
ģimnāzijās un komercskolās 1928./29.
mācības gadā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Ministru kabineta lēmums.

Valsts drošības un sabiedriska miera
uzturēšanas labā pastiprinātas apsardzības
stāvokli, kas izbeidzas š. g. 15. maijā,
pagarināt uz 6 mēnešiem, t. i. līdz 1929. g.
15. novembrim, 15 kilometru platā piero-

bežas joslā gar Latvijas-Igaunijas robežu,
uz rītiem no Kalna Pededzes, pēdējo ie-
skaitot, līdz Latvijas robežai ar Sociāli-
stisko Padomju Republiku Savienību, gar
visu Latvijas-Sociālistisko Padomju Re-
publiku Savienības robežu un uz vaka-
riem no pēdējās gar Latvijas-Polijas ro-
bežu līdz Maz-Bornai, pēdējo ieskaitot.

Rīgā, 1929. g. 10. maijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš.

Apstiprinu.
1929. g. 10. maijā. Ns V-275.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Papildu rīkojums
par gala pārbaudījumiem ģimnāzijās
un komercskolās 1928. 29. mācības

gadā.
Papildinot noteikumus par vispārīgās

izglītības un arodu vidusskolu gala pār-
baudījumiem (,,Valdības Vēstneša" 1928.g.
275. numurā), Skolu departaments noteic
šādus gala pārbaudījumus:

A. Reālo ģimnāziju (reālskolu)
IV klasē iekārtojami rakstu darbi latviešu
valodā, analītiskā ģeometrijā un vācu
valodā un pārbaudījumi vārdiem latviešu
valodā, analītiskā ģeometrijā un ķīmijā ..

B. Klasisko ģimnāziju IV klasē
iekārtojami rakstu darbi latviešu valodā un
latiņu valodā un pārbaudījumi vārdiem
latviešu valodā, latīņu valodā, grieķu vai
franču valodā un vēsturē.

Ca. Ģimnāziju I nozarojuma
IV klasē iekārtojami rakstu darbi latviešu
valodā, latīņu valodā un algebrā un pār-
baudījumi vārdiem latviešu valodā, latīņu
valodā un psīciioloģijā.

Cb. Ģimnāziju II nozarojuma
IV klasē iekārtojami rakstu darbi latviešu
un vācu valodā un pārbaudījumi vārdiem
latviešu valodā, vācu valodā, psīcholoģijā
un fizikā.

Cc. Ģimnāziju III nozarojuma
IV klasē iekārtojami rakstu darbi latviešu
un vācu valodā un pārbaudījumi vārdiem
latviešu valodā un vācu valodā, dabas
zinībās un vienā paidagogu padomes
noteiktā priekšmetā. Priekšlikums par šo
priekšmetu apstiprināms Skolu departa-
mentā.

D. Komercskolu IV klasē iekārtojami
rakstu darbi latviešu valodā, vācu valodā
komercrēķināšanā un pārbaudījumi vār-
diem latviešu valodā, vācu valodā, likumu
upreču zinātnē.

Skolu departamenta direktors
K.Ozoliņš.

Vidusskolu direktors J. Dobulis.
Arodu skolu direktors I. Zubāns.

Apstiprinu.
1929. g. 10. maijā. JV° R-691.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Rīkojums
par gala pārbaudījumiem četrgadīgos
technikumos 1928. 29.mācībasgadā.

Izglītības ministrija noteic tekošā
1928./29. māc. gadā četrgadīgos techni-
kumos šādas gala pārbaudījumus:

A. Būvniecības nodaļas

IV klasē visām nozarēm — rakstu darbu
latviešu valodā un pārbaudījumus
vārdiem;
ēku būvniecības nozarei ?— lat-
viešu valodā, būvstatikā, dzelzsbetonā,
ēku iekārtā, architektūras vēsturē un
projektu aizstāvēšanā;
satiksmes ceļu nozarei latviešu
valodā, būvstatikā, dzelzsbetona,
dzelzceļos, tiltu būvēs, ūdens būvēs un
projektu aizstāvēšanā;

III klasē visām nozarēm — rakstu
darbu augstākās matemātikas pamat-
jēdzienos un pārbaudījumus vārdiem
materiālu pretestībā un būvmācībā;
ēku būvnie .cības nozarei bez tam
rakstu darbu būvdarbu tāmē, bet
satiksmes ceļu nozarei — pār-
baudījumu vārdiem ģeodēzijā;

II klasē visām nozarēm — rakstu darbus
algebrā un trigonometrijā un pār-
baudījumus-vārdiem ģeometrijā un
fizikā;
bez tam pārbaudījumus vārdiem:
satiksmes ceļu nozarei — aku
būvēs,
bet ēku būvniecības nozarei —
būvmateriālos:

B. Mēchanikas nodaļas
IV klasē visām nozarēm — rakstu

darbu latviešu" valodā un pārbaudī-
jumus vārdiem:
maš'īntechniķu nozarei — latviešu
valodā, tvaika mašīnās un iekšdegu
dzinējos, rotācijas mašīnās, elektriskās
ietaisēs un projektu aizstāvēšanā;
technologu nozarei — latviešu va-
lodā, koka, šķiedru vielu un graudu
technoloģijās, rotācijas mašīnās, elek-
triskās ietaisēs un projektu aizstā-
vēšanā;
elektrotechniķu nozarei — lat-
viešu valodā, elektriskās mašīnās,
elektriskā tikla un centralstacijas,
elektrības techniskā izmantošanā, te-
lefonijā un tēlegrafijā, radiotechnikā
un projektu aizstāvēšanā;

III klasē visām nozarēm — rakstu
darbu augstākās matemātikas pamat-
jēdzienos un pārbaudījumus vārdiem
mašīnu elementos un elektroteclīnikā;
bez tam mašīntechniķu nozarei
pārbaudījumi lauksaimniec. mašīnās,
teclīnoloģijā un mēchanikā, techno-
logu nozarei — teclīnoloģijā un
vispārīgā mašīnmācībā, elektrotech-
niķu nozarei — vispārīgā mašīn-
mācībā un mēchanikā:

II klasē visām nozarēm--rakstu darbus

algebrā un trigonometrijā un pār-
baudījumus vārdiem ģeometrijā,fizikā
un materiālu pretestībā.

C. Ķīmijas nodaļas

IV klasē rakstu darbu latviešu valodā un
pārbaudījumus vaidiem latviešu va-
lodā, organiskā ķīmijā, mašīnu mā-
cībā, II daļā no speciālās organiskās
ķīmijas technoloģijās un projektu aiz-
stāvēšanā;

III klasē rakstu darbu augstākās mate-
mātikas pamatjēdzienos un pārbau-
dījumus vārdiem ūdens kurināmā
teclīnoloģijā, neorganiskā ķīmijā,
I daļā no speciālās organiskās ķīmijas
technoloģijās un mašīnu elementos.

II klasē rakstu darbus algebrā un trigono-
metrijā un pārbaudījumus vārdiem
ģeometrijā, fizikā un analītiskā ķīmijā.

D. Kultūrtechnikas nodaļas
IV klasē rakstu darbu latviešu valodā un

pārbaudījumus vārdiem latviešu va-
lodā, meliorācijā, zemes, tiltu un ceļu
darbos, hidraulikā, pļavkopībā un
purvu kultūrā un projektu aizstā-
vēšanā;

III klasē rakstu darbu augstākās mate-
mātikas pamatjēdzienos un pārbau-
dījumus vārdiem ģeodēzijā, upju re-
gulēšanā, mēchanikā un materiālu
pretestībā un kūdrāju mācībā;

11 klasē rakstu darbus algebrā un trigono-
metrijā un pārbaudījumus vārdiem
ģeometrijā, ķīmijā un fizikā.
Departamenta direktors K. Ozoliņš.

Arodu skolu direktors I. Zubans.

Apstiprinu.

Rīgā, 1929. g. 8. maijā.
Tautas labklājības ministris

V. Rubuls.

Noteikumi
par valsts civīl- un autonomo iestāžu dar-
binieku, kara invalidu un viņu ģimenes
locekļu un cietušo karavīru ģimenes locekļu
balneoloģisku ārstēšanu Latvijas dzied-

niecības iestādēs.
1. Balneoloģisko ārstēšanu piešķi r

Tautas labklājības ministrijas valsts dar-
binieku" ārstu kommisijas.

Piezīme. Valsts darbinieku ārstu kom-
misijas darbojas Rīgā, Daugavpilī,
Liepājā un Ventspilī.

2. Par ārstēšanos Ķemeros, Baldonē,
Kandavā un Liepājas pilsētas dziedniecības
un peldu iestādē, tāpat arī par brāgu van-
nām Volfšmidta dziedniecības iestādē
Tautas labklājības ministrija sedz pilnā
apmērā pēc zemākās klases tarifa.

3. Par balneoloģisku ārstēšanu citās

Latvijas privātās peldvietās vai iestādēs
Tautas labklājības ministrija atmaksā pēc
Ķemeru peldiestādes zemākās klases tarifa.

4. Ķemeros kara invalidiem bez ārstē-
šanas tiek dots arī brīvs dzīvoklis un uzturs
Tautas labklājības ministrijas ierīkotā in-
ternātā.

Piezīme. Ja kara invalids nevēlas
saņemt ārstēšanu Ķemeros, bet -gan
citās Latvijas peldiestādes, tad viņš
saņem vienīgi ārstēšanu bez uztura
un dzīvokļa līdzīgi valsts darbiniekiem.

5. Par siltām jūras, skuju ekstrakta
un sāls vannām, dušām u. tml. Tautas
labklājības ministrija nemaksā.

6. Ārstēšanās veidu un vannu sadalī-
jumu nosaka sēravotos praktizējošais valsts
darbinieku ārsts, kuram, ārstējot valsts
darbiniekus un viņu ģimenes locekļus un
karainvalidus, jāievēro sekošais:

1) sēru un šķidra kūdrāja (dūņu)
vannu kopskaits nedrīkst pārsniegt
divdesmit piecas un var parakstīt
ne vairāk kā vienu vannu dienā;

2) gadījumos, kur vajadzīga eksudatu
uzsūkšana, pie uztūkušām locītavām
vai locītavu kustību ierobežojumiem,
var parakstīt arī sausās dūņu kom-
preses, pārmaiņus ar vispārējām
šķidrām sēra un dūņu vannām, bet
ne vienā un taī pašā dienā, pie kam
1 komprese skaitās līdzīgi vienai
vannai;

3) vajadzības gadījumos var parakstīt
ogļskābes vannas;

4) kur tas nepieciešams, var parakstīt
arī vispārējo un vietējo masāžu.
Masāžas ilgumu nosaka ārsts, bet
pie vispārējas masāžas ne mazāk kā
30 min. un pie lokālās masāžas ne
mazāk kā 20 min. vienā seansā.

7. Izdevumi par masazam, kuras iz-

darītas pie Tautas labklājības m-jas valsts
darbinieku ārstniecības nodaļas nozī-
mētiem masienem, tiek segti no valsts
pilnā apmērā.

8. Ārstēšanās laikā slimniekam pastā-
vīgi jādzīvo uz vietas sēravotos.

9. Gadījumos, kad nepieciešama atpūta
pēc ārstēšanās kursa nobeigšanas, vietējais
sēravotos praktizējošais valsts darbinieku
ārsts var slimniekam piešķirt atvaļinājumu
līdz 7 dienām.

10. Braucot uz sēravotiem visiem slim-
niekiem jāņem līdz ārstu kommisijas pro-
tokola izraksts, bet valsts darbiniekiem
un viņu ģimenes locekļiem arī jauna sli-
mības zīme.

11. Šie noteikumi attiecas uz tekošā
gada peldu sezonu.

12. Šie noteikumi neattiecas uz dzelz-
ceļu virsvaldes darbiniekiem, kuru ārstē-
šana piekrīt dzelzceļu virsvaldei.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniec. nod. vadītājs

Dr. R. Driba.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paskaidrojums

zemes pieprasītājiem, Latvijas
brīvības cīņu dalībniekiem.

Papildus paziņojumam, kas publicēts
1929. g. 30. aprīlī ,,Zemes Ierīcības Vēst-
nesī" Ne 322, paskaidrojam, ka lūgumi
pārcelt iesniegtos zemes pieprasījumus no
viena pagasta uz otru jāiesniedz"Centrālai
zemes ierīcības komitejai ne vēlāk kā
7 dienas pirms izpublicētās zemes pie-
šķiršanas dienas attiecīgā pagastā (ne-
skaitot lūguma iesniegšanas dienu
un lietas izlemšanas dienu).

Pamats-: Centrālās zemes ierīcības ko-
mitejas 1929. g. 8. maija lēmums
(prot. M 1490 p. 7.).
Kancelejas pārvaldnieks A. Šmits.

Nodaļas vadītājs Bērzgals.

Paziņojums par kollektīvu darba
līgumu reģistrēšanu.

Saskaņā ar „Noteikumu par kolektīvu
darba līgumu" (Lik. krāj. 1927. g. 173)
Darba aizsardzības departaments paz'ņo.
ka š. g. 23. aprīlī reģistrēti sekosi kolektīvi
darba 1 gurni, kūms noslēguši, atsevišķi
katrs, zemāk minētie darba devēji' resp.
Rīgas apavu rūpnieki ar strādnieku orga-
nizāciju ,,Virsu taisītāju biedrību":

1) Apavu darbn. īpašnieks D. Mogiļņi-
kovs, Ūdensvadu ielā N° 1, līgums noslēgts
1929. g. 15. martā;

2) Apavu veikala īpašnieks S. Bērs,
Audēju ielā N° 17, līgums noslēgts 1929. g.
15. martā;

3) Apavu veikala īpašnieks M. Talroze,
Marijas ielā Ne 9, līgums noslēgts 1929. g.
10. martā;

4) Apavu fabrikas īpašnieks C. Druk,
Lāčplēša ielā Ne 76, līgums noslēgts 1929. g.
8. martā;

5) Apavu veikala ,,Diana" īpašnieks
Z. Slomovič, Audēju ielā Ne 12, līgums
noslēgts 1929. g. 1. martā un
_ 6) Apavu veikala īpašnieks J. Fogels,
Ūdensvada ielā Ne 1, līgums noslēgts
1929. s. 5. martā.

Reģistrēts arī kolektīvs darba līgums,
kuru noslēgusi š. g. 1. janvārī Liepājas
un apkārtnes pagaidu strādnieku apdroši-
nāšanas kase ar slimo kasu darbinieku
arodbiedrību.

Pirmie 6 kolektīvie darba līgumi spēkā
no noslēgšanas dienas līdz 1930. g. 1. mar-
tam, bet beidzamais — no š. g. 1. janvāra
līdz 31. decembrim. Ne4332,D

Rīgā, 1929. g. 10. maijā
Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.
Darbvedis R. Puptiriņš.

Paziņojums.
Muitas nodaļa stacijā Rīga-Galvenā sākot

ar š. g. 15. maiju būs atvērta
no pulksten 7 līdz 13.45 un no 20 līdz 24.

Muitas priekšnieka palīgs J. Vāgels.
Kancelejas pārzinis (paraksts).

Maksa par „Valdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: j,ez piesūtīšanas

gadu . . . . Ls 22— (sanemot eksped.) par:
j.gadu...„i-s,—Ls 18—3 men „ 6,— gaau • • ? u 5

l „ , 2,— V2 gadu . . . „ 10 —
Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie '.... l.'U
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... „ —,12 numuru ... „ —,10

Latvijas valdības %&& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J§£afl| M^m^

svētdienas un svētku dienas

Redakcija: j5W^R^P^Žp-'.|t Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne2. Tālrunis 20032 ^®|^ļ|g|Pļp^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^qj&> Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām » Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu , —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ,, —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas , —,80



Apstiprinu.
1929. g. 8. maijā.

Arestēto pārvadāšanas maršrutu saraksts. Tieslietu ministris b. Berents.

Alārsrn t i
Pēc Iecirkņu nosaukumi Kādās dienās No kādas Ar kādu vilcienu atiešanas un pienākšanas laiks pēc jaunā saraksta no 1929. g. 15. maija

kārtas * stacijas vilcienu

(Rīga-Liepāja katru pirmdienu Rīgas . v. Ne 15 No Rīgas atiet pulkst. 10,06, Jelgavā 11,02—11,10, Liepājā pienāk 16,361 (Liepāja-Rīga katru pirmdienu Liepājas v. Ne 4 No Liepājas atiet pulkst. 23,16, Jelgava 5,32—5,41, Rīga pienāk 6,40
(Rīga-Madona-Gulbene otrdienās, 2 nedēļas 1 reizi Rīgas v. Ne 8 No Rīgas atiet pulkst. 18,40, Madona 22,44—22 46, Gulbenē pienāk 0,13
Gulbene-Alūksne trešdienās,2nedēl'ās 1 reizi Gulbenes v. Ne 6 No Gulbenes atiet pukst. 4,35, Alūksne pienāk 6,35
Alūksne-Gulbene trešdienās, 2 ned. 1 reizi Alūksnes v. Ne 5 No Alūksnes pienāk pulkst. 23,17, Gulbenē pienāk 1,00
Gulbene-Madona-Rīga ceturtdienās, 2 ned. 1reizi Gulbenes v. Ne 7 No Gulbenes pienāk pulkst. 4,07, Madonā 5,35—5,42, Rīgā pienāk 9,48

[Rīga-Krustpils-Rēzekne II katru trešdienu Rīgas v. Ne 6 No Rīgas atiet pulkst. 23,20, Krustpilī 2,11—2,19, Rēzeknē II pien. 4,26
,,, Rēzekne 11-Daugavpils katru ceturtdienu Rēzeknes II v. Ne 303/7 No Rēzeknes 11 atiet pulkst. 4,40, Rēzekne I 4,45—4,55, Daugavpilī pien 7

Daugavpils-Rēzekne II katru ceturtdienu Daugavpils v. Ne 8/308 No Daugavpils at. pulkst. 19,07, Rēzeknē I 21,05—21,24,Rēzeknē II pien.21,31
^Rēzekne I I-Krustpils-Rīga katru piektdienu Rēzeknes II v. Ne 5 No Rēzeknes II atiet pulkst. 2,24, Krustpilī 4,23—4,31, Rīgā pienāk 7,00
(Rīga-Cēsis-Valmiera-Valka katru piektdienu Rīgas v. Ne 12 No Rīgas atiet pulkst. 7,45, Cēsis 10,12—10,14, Valmierā 10,51—10,59

IV \ Valkā pienāk 11,56
(Valka-Valmiera-Cēsis-Rīga katru piektdienu Valkas v. Ne 11 No Valkas atiet pulkst. 17,21, Valmierā 18,20—18,34, Cēsīs 19,15—19,17,

Rīgā pien. 21,48
(Rīgā-Jelgava-Tukums II otrdienās, 2 nedēļās 1 reizi Rīgas v. Ne 25 No Rīgas atiet pulkst. 15,45, Jelgavā 16,45—17,05, Tukumā II pien. 19,35

v Tukums I I-Ventspils otrdienās, 2 nedēiās 1 reizi Tukums II v. Ne 7 No Tukuma II atiet pulkst. 19,55, Ventspili pienāk 22,30
Ventspils-Tukums II . trešdienās,2nedēļās 1 reizi Ventspils v. Ne 6 No Ventspils atiet pulkst. 22,32, Tukumā II pienāk 3,35

^Tukums II-Jelgava-Rīga ceturtdienās,2 ned. 1 reizi Tukums II v. Ne 26 No Tukuma II atiet pulkst. 6,18, Jelgavā 8,45—9,04, Rīgā pien. 10,10
v/Rēzekne II-Ludza katru otrdienu Rēzeknes II v. Ne 130 No Rēzeknes II atiet pulksten 21,45, Ludzā pienāk 22,34

iLudza-Rēzekne II katru trešdienu Ludzas v. Ne 131 No Ludzas atiet pulksten 8,13, Rēzeknē II pienāk 9,05
ILiepāja-Aizpute katra mēneša pirmā un

pēdējā sestdienā Liepājas v. Ne 3 No Liepājas atiet pulksten 8,20, Aizputē pienāk 11,00
Aizpute-Liepāja katra mēneša pirmā un

pēdējā sestdienā Aizputes v. Ne 4 No Aizputes atiet pulksten 16,50, Liepājā pienāk 19,20

IRī
ga-Krustpils-Daugavpils ceturtdienās pēc vajadzī-

bas 3. maršruta vietā Rīgas v. Ne 4 No Rīgas atiet pulkst. 0,12, Krustpilī 2,48—2,58, Daugavpilī pien. 4,45
Daugavpils-Krustpils-Rīga ceturtdienās, pēc vajadzī-

bas 3. maršruta vietā Daugavpils v. Ne 9 No Daugavpils atiet pulkst. 14,02, Krustpilī 15,44—15,54, Rīgā pien. 18,38
Piezīme 1. Attiecīgām stacijām uzrādītās dienās un vilcienos obligātoriski jānodala klases vagonos vajadzīgais arestēto pārvadāšanai nodaļu skaits, izņemot

3. maršrutu, pēc kura paredzētā kārtībā laižams speciāls arestantu vagons.
Piezīme 2. Arestēto pārvadāšana ārpus šī maršrutu saraksta pielaižama tikai ārkārtējos gadījumos, uz kara apriņķa priekšnieka sevišķu paziņojumu stacijas priekš-

niekam 4 stundas pirms vilciena atiešanas. Par lielākiem ārkārtējiem sūtījumiem, kad vajadzīgi atsevišķi vagoni, vai vairākas vagonu nodaļas, katrā
gadījumā priekšlaikus jāsazinās ar Dzelzceļu virsvaldi.

Piezīme 3. Kārtējās arestēto pavades no Rīgas netiek izsūtītas šādās svinamās dienās: Jauna gada dienā. Lielā piektdienā, pirmos un otros Lieldienas svētkos, pirmos
un otros Vasaras svētkos, 22., 23. un 24. jūnijā, 18. novembrī un pirmos un otros Ziemas svētkos.

Galvenās cietumu valdes priekšnieks Vanags.
Priekšnieka palīgs Kube.

UblIIVlMlllUI
PaTinninms
I t

Sakarā ar pasta operācijām Doles pie-
turā sākot ar š. g. 15. maiju Gulbenes-
Pļaviņu-Rīgas vilc. Ne 7 pieturēs minētā
pieturā uz vienu minūti, pienāk 9.31,
atiet 9.32 un Rīgā pienāk 9.50.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezāns.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
6. maija rezolūciju, pamatojoties uz
1922. gada 14. jūlija likuma (Lik. krāj. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Rīgas

apriņķi, Lauberes pagastā atrodošos zemes

gabalu ar nosaukumu ,,Vec-Pešani" vārdā
,,Zvaigznītes".

Rīgā, 1929. g. 10. maijā. Ne 88819.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics.

3657 Nodaļas vadītāja v. J. Ziemanis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 7. maija lēmumu
atsauc „Valdības Vēstneša" 1928. g. 202. nu-
murā iespiesto sludinājumu par Aleksandra
Dmitrija d. Baikova meklēšanu, jo minētais
Baikovs ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 10. maijā.

Priekšsēdētāja vietā J. J ē j e r s.
Sekretāra p. v. E. Ā b o 1 i ņ š.

Paziņojums,
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 24. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un melio-
rācijas sabiedrības ,,Bebrīte" dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Rīgas apriņķa
Kokneses un Bebru pagasta Bebrupītes
regulēšanas projektu.

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

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 6. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Skaist-
kalnes un apkārtnes meliorācijas sabiedrī-
bas ,,Luksti" darbu dalībnieku pieņemto
Ilūkstes apriņķa Demenes pagasta Kum-
bulas un Janovkas ezeru galveno novad-
grāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Skaistkalnes un apkārtnes meliorācijas
sabiedrībā ,,Luksti", minēto meliorācijas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kulturtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 23. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kulturtechniskā biroja „Zemes kultūra"
sastādīto un meliorācijas sabiedrības
,,Glūda" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Jelgavas apriņķa Dobeles pa-
gasta meliorācijas sabiedrības „Glūda"
novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalī-
ties meliorācijas sabiedrībā ,,Glūda ", mi-
nēto meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kulturtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 26. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Bejas-
Mārkalnes meliorācijas sabiedrības ,,Purvs '
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Valkas
apriņķa Mārkalnes un Kolberga pagasta
saimniecību novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Bejas-Mārkalnes meliorācijas sabiedrībā
,,Purvs ", minēto meliorācijas darbu izve-
šanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kulturtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 20. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sa-
biedrības zemes kultūras biroja sastādīto
un ,,Kliģu" meliorācijas sabiedrības darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Tukuma
apriņķa Lestenes pagasta „Kliģu" melio-
cijas sabiedrības novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties ,,Kliģu" meliorācijas sabiedrībā,
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojumi jūrniekiem
izdoti no jūrniecības departamenta hidro-

grāfiskās daļas.
Rīgā, 1929. g. 11. maijā. Ne 7.

Pozīcijas ņemtas no vācu kartēm. Pei-
lējumi ir īstie no 0° līdz 360°, skaitot no
N pār 0 un uguņu sektoru robežas uz-
dotas no jūras. Uguņu saredzamība skaidrā
laikā noteikta pēc viņu gaismas spēka.

15) Akmeņragaugunsboja izlikta agrākā
atrašanās vietā uz apmēram:

560 51,6' N
210 00,3' 0

16) Ugunskuģis ,,Oviši" izlikts agrākā
atrašanās vietā uz apmēram:

570 38,6' N
210 36,2' 0

Ugunskuģa priekšējā mastā uzstādītā
melna bumba.

17) Ainažu ostā sekošas bāku ugunis
. atkal iededzinātas.

Ainažu mola uguns uz apmēram:
570 52,5' N
240 20,6' 0

Ainažu augšējā vaduguns uz apmēram:

570 52,0' N
240 21,7' 0

Apakšējā vaduguns uz apmēram:
570 52,2' N
240 21,3' 0

Rīeā, 1929. e. 11. maijā.
Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Veidenbergs.

Noticēs to Mariners
published by the Hvdrographic Section

of the Marinē Department.
Riga, llth May 1929. Ne 7.

Positions from German charts. Bearjngs
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seaward. Visibilitv of lights in clear weather
as limited by the intensity of light.

15) The Akmeņrags (Steinort) lightbuoy
is replaced at her position in:

Lat. 560 5i.,6' N
Long. 210 00,3' E

16) The lightvessels ,,0visi" has been
reestablished at her position in:

Lat. 570 38,6' N
Long. 210 36,2' E

On the foremast of the ligthtvessel
a black bail has been established.

17) Follovving Gainash harbour lights
are rekindled again.
The light on the breakvvater approx.
position:

Lat. 570 52,5' N
Long. 240 20,6' E

The rear leading light approximate
position:

Lat. 570 52,0' n
Long. 240 21,7' E

The front leading light approximate
position:

Lat. 570 52,2' N
Long. 240 21,3' E



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 24. aprija lēmuma ir jāpiedalās meliorācijas sabiedrībā „Bebrīte",
jāņem dalība pie kopējo Rīgas apr. Kokneses un Bebru pag. Bebrupītes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju JfeNa Darbu iz-?g Dalībniekam maksa pēc
£ Dalībnieka Dalībnieka " piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
j£ ... pēc pēc n0 kuras
o īpašuma tiesību viņa lietošanā . . un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
%. vārds un uzvārds . .. p.*n m5i„ mernie- zemes dalībriieku
ļ

apzīmējums esošo māju
^ ^

piederēja
^* nosaukums . . skaitu

g plāniem reģistra Ls

1. Eda Osis, Paulīne Osis un Jānis Osis īpašnieki Purmali 42 3608 Bebru pagasta Vecbebru muižas 90,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
2. Valsts fonds īpašnieks Luksta purvs — _ 3100— rādītās darbu izmaksas sum-
o Brencis Zālīte Smidrii Zālītp 36 Ifin von mas llzskatamas P ar pamatu
3. Brencis /.diue „ bmiuiu Zālīte J6 3613 „ ,, „ „ /20 — dalībnieku maksājumu no-
4. Arturs Niednts „ Ļukstiņš 35 3607 „ „ „ „ 1309,— teikšanai un nokārtošanai kā
5. Jo hans Auziņš „ Šmidre 37 3614„ „ „ „ „ 420— P'e darbu pirmreizējās izve-
mj. Jānis Vīķis „ Kalna Vildavas 33 3681 „ „ „ „ 880,- .a"as "^Jjf" gļ°
7. Andrejs Jermels . „ Lejas Vildavas 32 3618 „ „ „ „ 490,- Zļl^^T.-J^
8. Aleksandrs Krastiņs „ Alēnu Bērziņš 41 3599 „ „ „ „ 866,— faktisko izmaksu, kura var
9. Ede Liepiņ, dz. Lietis īpašniece Rudiņi 34 3609 „ ,, „ „ 681,— būt mazāka vai lielāka.

10. Valsts zemes banka „ Jauneļi (Jaun-Leļļi) 38a 5859 „ „ „ „ 430 —
|j. Pēteris Čaderainis-Čaks īpašnieks Alēnu-Ivansons 38 3600 „ „ „ „ 180,—
12. Andrejs Bul „ Alēnu Šmidre (Bullis) 39 3601 „ „ „ „ 580 —
13. Ede Leišan, dz. Bite, Kārlis Bite

un Pēteris Bite īpašnieki Vārnaskalns (Rabenberg) — 3679 ,, „ „ „ 652,—
14. Andrejs Apse īpašnieks Zastavas 11 3680 ,, ,, ,, ,, 376,—
15. Andrejs Kļaviņš ,, Rūcīšu-Kļaviņš 15 3611 ,, ,, ,, ,, 700,—
16. Valsts zemes banka īpašniece Jauneļi (Jaun-Leļļi) 25 2177 „ „ „ _, 150,—
17. Johans Āzens .........īpašnieks Rūcīšu Saldau 17 3612 ,, ,, ,, ,, 308,—
18. Līze Svikle, dz. Vērsēns .... īpašniece Dzērveņu Svikle 21 3606 „ „ „ „ 687,—
19. Jānis. Stučka īpašnieks Dzērveni 23 3605 „ „ „ ,, 680,—
20. Ede Rubin, dz. Pēterson .... īpašniece Caunes V. (22F) — Kokneses pag. Kokneses muižas 705,—
21. Pēteris Leitis īpašnieks Maz-Užāni 21 3339 „ ,, ,, „ 160,—
22. Jēkabs Vīksne „ Liel-Užani 22 3338 „ „ „ „ 120—
23. Mārtiņš Jansons ,, Vārnas 5 3336 ,, „ „ ,, 1316,—

Rīā, 1929. o. 30. aprīlī. Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
' kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 6. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Skaistkalnes un apkārtnes meliorācijas sabiedrībā „Luksti"

un jāņem dalība pie Ilūkstes apr. Demenes pagasta Rumbulas un Janovkas ezeru galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju JVfeN» Darbu iz"
m Dalībniekam maksa pec
V. „ . ., . , Dalībnieka niedernšo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
« Dalībnieka pieaeroso vai ^ & nokuļ.0 īpašumu tiesību viņa lietošanā . un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
'2 ' - vārds nn uzvārds x -mernie- zemes dalībniekug. vārds un uzvārds apzīmējums esošo māju

^ grāmatu piederēja. balsu
^ nosaukums . . skaitu
?Ķ plāniem reģistra Ls

1. Stefanide Ribakova īpašniece Asmini 1F 4884 Demenes pag. Briģenes muižas 59,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-

2. Staņislavs Lukjanski īpašnieks Bērzi 39F 4837 „ „ „ „ 44,- ™ļ^ ļ£f£ļ *£
3. Jānis Pucka „ Līvam 6b 3412 ,, „ „ „ «»,— lībnieku maksājumu noteik-
4. Valsts ,, janovkas dzirnavas 25F — — 89,— šanai un nokārtošanai, kā pie
5. Mārtinš-Rūdolfs Vasula „ Kūdrāji 42F 3415 Demenes pag. Briģenes muižas 88,— darbu pirmreizējās izvešanas,
6. Antons Lasčinskis Ieguvējs Jaunsaimniecība 17F - „ „ „ „ 74,- ^a^'nenmot v1rāXbH
7. Antons Rimša īpašnieks Kaplaki 15F 3413 ,, „ „ „ 89,— faktisko izmaksu, kura var
8. ļānis Spurģis ,, Kaldēji 13F 3277 ,, ,, ,, ,, 122,— būt mazāka vai lielāka.
9. "Ādolfs Lukjanski . „ Bruslauki 14F 3279 „ ,. „ „ 154 —
10. Jānis Vasiljevs Ieguvējs Jaunsaimniecība 47F — „ „ „ „ 193,—
11. Ignats Vēžans īpašnieks Ķirši 41F 3568 „ „ ,, ,, 193,—
12. Ignats Usars „ Rūteri 3F 3411 „ „ „ „ 178 —
13. Pēters-Olģerts Lapiņš „ Lapiņi 48F 3275 „ „ „ „ 44 —
14. Jānis Baranovskis .' „ Mālu krogs 37F 3564 ,, „ „ „ 199,—
15. Jānis Baranovskis Ieguvējs Piegriezums 6F — „ ., „ „ 351,—
16. Fēlikss Garkuls īpašnieks Kazaļiški 29 1575 „ „ „ ,, 114,—
17. Krišs Bumbers „ Pelavnikiški 28 2143 „ „ „ „ 128—
18. Krišs Zariņš , Pelavnikiški 27 2142 „ „ „ „ 858 —
19. Nikolajs Juliusa d. f. Rummel . . „ Šenbergas muižas 8F 73 Demenes pag. Šenbergas muižas 231,—
20. Ernests Akmentiņš ,, Laipas 7F 3594 „ „ „ „ 277 —
21. Izidors Lazda Ieguvējs Jaunsaimniecība 9F — „ ,,' „ ,, 418,—
22. Jānis Zariņš īpašnieks Birznieki 10F 3596 ,, ,, „ „ 410,—
23. Valsts mežs „ Valsts — „ „ ,, „ 999 —
24. Mārtiņš Niedrīts „ Niedras 24F 3556 Silienas pag. Kumbulas muižas 674,—
25. Mikels Markolonok „ Laukmali 34F 3426 „ „ „ „ 573 —
26. Vilhelms Maskalu „ Riekstiņi 33F 3425 „ „ „ „ 123 —
27. Jānis Skaters „ Liepkalni 23F 3422 „ „ „ „ 375—
28. Antons Paškevics „ Pļaviņas 22F 3421 „ „ „ „ 705 —

Rīgā, 1929. <*. 30. aprīlī. Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. aprīļa lēmuma jāpiedalās meliorācijas sabiedrībā „Glūda", jāņem dalība
Jelgavas apr. Dobeles pag. meliorācijas sabiedrības Glūda galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Māju NaNa Darbu» Dalībniekam izmaksa pēc
g _ . , Dalībnieka piederošo vai Kādā Pagasta atrodas mājas projekta, no
S Dalībnieka vārds un K pēc pēc . ,.. .,. .. kuras aprē- n .
0 īpašuma tiesību viņa lietošanā . . un pie kādas agrākas muižas ki^a dafīb_ Piezīmes
mi _ . mernie- zemes *. . .1

: UZVardS apzīmējums esošo māju
^ ^

piederējam^^? nosaukums _ , „ . i s
I; plāniem reģistra La

ļ" Rudoifs Friča d. Putniņš . . īpašnieks Glūdaiņi 19 5081 Dobeles pagasta Dobeles muižas 715,- JŪ*ļ%XS£fi
-? Jānis Jēkaba d. Berze .... ,, Lazdiņi lo ou»u „ ,, ,, ,, "^, mas UZSkatāmas par pamatu
3Jānis ļfēkaba d. Spunīts ... ,, Purini 17 5079 „ „ „ „

^[^
dalībnieku maksājumu no-

4. Alberts Kārļa d. Birznieks . . Apstipr. mantinieks Laipnieki 15 5077 „ „ „ „ 219— teikšanai un nokārtošanai kā
., , x ! , , ., , r,. , t - .„ d^;„; 14 ^07fi 421 — P'e darbu pirmreizējas īzve-5. Aleksanders Indriķa d. Eiche īpašnieks Raini 4 5076 „ „ „ „ «i,

_ sfanaS) t_ ^r! pie
J

jzvesto
"? Kristaps Jāna d. Ozoliņš. . . ,, Ozoliņi 12 S>U/4 „ „ „ ,. ļf». darbu kārtībā uzturēšanas
7 - Augusts Indriķa d. Tomsons ,, Aizstrautnieki-Funk 897 „ „ „ „

^
oo. turpmāk, neņemot vērā darbu

8- Roberts Kārla d Ērlichs . . „ Aizstrautnieki-Erlich 898 „ „ „ » 29« — faktisko izmaksu kura var
?*? Žanis Jāna d Grasis . !.

" Kuiļi - 1077 Lestenes pagasta Kliģu muižas 247,- but mazāka va, helaka.

Rmā i Q9Q a 30 anrīlī Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8y"- b" v ' Darbvedis F. Briedis.



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 26. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Bejas-MSrfealnes mrfi^aci^s «^drilba „P

^jāņem dalība pie kopējo Valkas apr! Mārkalnes un Kolberga pag. saimnitcību novadgrāvju rakšanas darbu izvesanasun «zvesto darbu kartība uzturēšan
a^

Māju X°JM° Darbu
Dalībniekam " izmaksa pec

B _ ... . , Dalībnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta, no
3 Dalībnieka pieaeroso vai ku as apre . p .«„?„.
5 īpašumu tiesību viņa lietošanā P un pie kādas agrākas muižas ķina dalīb- Piezin.es

6 vārds un uzvārds ... e *sošo mā!u
merme- zemes piederēja nieku balsu

apzīmējums esošo ma,u
^^ gramatu

piederēja. ska]tu
2 nosaukums .. . .. , Ls

\Z plāniem reģistra

, .,-, ..... »,,.-„. 271?— Šinī dalībnieku sarakstā H,1. Alūksnes virsmežniecība ... — Valsts fonda zeme — — — *''*' rādītās darbu izmaks^c
2. Bruno Kārļa d. Veidiņš . . . Ieguvējs Šalkas 8F Z. I. V. N« 164 Bejas pagasta Vizikuma muižas 468— mas uzskatāmas pa;ps a£*|-

5241 dalībnieku maksājumu no
3. Aleksandrs un Arvids Upe- rnr

teikšanai un nokārtošanai kā
Uoenieki īnašnieki Sknias 7F 4358 , ? ',,„ 505— pie darbu pirmreizējas izve.upenieKi _ īpasnieKl SKUjas ir ^Joo ,, ,, »

440 _ šanas, ta ari pie izvesto darbi»
4. Jānis Andiēja d. Dzenis . . īpašnieks Gāršnieki 8 2687 „ ,, „ » ^*u > uzturēšanas kārtībā turpmāk
5. K. Stīpniekamantin. Aleksandrs neņemot vērā darbu faktisko

Stīpnieks „ Ragusala 56 300 Mārkalnes pag. Jaun-Lāzberģunuuž. 499,— izmaksu, kura var būt mazāk»
6. Aleksis Jēkaba d. Mīkstauss . „ Bērzukalns 57a 3578 „ „ „ » ]

^
—

vai lielal<a -
7. Dāvis Toma d. Pakalns ... „ Jaun-Dekšni 58b 3302 „ „ „ » Jj f~
8. Jēkabs Toma d. Balodis . . „ Jaun-Dekšni 58a 3301 „ „ „ .- 202,—
9. Alfrēds Jāņa d. Upe-Upenieks „ Vārpas 44F 9059 Bejas pagasta Vizikuma muižas 530 —

10. Jēkabs Jāņa d. Mīkstauss . . „ Bērzukalns 57b 3445 Mārkalnes pag. Lāzberģu muižas 269 —

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī. „ . .. „ n . ..fe & v Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 10. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Kliģu meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība

Tukuma apr. Lestenes pag. , *,KIiģu" meliorācijas sabiedrības novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Mālu No No Darbu iz~

S Dalībniekam ________ maksa pēc

% Dalībnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas g^ kum'
* Dalībnieka K pēc pēc ... -, ? nu īpašumu tiesību viņa lietošanā un pie kādas agrākas muižas aprēķina Piezīmes
o. ., K-.4 ,. .. „ .. „..s_j- ', . mēmie- zemes dalībnieku

vārds un uzvārds apzīmējums esošo māju
grāmatu

piederēja balsu

Z nosaukums .skaitu
Z. plāniem reģistra Ls

ļ- ™sts , īpašnieks Valsts - - - 1292,-r
M^Žt^lZ2. Ernests Veinbergs „ Upmaļi 17F 4386 Lestenes pagasta Kārļu muižas 370,— mas ^skatāmas par pamatu

3. Valentins Zandersons ,, Tiltiņi 18F 3679 ,, ,, ,,. ,, 192,— dalībnieku maksājumu no-
4. Augusts Ropinš „ Arāji' 19F 3681 „ „ ,, „ „ 713,— teikšanai un nokārtošanai kā

5. Mārtiņš Dimza „ Dimzas 20F 3683 „ „ „ „ 618,- g^J
arbu

Pļ™ļgi»ta£
6. Kristaps Kambars „ Kambari 21F 3691 „ „ „ „ 345— darbl| uztUrēšanas kārtībā
7. Vilis Veinbergs ,,. Laukgaļi 22F 3689 ,, ,, ,, 352,— turpmāk, neņemot vērā fak-
8. Ernests Šenbergs „ Tempji— 1088 „ „ ,, „ 790,— tisko izmaksu, kura varbūt

9. Jānis Danenbergs . „ Stāvaiņi — 1083 „ „ „ „ 327— mazaka vai helaka -
10. Jānis Šenbergs . „ Laķu-Lejas — 1078 ,, ,, ,, ,, 57,—
11. Kārlis Pidžus „ Pumpuri 23F 3752 „ „ „ ' „ 151,—

Kopā 5207 —

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī. Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums

par aizsargbaku potēšanu.
Bezmaksas obligātoriskā baku potēšana

notiks laikā no 10. maija līdz 30. sep-
tembrim sekošos potēšanas punktos:

1) I Pilsētas slimnīcā ikdienas, izņemot
svētdienas un svētku dienas, no
pulksten 14 līdz pulksten 16.

2) Bērnu slimnīcā ikdienas, izņemot
svētdienas un svētku dienas, no
pulksten 8 līdz pulksten 11.

3) Vec-Mīlgrāvī, Burtnieku mājā pirm-
dienās un ceturtdienās no pulksten 15
līdz 17.

4) Bolderājā, Miglas ielā N° 18, pirm-
dienās un ceturtdienās no pulksten
9 līdz 11.

Aizsargbaku potēšana obligātoriskā vi-
siem pilsoņiem. Pirmo reizi jāpotē bērni
pirmā dzīvības gadā, ja ar ārsta apliecību
nepieradās, ka tie pārcietuši dabiskās bakas.
Atkārtoti jāpotē bērni, kas sasnieguši
11 dzīvības gadu, ja tie pēdējos gados nav
pārcietuši dabiskās bakas.

Potēšanu var izdarīt arī privātārsti un
citi likumā paredzētie potētāji. Tādā ga-
dījumā viņu izdotās potēšanas apliecības
līdz 2. oktobrim š. g. jāreģistrē kādā no
minētiem potēšanas punktiem, jeb vese-
lības nodaļā, Šķūņu ielā N° 11.

Bērni potēšanas punktos jānogādā tīri
nomazgāti un tīrā veļā.

Aizliegts nogādāt potēšanas punktos
bērnus no namiem, kuros atrodas ar se-
košām lipīgām slimībām saslimušie: ma-
salām, šarlaku, difteriju, izsituma tīfu,
garo klepu, rozi, īstām bakām, epidēmisko
smadzeņu iekaisumu, spinālo bērnu pa-
ralīzi. Šie bērni potējami nākamajā gadā.
Šādi gadījumi bērnu vecākiem vai aiz-
bildņiem jāpieteic veselības nodaļai līdz
š. g. I. oktobrim.

Atsvabināmi no aizsargbaku potēšanas
līdz 1930. g. tādi bērni, kas slimo ar
grūtām, akūtām vai kroniskām slimībām,
dažādām ādas slimībām un ausu tecēšanu.

Piezīme: Bērnu vecākiem vai aiz-
gādņiem, kuru bērni jau līdz šim
potēti privātā kārtā, steidzoši jā-
reģistrē potēšanas apliecības vai nu
kādā no minētiem potēšanaspunktiem,
vai arī veselības nodaļā, Škūnu ielā
JNs 11.

Par baku nepotēšanu noteiktā laikā
draud cietuma-sods, bet par potēšanas
apliecību nereģistrēšanu un pārējo no-
teikumu neievērošanu naudas sods līdz
50 latiem.

Veselības nodaļas vadītājs
Dr. Blumenfelds.

Sekretārs Lapekins.
Epidemioloģiskās nozares vadītājs

Dr. Uloe.

Papildinājums
pie saistošiem noteikumiem

par lopu novietošanu, kaušanu un gaļas
apskatīšanu Rīgas Jūrmalas pilsētā, privātā

lopkautuvē Dubultos.
(Publ. „V. V." 1928. g. N° 184).

Pieņemts Rīgas Jūrmalas pilsētas domes
1929. g. 5. marta sēdē un apstiprināts ar
Iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-

menta š. g. 10. aprīļa rakstu Nš 87839.

§ 42. papildināt ar punktu „c" sekošā
redakcijā:

,,Laikā no 1. jūnija līdz 30. septembrim
visā Rīgas Jūrmalas pilsētā pa dzelzceļu
vai ūdensceļu ievestā gaļa izkravājama
vienīgi Dubultos, no kurienes tā nogādā-
jama uz lopkautuvi apskatīšanai un no-
zīmogošanai pret taksē noteikto atlīdzību.
Pārdot minētā laikā bez lopkautuves no-
zīmogošanas gaļu ir aizliegts."

Pilsētas galva A. Rutkis.
Sekretārs Fr. Jēkabsons.

Māksla.
Nacionālā opera. Otrdien, 14. maijā, Valerijas

Barsovas un Aleksandra Aļeksejeva
viesizrādē „Romeo un Džuljet a". —
Trešdien, 15. maijā, ,,D e m o n s". — Ceturtdien,
16. maijā, Valerijas Barsovas un Aleksandra
Aļeksejeva viesizrādē ,,L a k m ē". Lakmē —
V.Barsova, Džeralds — A. Aļeksejevs. — Piekt-
dien, 17. maijā, pirmo reizi Johana Strausa
operete„Čigan u barons". „Čiganu baronā"
attēlota jaunā emigranta Barinkaja mīlas sarež-
ģījumi, ap kuriem visi notikumi griežas virpuļo-
jošā gaitā. Viņš divas reizes bildina bagāto
cūkaudzētāja meitu Arsenu un tomēr iegūst to,
kura viņam nolemta un to mīl — Safi. Arī
pārējo tēlotāju raksturi viegli, pat rotaļīgi tēloti;
dzīves likstas paviz caur rozā brillēm. Mūzika
labi piekļaujas tekstam. Klausītāji aiziet apmie-
rināti — ,,dzīve ir viegla rotaļa , — bet ja viņa
tāda ari nav — kaut viņa tāda būtu!" liekas
to saka autors. Galvenās lomās V. Lamberts,
H. Berzinskis, N. Uland-Šulcs, N. Vasiljevs '
A. Verners, G. Neimanis, R. Tunce u. c. Diriģēs
Otto Karls. Sceniskais uzvedums Dm. Arbenina.
Dekorators Ed. Vītols. Baletmeistare Aleksandra
Feodorova.

Nacionālais teātris. Otrdien, 14. maijā, pulk-
sten 7.30 vakarā, E. Dālgrena ,,Vermlan-
d i e š i". — Trešdien, 15. maijā, pulksten 7.30
vakarā, L. Fodora komēdija „P 1 i k a kā
baznīcas žurk a". — Ceturtdien, 16. maijā
?pulksten 7.30 vakarā , tautas izrādē, pēdējo reizi
E. Vajdas komēdija „V i ņ a šķira s". Oabrielas
lomā uzstāsies Liepājas Jauna teātra aktrise
2. Spone. — Piektdien, 17. maijā, pulksten 7 30
vakara par tautas izrāžu cenām , pēdējo reizi
Lilijas Stengeles viesizrādē Molnāra „M e 1 n a i s
b r i 1j a n t s".

Dailes teātris. Otrdien, 14. maijā, pulksten 7.30
vakarā, par tautas izrāžu cenām vēl reizi Vec-
heidelberga". — Trešdien, 15. maijā ', 'ulk-sten 7.30 vakarā, Em i lijas V i e s t u r e sbenefice pirmo reizi „Parizes Dievmātes
katedrāle" (uz šo izrādi brīvvietas rezervētastikai dienas laikrakstiem). — Ceturtdien, 16. maijā
tautas izrādē ..Advokāte B o 1 b e k unviņas vīrs" - Piektdien, 17. maijā, tautasizrāde „Skroderdienas Silmačo s".

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.

Gaviezes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu Pēterim Pī-
lupam 1925. g. 16. decembrī ar
M° 6 P izdoto kumeļa reģistrācijas
zīmi, kura pieteikta par nozau-
dētu. 2879ē

Sējas pagasta valde, Rīgas
apriņķī, izsludina par nederīgu
Latvijas iekšzemes pasi ser. A)
?N° 23731, izdotu 1927. g. 27. sept.
no Rīgas-Prefektūras ar Teklas
Bachmanis vārdu. 2881ē

Literatūra.
nZtl 1s.,tlst,ska Pārvalde . Latvi as lauksaim-niecība 1928. gada. Sastādījis A. MaldunsRediģējis V. Salnais. Rīgā, 1929. gadā P

Mūsu Nākotne. Laikraksts skolotājiem unvecākiem. *& 8. - 1929. g. 30. aprīli

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 14: maijā.

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,182—5,192:
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,75—100,50
100 Itālijas liru 27,12—27,33
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,25
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139,00
100 Dānijas kronu 138,25—138,95
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,35—209,40
100 Vācijas marku ' 123,00—123,65
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,8»
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—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.
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sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p- pamata paziņo, ka pēc
1927. gada 1. aprīlī Mazsalacas
pagastā mirušās Ievas Teņa
meitas Muižnieks, dzim. Tīlik's,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, 'kreditoriem u. t. t. pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ne 4212

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2840 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas s. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. gada 18. februārī Rīgā
mirušā Jāņa Pētera dēla
Ašmaņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šomanto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem un
t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 4228

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2841 Sekretārs A. Kalve.'

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. proc. !ik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. gada 23. februārī Raunas
pagastā mir. Eduarda Mārča d.
Ķeza (Ķezis) ir atklāts mantoj.
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.N°4213

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2842 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. gada 29. jūlijā Skultes
pagastā mirušā Pētera Mārtiņa
dēla Slesera (Slessera) 'ir
atklāts mantojums 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. 30. aprīlī.
L. Ns4171. 2843

Priekšsēd. v. A. Veidners.
___ Sekretārs A. Kalve.
R'gas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 29. janvārī Parīzē mir.
Melitas -Pētera meitas Pļav-
nieks ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu , vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
rijiem , fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā , skaitot no šī'sludinājuma
'«spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks , tad viņas atzīs kā šīs tie-
cas zaudējušas. L Ns 3869

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

*45 Sekretārs A. Kalve.

%as apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uciv. proc. lik. 2011., 2014.Un 2019. p. pamata paziņo, ka
Pec 1929. g. 27. martā ' Rīgā
"ļirusā Miķeļa (Michela) Sīmana
ūeļa Heidemaņa (Heidemann) ir
«klāts mantojums un uzaicina,

ani jr uz ļmantoiumu, vai
«Karā ar .to, tiesības "kā manti-
ski em , legatāriem, fideikom-misanem . kreditoriem u. t. t.,
Pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
«su mēnešu laikā, skaitot no

Sludinājuma iespiešanas dienas.
i tie -k m'nĒtriS personas savas

i LzJ.a"Kšā uzrādītā terminā
i .«neteiks, tad viņas atzīs kā

""tiesības zaudējušas.
| R'gā, 1929. g. ' 30. aprīlī.

L4214. 2847bp nekšsēcl. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Jaras Žeibas lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
30. aprīlī publicēto 1927. gada
8. decembri Sarkaņu pagastā
mirušā Jura Jāņa dēla Žeiba,
1927. gada 27. novembrī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut kā-
das tiesības uz mir. -Jura Žeibas
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. LJVs 3386

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2824 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
426 rbļ., apstiprinātu 1884. g.
12. martā uz no Cēsu apr.,
Jaunpiebalgas muižas atdalīto tā
paša apriņķa atdalīto zemnieku
zemes gabala zemes grāmatu
reģ. XXVI sējumā ar reģ. ^ Ns 3773
apzīmēto ,,Kalna - Ķīšu" māju
par labu Sergejam Šeremetjevam.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
JVs 295. 2851b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. g. 13. janvārī Smiltenē
mirušā Pētera Jēkaba d. Viļņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
L. JVs 3496. 2849b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
uz civ. proc. lik. 2011., 2014
un 2019. p. pamata paziņo, kt
pēc 1928. g. 3. augustā Ogres
pagastā mirušā Friča Indriķa d
Bērziņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minēta:
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 4226.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2846b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 25. jūlijā Cēšu pil-
sētā mirušā Kārļa - Voldemāra
Kraukļa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem,legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
L. JVs 4170. 2848b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. ui
2019. p. pamata paziņo, ka pēi
1921. g. 21. dec. Sāvienas pag
mir. Pētera Anža d. Lapiņa irat
klāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, va
sakarā ar to, tiesības kā mant
niekiem, legatāriem, fideikom
misāriem, kreditoriem u. t. t.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesa
sešu mēnešu laikā, skaitot no š
sludinājuma iespiešanas dienas

Ja minētās personas savas tie
sības augšā uzrādītā terminā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šū
tiesības zaudējušas. L. JVs 426;

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners

2844 Sekretārs A. Kalve

, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
i atklātā tiesas sēdē 1929. g.
: 30. aprīlī izklausīja Gerdas-Ka-
. tarinas Johana m. Valters un
- Bruno un Ericha Artūra d.d.
, Valteru hipotekāro parādu dzē-
i šanas lietu un nolēma: atzīt
. par iznīcinātu obligāciju par
. 13.500 rbļ., apstiprinātu 1920. g.

12. febr. ar JVs 70 uz nekustamu
i īpašumu Rīgas pils. IV hip. iec,
i ar zemes grām. reģ. JVs 1167
. par labu Justīnei Ašenkampf
- un viņas bērniem Gertrūdei,
- Sigfrīdei, Ilonai, Irmgardei, Al-
; frēdam un Helmutam Ašen-
> kamptiem. JVs 3288.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

. 2852b Sekretārs A. Kalve.
, Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja

. atklātā tiesas sēdē 1929. g.
i 30. aprīlī izklausīja Gerdas-Kata-
; rinas Johana m. Valters un
. Bruno un Ericha Artura d.d.
; Valteru hipotekāro parādu dzē-
? šanas lietu un nolēma: atzīt
; par samaksātu obligāciju par
. 4000 rbļ., apstiprinātu 1903. g.

28. novembrī ar JVs 1677 uz
nekust. īpašumu Rīgas pils.
IV hip. iec, ar zemes grām.

reģ. JVs 1167 par labu Fricim
Zaļupam, kas to cedējis blanko
un kura pārgājusi uz Pauli Bērnu
kā blanko cesionāru, kas viņu
ir cedējis atkal blanko. JVs 3289.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Alfrēda Mi-
ķeļa d. Dārznieka hipotekāro
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma : atzīt par iznīcinātu obligā-
ciju par 2000 rbļ., apstiprinātu
1912. g. 28. janv. ar JVs 36-a,
uz nekustamu īpašumu Kauguru
muižas muižu zemes dzimts-
rentes gruntsgabalu JVs 79 Kau-
guru muižā Jaunpilsētā, Val-
mieras apr. ar zemes grām.
reģ. Ns 2383 par labu Didricham
Krikelam, kas viņu ir cedējis
blanko. JVs 2971:

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2855b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Jāņa Friča-d.
Beldava hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu hipotēku atlikumā
par 400,99 rbl., apstiprinātu
1891. g. 17. sep't. ar JVs — uz
nekust. īpašumu Valmieras apr.,
Rozbeķu muižas zemnieku zemes
,,Pipeņu" mājām, ar zemes grām.

reģ. JVs 1451 par labu Baltazaram
Kampenhauzenam, kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums
un kura pārgājusi uz bij. zem-
nieku agrārbankas Rīgas nodaļu,
kā blanko cesionāru. JVs2856b

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
JVs 3107. 2856b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Kārļa Dāvja
dēla Cebera hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: at-
zīt par samaksātu obligāciju
par 900 rbļ., apstiprinātu 1891. g.
19. febr. ar JVs 39 uz nekustamo
īpašumu Rozbeķu pilsmuiž. zem-
nieku zemes ,,Billenu" mājām,
Valmieras apr., ar zemes grām.
reģ Ns 1466 par labu Ādamam
Niedrīšam, kas viņu cedējis blan-
ko un kura pārgājusi uz Pēteri
Kalniņu kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis atkal blanko.

Rīga, 1929. g. 30. aprīlī.
L. Ns 1585. 2858b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Marijas Mālkalns lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. gada 30. aprīlī publicēto
1928. gada 28. oktobrī Kokneses
Kļavinos mirušā Viļā Andreja
dēla Mālkalna, 1928. g. 26. sept.
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Viļā Mālkalna mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, parāddevējiem
u. t. t. pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
L. Ns 3879. 2825

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ.ties. Iik.1967., 2011 .—20!4.
un 2079. p un Baltijas privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Kārļa Ozoliņa lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
30. aprīlī publicēto 1929. gada
22. janvārī Kalsnavas Salmiņos
mirušā Jāņa Jura dēla Ozoliņa,
1929. gada 10. janvārī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Jāņa
Ozoliņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JMa3721

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2826 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Eduarda An-
tona d. Leinerta hipotekāro -pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātām obligācijas
par 5000 un 5000 rbļ., apstipri-
nātas 1914. g. 8. nov. un 1914. g.
10. nov. ar NsNs 2404 un 2407
uz nekust. īpašumu Rīgas pils.,
IV hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ns 950 par labu Valteram
Morram, kas minētās obligācijas
ir cedējis blanko. Ns 2266.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2859b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas Hetu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu hipotēkas ne-
dzēsto daļu par 150 rbļ., ap-
stiprinātu 1891. g. 5. decembrī
ar Ns 318 uz nekust. īpašumu
Madonas apr., Veckalsnavas mui-
žas muižas zemes LeišemārtiņU
Ns IX māju un Talej ūdens-
dzirnavām, ar zemes grām. reģ.
11 sējuma Ns 247 par labu
Viktoram Brimeram kā pirkšanas
summas atlikumas. Ns 408.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2860b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
400 rbļ. atlikumā kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājumu,
apstiprinātu 1872. g. 6. nov.
ar Ns 1713uz nekustamu Īpašumu
Eiķinu muižas zemnieku zemes
,,Mandegu" mājām, Valmieras
apr. ar zemes grām. reģ. Ns 1519
par labu Johanam Fridricham
Šrederam, kura pārgājusi uz
Vilhelmu Šrederu 1888. g. 27. aug.
cesijas ceļā, saskaņā ar bij.
Rīgas-Valmieras apr ' . tiesas lē-
mumu, par ko uz obligācijas
no minētās tiesas iztaisīts at-
tiecīgs uzraksts. Ns 3192.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2857b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Ludviga Re-
dinga hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
6000 rbļ., apstiprinātu 1904. g.
28. oktobrī ar Ns 1527 uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. I hip. iec,
ar zemes grām. reģ. Ns 466 par
labu Leo Kuenam, kas to cedējis
blanko un kura pārgājusi uz
Hermani Kampe kā blanko cesio-
nāru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko. Ns ' 3406.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
2854b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ.ties. lik.1967., 2011. —2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1929. gada
30. aprīlī publicēto 1926. gada
17. aprīlī Kalsnavas Piecenos
mirušā Pētera Jāņa d. Cielava,
1914. g. 10. janvārī pie Kals-
navas pagasta tiesas taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Pētera Cielava mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L.Ns 3991

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšs. v. A. Veidners.

2827 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ.ties. lik. 1967., 2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Emīlijas Bergs pilnvaru, zvēr.
adv. V. Lazdiņa lūgumu uzai-
cina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
30. aprīlī publicēto 1923. g.
5. augustā Mores pagastā mirušās
Alvīnes Jāņa m. Bergs (Berks),
dzim. Andremanis, 1923. gada
30.-maijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kiu;ām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Alvīnes Bergs (Berks),
dz. Andermanis mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
1.1., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 4229

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2828 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Minnas Dāvida meitas Ozols
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. gada 23-, aprīlī publicēto
1929. gada 14. janvāri Rīgā
mirušā Jāņa Jēkaba dēla Ozola,
1929. gada' 12, janvārī pie Rīgas
notāra J. Kreicberga taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Ozola mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, parāddevējiem u.
t. t, pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L. Ns 4016

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2829 Sekretārs A. KaJh/e.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Staņislavs Jura d. Midziņš un
Anna Jāņa meita Midziņš no-
slēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra A. Bo-
chanova 1911. g. 17. jūnijā reģ.
Ns 61/5910, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civillikumu 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību. L. Ne 4268

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2850z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaja,
uz lik. par ļaut. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
24. aprīlī Minadoras Vorobjevas,
dzim. Pehau, prasības lietā pret
Kirilu Vorobjevu par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta 1912. g.
11. novembrī starp Minadoru
Vorobjevu, dzim. Peiau, un Ki-
rilu Vorobjevu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums

likumīgā spēkā.
Rīgā, 1929. g. 2. maijā.

Ne 431376 L. Ns 687
Priekšsēdētāja b. E glīts.

2973z Sekretāra v. Store.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 6. janvārī Rīgā,
Sarkanā krusta slimnīcā, mir.
Mārtiņa Mārtiņa dēla Stūrmaņa
ir atkiāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem. legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
L. Ns 1903. 2830b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. pamata uzaicina Ābra-
hamu Kacenu (Katzen) un Me-
nuetu Mincs, dzim. Kacens,
(Katzen), kuru dzīves vietas ne-
zināmas, četru mēnešu laikā ie-
rasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no iesūdzības raksta un
Mozesa Kacena (Katzen) prasī-
bas lietā pret min. Guttes Et-
tingers mant. masu. Joseļa-
Leiba Kacena (Katzen) mant.
masu un citiem Ls 2000,—
vērtībā par īpašuma tiesībām
un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmie neierastos, lietu
noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņu klātbūtnes. Ja ie-
radīsies, bet savu dzīves vietu
Jelgavā neuzdos, aicinājumus uz"tiesas sēdi un visus pārējos
papīrus atstās tiesas kancelejā
un skaitīsies par izsniegtiem.

Jelgavā.. 1929. g. 30. aprīlī.
2977b Priekšsēd. v. K. Vītols.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928.g.
13. aprīlī mirušā Jāņa Rumpes,
atstāto mantojumu kādas tiesībās
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t, pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstu.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. aprīlī.
L. Ns 1555/29. g. , 2861

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
12. martā mirušā Jēkaba Pelēta
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. aprīlī.
L. Ns 1738/29. g. 2863

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 293.. 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Marijas Cvetkovas , dzim. Agla-
mazova, lūgumu viņas prasības
lietā pret Vladimiru Cvetkovu,
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varbnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ne 431390 L. Ns 1190

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

3049z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaja,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Elizabetes-ValentinesEHerkamps,
dzim. Grosmans lūgumu viņas
prasības lietā pret Heinrichu-
Adolfu-Hermani Ellerkampu par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā 4 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. Ns 1285

Rīgā, 1929. g. 13. maijā.
Priekšsēd. b. Eglīts.

3653 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaja,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
10. aprīlī Hermaņa Jansona pra-
sības lietā pret Darju Jansons,
dzimušu Timošenko, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas noslēgta
Krievijā, Harkovā 1917. g. 20.
janvārī starp Hermani Jansonu
un Darju Jansons, dzim. Timo-
šenko, neatkarīgi no vainas, at-
stājot prāvnieku bērnus: Her-
mani, dzim. 1919. g. un Annu,
dzim. 1922. g., māte? audzinā-
šanā un kopšanā. Pārējā daļā
prasību noraidīt.

Ja atbildētāja civ. proc lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs, tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

2974z Sekretāra v. Stūre.



Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata
Jemeljāna Vikentija d. Loča
prasības lietā pret Johannu Mār-
tiņa m. Locis, dzim. Sleja,
par laulības šķiršanu, uzaicina
Johannu Mārtiņa m. Locis, kuras
dzīves vieta nav zināma, četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,;ValdībasVēst-
nesī" , ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātā minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņas klāt-

būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā. L. Ns 1103p 29.

Daugavpilī, 1929. g. 2. maijā.
Priekšsēdētāja v. A. Strazdiņš.
2981o Sekretāra v. E. Ķaņeps

Rigas prefektūras ārējā nodaj

izsludina par nederīgu 3. sĶif
šofera apliecību ar Ns f1}.
izdotu no bijušās Rīgas pu^jļj
šoferu pārbaudīšanas konimi-1 )';
1925. g. 12. jūnijā ar Jāņa AflO*
dēla Eglītes vardu ka pietek
par nozaudētu. ?*

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājav.'paziņo, ka šā gada 14. mana
,. Valdības Vēstneša" 60. ne-
izsludinātā Annai Sirmel-Kron-
bergs piederošo Bauskas _apr -
Vecsaules pag. „Likverten-Martin
Krišs" māju ar zemes grāmaņ
reģistra Ns 1520 pārdošana P»
bliskā izsolē 1929. g. 15. maija.
pīkst. 10 rītā, JW'

attfiia
Jelgavā, 1929. g. U- maiļj
Tiesu izp. v. i. K. BurdaļS ;

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārza
ielā Ns 11. paziņo:

1) ka Jāņa Āboliņa prasības
nodrošināšanai pēc Rīgas ap-
gabaltiesas 4. civīlnodaļas izpildu
uzraksta no 1928. g. 27. oktobra
ar Ne 1047 ar °/0 un izdevumiem,
1929. g. 22. augustā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zājē publiskos torgos
pārdos Annas Āboliņš nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Valmieras
apr., Rencēnu pagastā ar zemes-
grāmatu reģistra Ns 9950 un
sastāv no Rencēnu muižas muižu
zemes atdalītā zemes gabala,, Au-
ziņu" Ns 139F" mājas, koppla-
tībā 69 ha, ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4700,— un no-
dokļu parādiem: 1) pašvaldībai —
Ls 104,90 ar soda naudu un 2)
valstij — Ls 19,74;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, W
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu ,
kas ir ieskatāmi Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kanceleja.

Smiltenē, 1929. g. 8. maijā,

3391 z Tiesu izp. K- Lapiņš

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē , ' Dārza
ielā Ns 11. paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas pa-
vēles no 1928. g. 27. novembra
Ns 338716 par Ls 9815,34 ar sodanaudu un izdevumiem , 1929. «
22. augustā, pīkst. 10 rītā , Rīglš
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zāle publiskos torgos pārdos Vol-
demāra Lesiņa (Lessinga) ne-kustamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras apr. Kokmuižas pag.
ar zemes grāmatu reģistra Ns 8277
un sastāv no Koku muižas muižu
zemes atdalītā zemes gabala
,. lnuji" Ns 52F", kopplatībā-
17,11 ha, pēc zemes vērtēšanas
daļas paziņojuma; 43,23 ha, vai-
rāk vai mazāk, cik dabā izrādī-
sies pēc galīgas uzmērīšanas un
robežu regulēšanas, pēc Rlgas-
Valmieras zemes grām. nodaļas
paziņojuma un pēc Kokmuižas
pag. valdes ziņojuma 43 ,59 ha
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civilprocesa lik. 1871. p,;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem nav; nodokļu parādi
skaitās: a) pašvaldībai Ls 34,78
ar % un b) sēklas aizdevums
Ls 147,90.;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecību par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 8. maijā.
3390z Tiesu izp. K- Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rig?.s apr.

I .iec. tiesu izp. paziņo, ka 1929. g.
22. maijā, pulksten 10 dienā,
Slokā, Peldu ielā paša namā,
2. izsolē pārdos Kaspara Birka
kustamu mantu, sastāvošu no
pianino-klavierēm un novērtētu
par Ls 900,—.

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

Rīgā, 1929. g. 10. maijā.
3645 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. ie<* . tiesu izpildītājs paziņo, ka
192 g. 22. maijā, pīkst. 12
dienā, Ķemeros, Tukuma ielā,
pārdos Jāņa Elksnīša kustamo
mantu, sastāvošu no tramvaja
vāģa ar bencina motoru un no-
vērtētu par Ls 300,—.

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

Rīgā, 1929. g. 6. maijā.
3644 Tiesu izp. E. Liepiņš,

Rīgas apgabaltiesas vaiKas apr.

2. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Smiltenē, Dārza ieLā
Ns 11, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasības
apmierināšanai pēc Rīgas ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas 1028. g.
29. marta izpildu rakstiem
Ns 411613 un Ns 411614 un pēc
1928. g. 7. maija izpildu raksta
Ns 412328, kopā par Ls 16.924,40
ar % un izdevumiem, 1929. g.
22. augustā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
otrā izsolē Lienes Grestes ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Valkas apr., Smiltenes pagastā,
ar zemes grāmatu reģistra Ns 816
un sastāv no Smiltenes pils-
muižas ,,Līdaciņu Ns 158" mājas,
kopplatībā 378,14 pūrvietas ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 33.000
un solīšana sāksies saskaņā ar
civīlproc 1871. un 1885. p.p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 7500 un
nodokļu parādiem: a) valstij —
Ls 48,83 ar soda naudu un
b) pašvaldībai — Ls 162,66 ar
soda naudu:

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu: un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu; kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 8. maijā.
3388 Tiesu izpild. K-Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai pēc Rī-
gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļas
pavēles no 1928. g. 30. oktobra
Ns 335173 par Ls 5134,35 ar soda
naudu, 1929. g. 22. augustā, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdosjāņa
Voldemāra Atnmura (Amora) ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras apr., Kaugu 'ru pag. ar
zemes grāmatu reģ. Ns 820 un
sastāv no ,.Zeibotu" mājas, kop-
platībā 103.76 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publieskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5200,— un
solīšana sāksies saskaņā ar civīl-
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 4180 c. rbļ., šis
hipotēku parāds apgrūtina arī
zemnieku zemes imobilus ar reģ.
Ns 6395 un Ne 6544; un Ls 11.000
un nodokļu parādiem: a) valstij—
Ls 23,34 un b) pašvaldībai —
Ls 206,72 ar %.;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām ie-
gūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu , kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 8. maijā.
3389z Tiesu izp. K. Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns 37, dz. "2, paziņo:

1) ka firmas „A. Madau un
J. Briedis", krāj-aizdev. sab.
,,Klints ", Latvijas Mazsaimn.
krāj.-aizdev. sab., akc sabiedr.
,,Zemkopis ", Ed. Lapas, f-mas
,,Brāļi Vanagi", krāj-aizdevu sab.
,,Spēks", Rīgas p. savstarp. kred.
b-bas, E. Varika, Latvijas Tautas
bankas un A. Strautnieka pras.
pret Ernestu Baronu par
Ls 6.786,58 ar % un izdev.
1929. g. 15. augustā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz otriem
publiskiem torgiem pārdos Ernesta
Barona nekustamo -īpašumu, kas
atrodas Rīgas Jūrmalas pilsētā
Bulduros, Nikolaja prosp. 16
ar zemes grāmatu" reģistra Ns 10
un sastāv no valsts Bulduru
muižas atdalītā zemes gab. ar
Ns 2900F aptverošā 3760 kv. mfr;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēk.
parādiem par Ls 4.100,—;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zaloga — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrada līdz pārdošanas
diena.

Visi papīri un dokumenti , at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 11. maijā.
3647b Tiesu izp. E. Liepiņš,

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzir-
navu ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Rīgas Tirgotāju sav-
starpējās kredit. b-bas prasībā
pret Mariju Svešnikov pēc obligā-
cijas par Ls 12.000— ar °/0
un izdev. 1929. g. 15. augustā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos Marijai
Svešnikov nekustamo īpašumu,
kas atrodasRīgasJūrmalas pilsētā,
Majoros, Rīgas ielā Ns 4 ar
zemes grāmatu reģ. Ns 389
u sastāv no Majoru muižas
atdalītā zemes gab. 80F,
aptveroša 2130 kv. mtr.;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts
ar hipot. parādiem par Ls 30.000:

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas - Valmieras
zemes grāmatu nodaļā. -

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiescoši uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 11. maijā.
3646b Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ne 68, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
un Latvijas bankas prasībās par
Ls 19,600,75 ar proc. un izde-
vumiem !929. g. 30. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Annas
Vimbas nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Rīgā, Lienes ielā Ne 15,
III hipotēku iecirknī ar zemes
grāmatu reģistra Ns 2182 (grupā
37, grunts Ns 106) un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabala, 244 kv. asu platībā, ar
uz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 18.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 12.436, 56,
Tiešo nodokļu departamentam
Ls 389 un Rīgas pilsētas valdei
Ls 104,68 ar% un izdevumiem;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 11. maijā.
3674 Tiesu izp. J. Grīnios.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. X sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 16. aprīļa
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
2.februārī mirušās Leonoras Krū-
miņš, Annas Zeiza un Konstances
Rodziks ir palicis mantojums
kurš atrodas Asūnes pagasta
Pervelevas ciemā,Daugavpils apr.
Kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to kādas tiesības, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā, Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald.Vēstn.".

1929. g. 16. aprīlī. Bl. 1. Ns 64.
1726o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas 2. iec. miertiesnesis, kura
kamera atrodas Krāslavā. Domes
ielā Ns 52, saskaņā ar savu š. g.
12. aprīļa lēmumu un pamatoda-

mies uz civ. proc. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401.,
1402. un 1408. p. ar šo uzaicina
1929. g. 28. martā mirušā Ignata
Pipiņa likumīgos mantniekus
pieteikt pie minētā miertiesneša
savas tiesības uz palikušo pēc tā
Krāslavas pag. nekustamu īpa-
šumu sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald . Vēstn.".
1865o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. 25. maijā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Anniņmuižas ielā 79,
dz. 1, pārdos Kazimira Voitkeviča,
kustamo mantu, sastāvošu no
gramofona ar 180 platēm un
letes ar sienas plauktu un
novērtētu par Ls 240,—.

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

Rīgā, 1929. g. 11. maijā.
3643 L. Ns 660

Tiesu izpild. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Elizabetes ielā Ns 14,
dz. 3, paziņo:

1) ka Otto Vestermaņa prasību
lietās pret Vasiliju, Michailu, Kse-
niju, Annu, Vladimiru, Georgiju
un Alekseju Nesteroviem,Natāliju
Sokolov, dzim. Nesterov, Katrīnu
Nesterov, dzim. Saraškin, Ljubu
Kaping, dzim. Nesterov un Ņinu
Dončenko, dzim. Nesterov par
Ls 14.480,— ar '.'o/trVo un izdev.,
1929. g. 15. augustā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Michaila, Vasilija, Annas,
Vladimira, Georgija un Alekseja
Nesterovu, Natālijas Sokolov,
dzim. Nesterov, Katrīnas Nesterov,
dzim. Saraškin, Ljubas Kaping,
dzim. Nesterov un Ņinas Don-
čenko, dzim. Nesterov nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Ganību dambī Ns 17-a, II hip.
iec. ar zemes grām. reģ. Ns 1502
(grupā 12, grunts Ns 137) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala un ēkām;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 20.000,— ;

3) ka bez augšminētas pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 34.019,20;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 13. maijā. 3668
Tiesu iznild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Krāmu ielā Ns 2, pārdos Izaka
Genkina kustamu mantu, sastā-
vošu no kungu un dāmu mēte-
ļiem, novērtētu par Ls 1350,—.

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

Rīgā, 1929. g. 14. maijā.
3673 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. un 25. maija, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Tirgoņu ielā Ne 10, pārdos
Berka Šulmaņa kustamu mantu,
sastāvošu no parfimērijas precēm,
novērtētu par Ls 3275,05.

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

Rīgā, 1929. g. 14. maijā.
3677 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgiem automo-
biļa mēģinājumu numuru 0—90.
izdotus akc. sab. ,,AUTO" kā
pieteiktus par nozaudētiem.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik '. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1929. g.
30. aprija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1919. g. Krievijā mirušā
Zalmaņa - Leiba Šepšeļa d.
Kustina ir palicis mantojums,
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības pieteikt tās
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald . Vēstn.".

Daugavpilī, 1929. g. 30. apr.
C. 1. Ne 322. 3234b
Miertiesnesis A. Mīlenbachs.
Turaidas pagasta valde izsludina

par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi NZ Ne 006643 ar Līzes Ho 'lc-
manis, dzim. Bērziņš, vārdu,
izdotu no Turaidas pag. valdes
1927. e. 23. decembri. 3638

Daugavpils 1. iec. miertiesnesi»,
uz civ. proc. lik. 75. un 309'. p.
pamata paziņo, ka Isajs Blochs
iesniedzis prasību pret Rochu-
Leju Gelgisers par Ls 998,20 —
par dažādiem izdevumiem pie
promesošās Gelgisers nekust. Īpa-
šuma pārvaldīšanas; prasības lū-
gumam pievienoti: I) izdevumu
kopējs rēķins par Ls 998,20,
2) kvīte par Ls 82,—, 3) kvīte
par Ls 126,—, 4) rēķins par
Ls 281,20, 5) rēķins par Ls 295,—,
6) kvīte par Ls 4,80, 7) pārlieksme
par Ls 19,60, 8) apliecība par
Ls 3,44 tiesas nodokļu no-
maksu, 9) pārlieksme par Ls 10,—
nomaksu, 10) pārlieksme par
Ls 8,— samaksu un vēl ne-
samaksātiem Ls 40,— naudas
soda, 11) rēķins par Ls 166,16.

Minētā Rocha-Leja Gelgisers,
kuras dzīves vieta prasītājam
Blocham nav zināma, tiek uz-
aicināta četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī" pa-
ziņot miertiesnesim savu dzīves
vietu resp. adresi, pēc kuras
būtu sūtāms aicinājums uz tiesas
sēdi. Ja šāds paziņojums ap-
rādītā laikā neienāks, lieta tiks
iztiesāta aizmuguriski. 2999b

Daugavpilī, 1929. g. 30. apr.
Cl.251. Mierties. A.Mīlenbachs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Anastasijas Sergeja meitas
Origorjevas, Uljanas, Mav'ras
un Varvaras lijas meitu Gri-
gorjevu lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no ideālām
tiesībām uz !,)zemes gabalā
ar nosaukumu ,,7 .achnovo", pla-
tībā 26 desetīnas, zemes gabalā
„Zanogi", platībā 7 desetīnas
un esošās Jaunlatgales (bij.
Ludzas, senāk Ostrovas) apriņķa
Kacēnu pagastā, kādu nekustamo
mantu lūdzējas mantoja no Ge-
orgija Nikitina, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu' 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
..Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētās
lūdzējas varētu tikt ievestas Lat-
gales zem. grām. reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
niecēm bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ns 2285.

Daugavpilī, 1929.g. 30. aprīlī.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

2988ē Sekr.-darbv. J. Strazds.

Zzmes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Konstantīna Jēkaba dēla
Garško lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Ābeļu
muižas atdalīta zemes gabala ar
nosaukumu ,,Dorotiški folvarks",
platībā apmēram 71 desetīna un
esošās Ilūkstes (senāk Novo-
aleksandrovas) apriņķa Lašu (se-
nāk Ābeļu) pagastā, no kuras
nekustamās mantas apmēram
3 ha palikuši Lietavā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesibas skaitīsies par iznīcinātām
tin minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ne 2275.

Daugavpilī, 1929.g. 30. aprīlī.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

2987ē Sekr.-darbv. f. Strazds.

Daugavpilī 1929. g. 30. aprīlī.
2870z L. Ne 48a 29. g.

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc' lik. 1967., 2011.;
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1913.g.
4. decembrī mirušā Jāņa Jura d.
Jakuca (Jakoca) atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legatārijiem, fideikommi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas ,,Va!d.
Vēstnesī". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām. L. Ne 1250a 29. g.

Daugavpilī, 1929. g. 30. aprīlī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

3013z Sekretāra v. ļ. Tiltiņš

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz savu š. g. 12.
apriļa lēmumu uzaicina to per-
sonu vai iestādi, kuras rokās at-
rodas parāda raksts, kas korro-
borēts 1911. g. ar Ns 1197 uz
Jānim Jāņa d. Pavilanam piede-
rošām Ilūkstes apriņķa, Prodes
pagasta ..Raginiški" mājām ar
hip. Ne 2016, par labu Lovides
muižas .bij. īpašniekiem, par de-
viņi simti (900) cara rbj., līdz ar
procentiem, — vai kurām būtu
kādas tiesības uz šo parāda
akti, iesniegt to un pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Parāda raksta neiesniegšanas
gadījumā tiesa atzīs šo parāda
rakstu par iznīcinātu un parādu
pēc tā par dzēšamu zemes grā-
matās. Ns 2641 a'29 .

Daugavpilī, 1929. g. 30. aprīlī.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
2982z Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas i. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1928.g.
25. februāri mirušās Eidas Icika
meitas Goldmanis, 1926. g. 6. okt.
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. gada 6.febr.
lēmumu apstiprināts.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. 28. aprīlī mirušā Kriša
Ozola-Ozoliņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. aprīlī.
2864 L. Ne 1739/29. g.

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
1926. g. 3. novembrī mirušās
Martas Gusevs, dzim. Ungers-
Bergmanis, atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t, ..pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. aprīlī.
L. Ns 1744/29. g. ' 2865

Priekšsēdētāja v. P. Stērste
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1923. g. 15. augustā mirušā Friča-
Vilhelma Kārļa d. Špera atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantnekiem, legatāriem, fidei-
kommisāiieu, kreditoriem u. t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. aprīlī.
L. Ns 245/29. g. 2862

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.



Rīaas apgabaltiesas Valkas apr.

, j?c tiesu izpildītājs, kura
kancelej a atrodas Smiltenē,Dārza
Lj K° II, paziņo:

ii ka Latvijas lauksaimmec.
A'kopj u un zvejnieku krāj-aizd.
^biedrības prasību apmierinā-
šanai pēc Rīgas 6. iec mier-
tiesneša izpildu uzrakstiem no
.097 e 15 februāra ar Ns 515;
&1927 g. 12. maija ar Ns 1295;

lo ,Q27- 8- 4 - Jiā ar Kq 1521;

no 1927- g- 15- ebruāra ar Ne516;
" 1997. g. 17. februāra ar Ne 541
"no 1926. g. 2. novembra
„ N° 2570 pavisam kopā par
%ļ 3092,71 ar % un izdev.
Ķ smiltenes-Palsmanes-Aumei-
feru - Gaujienas krāj-aizdevu

kases prasību apmierināšanai pēc

Valkas apr. 2. iec. miertiesneša
teoildu rakstiem no 1926. g.
,9 novembra ar Ne 907,903
kopā par Ls 1050,— ar o/ 0 un
izdev.; 3) Latvijas bankas pra-

sībā p ēc Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas izpildu raksta

to 1926. g. 10. jūlija Ne 422068—

LS 2455,10 ar % un izdev.;
4) akc. sab. ,.Lats" prasībā
pēc Rīgas 6. iec. miert. izpildu
uzrakstu no 1926. g. 21. sept.
zx Ne 2243 — Ls 252,88 ar o/ 0
un izdev.; 5) Haima Zelboviča
prasībā pēc Rīgas 6. iec. mier-
tiesneša izpildu uzrakstiem no
1926.g- 10. jūlija ar Ne 1667, 1668
un 1666 — kopā par Ls 463,34
3X % un izdev.; 6) Eduarda
Mullera prasībā pēc Cēsu apr.
I. iec. miert. izp. uzraksta no
1925. g. 17. nov. ar Ne 7563 —
Ls 107,37 ar % un izdev.;
7) Friča Liepiņa prasībā pēc
Valkas apr. 2. ' iec miert. izp.
uzrakstu no 1925. g. 6. aprīļa
ar Ns 318 — Ls 75,95 ar %
un izdev.; 8) Jāņa Skujiņa
prasībā pēc Valkas apr. 2. iec.
miert. izp. uzraksta no 1926. g.
7. aprīļa ar Ns 368 — Ls 108,52
ar % un izdev.; 9) Arveda
Felsberga prasībā pēc Valkas
apr. 2. iec. miert. izp. rakstu
no 1926. g. 1. okt. ar Ns 781
Ls 132,— ar % un izdev.;
10) Lauksaimnieku Centrālbankas
prasībā pec Rīgas 6. iec miert.
īzp. uzrakstu no 1926. g. 3. jūl.
ar Ne 1610 Ls 628,14, ar
% un izdev.; 11) Cēsu patērētāju
biedrības prasībā pēc Cēsu apr.
1. iec. miert. izp. rakstu no
1927. g. 16. marta ar Ne 49 —
Ls 84,34 ar °/0 un izdev.;
1929. g. 22. augustā, pīkst. 10

rītā, Rīgas apgabaltiesas civīlnod.
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Eduarda Kakara nekust. īpa-
šumu kurš atrodas Cēsu apr.
Launkalnes pag. ar zemes grām.
reģ. Ne 238 un sastāv no ,,Lejas-
Kāpiņu" mājas kopplatībā 155,53
pūrvietas ar ēkām; 2) ka īpa-
šums publiskiem torgiem ap-
vērtēts par Ls 3500,— un solī-
šana sāksies saskaņā ar civ.
lik.proc 1871. p.; 3) ka bez
augšminētām prasībām īpašums
apgrūtināts ar hipotēku parā-
diem par Ls 6800,— un nodokļu
prasībām: 1) valstij — Ls 73,17
soda naudu; 2) sēklas aizdevumu
Ls 482,80 un 3) pag. pašvaldībai
Ls 298,54 ar soda naudu, 4) ka
personām kas vēlas piedalīties
torgos jāiemaksā zalogs — des-
mitā daļa no apvērtēšanas sum-
mas un jāstāda priekšā ap-
liecība, ka no tieslietu mini-
strijas puses nav šķēršļu minē-
tām personām iegūt nekust,
īpašumu; un 5) ka zemes grām.
wz šo īpašumu tiek vestas Cēsti-
Valkas zemes grāmatu nodaļa.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
te pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesīh. jāuzrāda līdz pārdos.dienai.

Visi papīri un dokumenti,
atliecoši uz pārdodamo īpašumu,
:|r ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 8. maijā.
3392b - Tiesu izp. K- Lapiņš.

Valsis zemes oanka,
Liepājas nodaļa, atrodos. Lie-
pājā, Kūrmājas prospektā Ns 2,
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 banka; aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Rendas pag. valdē 1929. g.
28. jūnijā, pulkst. 10 dienā, pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, meliorāci-
jām un citiem zemes piederu-
miem, kura atrodas Kuldīgas
apriņķī, Rendas pag., Grauzdupes
muižā saimniecība Ns 20 F, un
ir piešķirta Jefimam Pāvela d.
Pukaļevam (sk. ,,Zemes Ierīcības
Vēstnesī" Ns 28 lapas pusē 4 ar
kārtas Ns 5069).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 21,76 ha;

1) aramzemes 14,84 ha,
2) pļavu 6,92 ha;

b. dzīvojamā ēka ar kūti un
šķūni zem viena jumta —
jaunbūvēta.

3) Solīšana sāksies no Ls 2560.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu >/ 5 no trešā
pantā minētās summas, t. i,
Ls 512.

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 pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/s
no nosolītās summas. Pārējās 4/g
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. 7. maijā. Nea 21202
3396 Valsts zemes banka,

Liepājas nodaļa.

Rīgas-Precu stacijas pr-ks
ziņo, ka š. g. 22. un 23. maijā,
Rīgas-Preču stacijā, pīkst. 10,
pārdos ūtrupē

šādus no saņēmējiem ne-
izpirktus sūtījumus:

1) 1 mc siļķes, s.v. 154. kg,
pēc sūt. Ventspils — Rīga-Preču
Ns 426328, nosūt. J. Marksu,
saņ. dubl. uzr.;

2) 1 ms. sīpoli, svaigi, sv. 54 kg,
pēc sūt. Omuļi — Rīga-Preču
Ne 832793, nosūt. J. Rudzīts,
saņ. L. Isjemin un A. Karlin;

3) 1 mc. koka, lietota sv. 37 kg,
pēc sūt. Rēzekne II— Rīga-Preču
Ne 422338, nosūt. Valsts Ada-
movas 6-kl. pamatsk., saņ. firma
„Daniels";

4) 1 mc koka, lietota, sv.
43 kg, pēc sūt. Jelgava — Rīga-
Preču Ns 391442, nosūt. E. Veiss,
saņ. dubl. uzr.;

5) 1 mc, koka lietota, sv.
18 kg, pēc sūt. Dobele — Rīga-
Preču Ns 349380, nosūt. A. Da-
nilin, saņ. dubl. uzr.;

6) 11 mc koka, lietotas, sv.
426 kg, pēc sūt. Ventspils —
Rīga-Preču Ns 295637, nosūt.
J. Lekcers, saņ. dubl. uzr.;

7) 1 mc. koka lietota, sv.
5 kg, pēc sūt. Dobele — Rīga-
Preču Ns 349371, nosūt. A. Val-
dovskis, saņ, dubl. uzr.;

8) 1 mc' koka lietota, sv.
36 kg, pēc sūt. Strenči — Rīga-
Preču Ns.382782, nosūt. Strenču
Strād. pat biedriba,. saņ. dubl. uzr

9) 6 mc, koka lietot, sv.
143 kg, pēc sūt. Cēsis — Rīga-
Preču Ns399117, nosūt. P.Kazaks
san. dubl. uzr.;

10) 10 kst. koka lietotas, , sv.
97 kg, pēc sūt. Valmiera — Rīga-
Preču Ne 411085, nosūt. J. Va-
nags, saņ. dubl. uzr.;

11) 1 kst., koka lietota, sv.
15 kg, pēc sūt. Kandava — Rīga-
Preču Ns 314381, nosūt. J. Un-
zens, saņ. dubl. uzr.;

12) 46 kst., koka lietotas, sv.
302 kg, pēc sūt. Ludza — Rīga-
Preču Ne 354696, nosūt. L. Slo-
boda, saņ. dubl. uzr.

3666b Priekšnieks Putnis.

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 17. maijā,
pīkst. 12 dienā, Bulduros, Tirgus
laukumā, pārdos otrā ūtrupē
Kazimira! Riekstiņš piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
viņiem dzelzs atsperu ratiem,
vienām darba ragavām, vienas
skārda izkārtnes un diviem koka
gaļas bluķiem. 3617b

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929.g. 19. jūlijā, pīkst. *10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Ernstam Jāņa dēlam Jākobsonam,
kurš atrodas Aizputes apriņķī,
Sieksātes pagastā un sastāv ' no
Vec- un Jaun-Sieksātes Valsts
muižas atdalītām Avotienu Ne 8F
un Fa mājām un ierakstīts Lie-
pājas-Aizputes zemesgrāmatu no-
daļā ar krepost Ns 4788-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3500 un tiek pār-
dots dēļ Jūles Zēniņ un citu
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 3555.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas summas Ls 3500
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 350 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 4. maijā.
Ns 337. 3428

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141.," 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929. g. 19. jūlijā, pulkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Kristam Krista d.
Zemrovskim, kurš atrodas Aiz-
putes apriņķī, Aizputes pag.
un sastāv no Aizputes-Pils un
Ievades valsts muižas atdalītām
Kasparu Ns 16 F mājām
un ierakstīts Liepājas - Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
Ns 3902-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3226 un tiek pār-
dots dēļ akc sab. „Internacional
Harvester Ko. Latvijā" pra-
sības apmierināšanas. Bez minē-
tām prasībām uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 2200,—.

Solīšana sāksies saskaņā ai
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 3226, vai

no pneksrocigu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 323 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja,

Aizputē, 1929.g. 4.tnaijā. Ns344
3432 Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka 1929.g.
19. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Ādamam Kārļa d. Kīnam, kurš
atrodas Aizputes apr., Valtaiķu
pagastā un sastāv no Jaun-
Brēdiķ mājām un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 1842-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000 un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas sav-
starpējās kredītbiedrības pra-
sības apmierināšanas. Bez mi-
nētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 6000.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 3000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 300 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kās pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 4. maijā.
3430 Ns 338

Tiesu izn. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kufa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1929.g. 19. jūlijā, pīkst. ' 10 rītā
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Kārlim Jāņa d. Strunge un Jūlijai
Indriķa m. Strunge, viņi arī
Strungevič, kurš atrodas Liepājas
apriņķī, Ziemupes pagastā un sa-
stāv no Stumber mājām un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost
Nsl735— II reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2400,— un tiek
pārdots dēļ Rīgas komercbankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 2600,— un 2650 krievu
cara rubļu.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 2400,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 240,— drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 4. maijā.
Ns 340. 3427

Tiesu izpild. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka
1929. g. 19. jūlijā, pīkst.* 10 rītā
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Jānim Jāņa d. Vecvagaram,
kurš atrodas Aizputes apr. Kal-
venes pag. un sastāv no Liel
(Post) Drogas valsts muižas
atdalītām Ķiburu Ne 17F mājām
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
Ne 5568-11 reģ.-

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1800 un tiek pārdots
dēļ Ermaņa Valkira uu citu
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo ne-
kustāmu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Ls 2300.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas stirnas Ls 1800 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā,

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 180 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 4. maijā.
Ns 336. 3426

Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas-Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka 1929.g,
19. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē tiks pār-
dots pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs
Miķelim Ādama d. Balodim, kurš
atrodas Aizputes apr. Klosteres
pag. un sastāv no zemes gabala
,,Purviņi Ne 34F" un ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar kreposta Ne 9473.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1500 un tiek pārdots
dēļ Makša Goldingera, Hermaņa
Rēdera un citu prasības apmieri-
nāšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādi Ls 5000

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 1500 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 150 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 4. maijā.
3434o Tiesu izpild. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka 1929. g
19. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē tiks pār-
dots pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs Li-
zai Zemeskaln, Jurim Zemes-
kaln un Annai Zemeskaln, kurš
atrodas Kuldīgas apr. Skrundas
pag. un sastāv no zemes gabala
,,Zemīt Ne 180", nekustams īpa-
šums nāk uz pārdošanu izsolē
par Jura Zemeskalna parādu,
un ierakstīts Kuldīgas zemesgrā-
matu nodaļā ar kreposta Ne 2427.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1000 un tiek pārdots
dēļ Alvīnes Biģel prasības apmie-
rināšanas. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādi Ls 1200

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 1000 vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā ir jāie-
maksā Ls 100 drošības naudas.

Personām , kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 23. aprīlī.
3436o Tiesu izild. A. Sālavs'.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
10. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Istras
pag. Maļinovas folv. tiks pārdota
Jēzupa Šestakovska kustama
manta, sastāvoša no vienas ar
kājām dzenamas Zingera sistēmas
kurpnieku šujmašīnas un viena
zirga, un novērtēta par Ls 280,—
Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

,3600b Tiesu izp. v. O. Vilks.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Valsts zemes bankas
Liepājas nodaļa, atrod. Liepājā,
Kūrmājas prospektā Ns 2, pama-
tojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Rendas pag. valdē 1929. g.
28. jūnijā, pulkst. 10 dienā, pār-
dos atklātā vairāksolīšanā tiesību
uz saimniecību ar ēkām, meliorā-
cijām un citiem zemes piederu-
miem, kura atrodas Kuldīgas
apriņķī, Rendas pagastā, Jaunā
muiža saimniecība Ns 8 F un
ir piešķirta Jānim Jukuma d.
Jansonam (skat. ,,Zemes Ierīcības
Vēstnesī" Ns 15, lapas pusē 6,
ar kārtas Ns 1007).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 17,83 ha:

1) aramzemes 9,33 ha,
2) pļavu 8,34 ha, 3) ne-
derīgas zemes 0,16 ha;

b. 1) dzīvojamā ēka, 2) la-
bības šķūnis un 3) pagaidu
kūts — jaunbūvētas.

3) Solīšana sāksies no Ls 1330.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu l/5
no trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 266, b) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/6
no nosolītās summas. Pārējās
4/5 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. 7. maijā. Nea 49176
Valsts zemes bankas

3395 Liepājas nodaļa.
Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 20. maijā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā
Ns6, dz. 6, pārdos vairāksolīšanā
Fridmans, Ernestines kust. mantu,
novērtētu par Ls 338,— un sa-
stāvošu no klavieriem viņas vīra
Fridmans, Bernharda 1927. g.
ienākuma nodokļu parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 13. maijā.
3639 Piedzinējs A. Krauklis.

Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, kaš. g. 28. maijā, pīkst.10
no rīta, Baldones pagastā,Līdaku
mājās tiks publiskā vairāksolīšanā
pārdota otro reizi Robertam
Bīšam piederoša manta, sastāvoša
no: vienas kuļgarnitūras ,,Maršala
sala" firmas, vērtībā Ls 374,36,
saskaņā ar Baldones pag. valdes
rakstu no š. g. 19 okt. Ns 1007.

Apskatīt pārdodamo kuļgarni-
tūru varēs pārdošanas dienā uz
vietas. 3627b

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 25. maijā,
pīkst. 12 dienā, Bulduros, Lielā
prospektā Ns 49, pārdos vairāk-
solīšanā Antonijai Šameitke pie-
derošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no 185 dzelzs dārza
krēsliem, 3 sienas spoguļiem
110x220 cm. 150 vīnes krēsliem,
18 dzelzs gultām ar atsperu mad-

račiem un citām mantām, no-
vērtētas par Ls 1831,36. 3616b

Rigas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgiem automo-
biļa braukšanas skārda numuru
543 1929. gadam, izdotu Pau-
lim Lancmanim kā pieteiktu
par nozaudētu. 3660b

Latvijas banka izsludina par
nederīgu nozaudēto beztermiņa
noguldījuma grāmatiņu Ne7347
ar Zelmas-Otilijas Grēncbergs v

3618b

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo: ka
1929. g. 19. jūlijā, pulkst. 10
no rīta, Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Eduartam
Evarta d. Hartmanim, kurš at-
rodas Aizputes apriņķī, Kalvenes
pag. un sastāv no Kalvenes valsts
muižas atdalītām ,,Šūpuļkalnu
Ns 7F un Fa" mājām un ierak-
stīts Liepājas - Aizputes zemes-
grāmatu nodaļā ar krepost
Ns 7165-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3500,— un tiek
pārdots dēļ Ermaņa Baloža, Kārļa
Ošenieka un citu prasību apmieri-
nāšanas. Bez minētām prasī-
bām uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 2400,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. iik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 3500,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 350,— drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. Ne 345

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 4. maijā.

3431 Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p. paziņo: ka
1929. g. 19. jūlijā, pīkst. JO rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos otrā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Jānim Kriša d. Rubežniekam,
kurš atrodas Aizputes apriņķī,
Kalvenes pag. un sastāv no Liel
(Post) Drogas valsts muižas at-
dalītām Mežnieku Ne 15F mājām,
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
Ne 5567.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2500,— un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas sav-
starpējās kreditbiedrības un citu
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 6230,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no priekš-
rocīgu prasību summas.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 250,— drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 7. maijā.
Ns 352. 3424

Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas II iecirkni,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
tiz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146. —1149. p. paziņo, ka

3929. g. 19. jūlijā, pulkst. 10
rītā , Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publ. vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
Piederošu mir. Fricim Līnim,
kurš atrodas Liepājas apriņķa
Durbes pilsēta un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krepost Ns 38 IV reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 684 un tiek
Pārdots dēļ mantojuma nodokļa
Piedzīšanas. Bez ' minētās pra-
?'bas uz šo nekustamu īpašumu
*nostiprināti hipotēku parādi:
1000 krievu cara nauda un
Ls 275,11.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
Proc. lik. 1871. p. no novēr-
ošanas summas Ls 684 vai no
Priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
"augstāka pārdošanas dienā.

Personām , kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 69 drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu ,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns 1046

Liepājā, 1929. g. 10. maijā.
3599 Tiesu izp. J. Pētersons.



Gnlueni 'cietumii uolde
Rīgā, Antonijas ielā Ns 6, dz. 1, izdos

mutisko un rokstisl izsolē
š. g. 23. maijā, pīkst. 11, 125 m. ton. rudzu, 40 m. ton. miežu, 9 m. ton.
zirņu, 18 m. ton. auzu, 5 m. ton. rīsa, 7 m. ton. sāls, 5,5 m. tonn.
speķa, 40 m. ton. kartupeļu piegādāšanu Rīgas centrāl- un termiņ-
cietumu vajadzībām.

Zirņiem, auzām, speķim un kartupeļiem jābūt vietējiem.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu,

iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās cietumu valdes priekš-
niekam, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem, pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā 10°/0
drošības naudas no to produktu kopvērtības, uz kuriem vēlas sa-
censties, Ar produktu kondicijām un izsoles noteikumiem var iepa-
zīties valdes kancelejā no pīkst. 9—15. 3672z L 816

S. u. Z. D. 111 rajona inženieris
š. g. 24. maijā, pīkst. 12, Cēsīs, Lielā Dārza ielā Ne 6,

izdos jauktā izsolē
1) dzelzsbetona caurtekas Ne 57 jaunbūvi uz Vidzemes šosejas

km 88,037. Drošība Ls 230.
2) dzelzsbetona caurtekas Ne 100 būvi uz Vidzemes šosejas

km 112,492. Drošība Ls 280.
3) dzelzsbetona caurtekas Ns 65 jaunbūvi uz Vidzemes šosejas

km 92,044. Drošība Ls 155. L 80?

Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā darba laikā. 367C

Galveno cietumu valde
Antonijas ielā Ne 6, dz 1, izdos

ntutlsliā un ratistiskS izsolē
š. g. 24. maijā, pīkst. 11,

2000 mtr. uzvalku „marengo" vadmalas, 60 mtr.
zilās iekantējumu vadmalas, 1200 mtr. strīpainas

uzvalku vadmalas un 300 segu piegādāšanu.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu,

iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās cietumu valdes priekš-
niekam, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas, jāiemaksā 10°/o
drošības naudas no to audumu kopvērtības, uz kuriem vēlas sa-
censties

Ar audumu kondicijām un izsoles noteikumiem var iepazīties
galvenās cietumu valdes kancelejā no nīkst. 9—15. 3671z L 813

Jūrniecības departaments
izdos 1929. g. 22. maijā, pulksten 13, jauktā izsolē

10 gab. plostu piesienamo riņķu ierīkošanu
uz NOP un Muižas salas dambja.

Drošības nauda Ls 100. Izsoles noteikumus izsniedz depar-
tamenta Rīgas ostas būvvadības kancelejā, Valdemāra ielā Ne 1-a,
ist. 15, pa darba laiku. L 820 3673

Ķemero sēravotu direKdja
izsludina uz š. g. 22. maiju, pulksten 12 dienā,

otrreizēju rafirsfislru ixsoti
sekošo ķīmikāliju iegādei ogļskābes

vannu sagatavošanai:
ap 8000 porc. bisulfata ā 0,650 kg. Drošības nauda Ls 200,—.
ap 4500 kg dzeramā sodā (natr. bicarbon.) Drošība Ls 200,—.
ap 3000 kg ogļskābes gāzes tēraudcilindros. Drošība Ls 150,—

Augstāk minētās ķīmikālijas piegādājamas laikā no 25. maija
līdz 26. septembrim 1929. g.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
ķīmikālijas piegādes izsoli 1929. g. 22. maijā ", iesniedzami Veselības
departamentā, Skolas ielā Ne 28, 39. istabā, līdz š. g. 22. maijam,
pīkst. 12.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties turpat no pulksten
0—15. 3669z L 806

Jelgavas pilsētas valde
nodos sacensībā

1929. g. 28. maijā, pīkst. 12 dienā,

šādu priekšmetu piegādāšanu augstsprieguma
līnijas izbūvei:

1) 3700 m augstsprieguma zemes kabeli 3x25 mmvara
vadiem, NKBA pēc V. D. E. normām 1928. g. pr. 6000 V.

2) 7000 m = 500 kg 3x25 mmalumīnija vītus kailus vadus.
3) 10 kabeļu gala uzmavas priekš kabeļa NKBA3x25mm° ,6000 V. komplektu ar tillēm, šellēm, skrūvēm u. t. t. bez izolācijas

masas.
4) 12 gab.3-polīgus vienkāršos eļļas slēdžus. Sērija 11,200 amp.

6000 V. spriegumam ar stūra iedarbi un rokas ratu.
5) 6 gab. 3-polīgus eļļas slēdžus. Sērija II, 200 amp. 6000 V.

ar 2 automātiskiem izslēdzējiem (a/u § 30 RES. 1928. V.D.E.)
priekš darbības strāvas, 15 amp. ar stūra iedarbi un rokas ratu.

6) 1 gab. 3-polīgu eļļas slēdzi. Sērija II, 200 amp. 6000 V. ar
2 automātiskiem izslēdzējiem (a/u § 30 RES. 1928. V.D E.) priekš
darbības strāvas 10 amp. ar stūra iedarbi un rokas ratu.

7) 1 gab. 3-polīgu eļļas slēdzi. Sērija II, 200 amp. 6000 V. ar
2 automātiskiem izslēdzējiem (a/u § 30 RES. 1928. V.D.E.)priekš
darbības strāvas 8 amp. ar stūra iedarbi un rokas ratu.

8) 12 gab. 3-polīgus eļļas slēdžus. Sērija II, 200 amp. 6000 V.
ar 2 automātiskiem izslēdzējiem (a/u § 30 RES. 1928. V.D E.)
priekš darbības strāvas 6 amp. ar stūra iedarbi un rokas ratu.

9) 2 gab. 3-polīgus eļļas slēdžus. Sērija II, 200 amp. 6000 V.
ar 2 automātiskiem izslēdzējiem (a u § 30 RES. 1928. V.D.E.)
priekš darbības strāvas 4 amp. ar stūra iedarbi un rokas ratu.

10) 32 gab. vienpolīgus atdalītājus, 6000 V. Sērija II , 200 amp.
ar izolatoriem uz metāla pēdas.

11) 48 gab. stutizoiātoru 6000 V, Sērija II, 200 amp.
12) 48 gab. stutizoiātoru klemes priekš vadiem 25 mm.
13) 30 gab. zibeņnovadītāju priekš iekštelpām 380 V.

spriegumam.
14) 120 augstsprieguma izolatoru 6000 V. H. 6. bez kāšiem.
15) 100 gab. alumīniju vadu .savienošanas čaules25mm(Kerbverblnder).
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs un nomaksāti ar Ls 0,80 lielu

zīmognodevu iesniedzami Jelgavas pilsētas valdei ne vēlāk kā
sacensības dienā līdz pīkst. 12.

3487o 1* Jelgavas pilsētas valde.

Nītaures virsmežniecība
iznomās jauktā izsolē 1929. g. 30. maijā, pīkst. 12 dienā, virsmež-
niecības kancelejā, Nītaurē.

zvejas tiesības uz 3 gadiem
virsmežniecības pārziņā atrodošos ezeros, sekošās vienībās: 1) Lī-
gatnes novadā — Velna, Čaules un Umuru, 2) Nītaures novada —
Bezdibeņa un Melites un 3) Akenstakas novada — Ezerkalna.

Solīšana sāksies no Ls 60,— gada nomas par vienību Ne 1;
Ls 20,— gada nomas par vienībām NsNs 2 un 3.

Drošības nauda jāiemaksā gada nomas apmērā.
Piedāvājumus slēgtās aploksnēs pieņems līdz mutiskas i/

sākumam.
Piedāvājumus slēgtās aploksnēs, kuri nebūs nodrošināti ar

drošības naudu piedāvātās gada nomas apmērā, neatzīs.
Tuvākas ziņas un speciāli nosacījumi Nītaures virsmežniecības

kancelejā. 3621b Nītaures virsmežniecība.

Pirmā Rīgas apdrošināšanas sauiedr.. dib. 1765.o.
Valde: Rīgā, Šķūņu ielā Ne 23/31.

Gada pārskats par 1928. g.
Bilance 1928. g. 31. decembrī.

Aktīvs. Ls
; Kase 5.503,22

Ārzemju valūtas '-007,52
1 Tekoši' rēķini 035.066,32

Vērtspapīri 34.750 ,—
Rezerves kapitāla vērtspapīri 38.400—
Aizdevumi pret ieķīlātiem nekustamiem īpašumiem . 69.994] -
Prasības uz vekseļiem 6.485,1]
Debitori 370.669 ,70
Noguldījumi, direkcijas iemaksāti 3.000 ,—
Inventārs 24.286,35
Biedrības nekustami īpašumi 132.703,—
Aizdevumi pret dzīvības apdrošinās, polisēm .... 17.452,40
Dzīvības apdroš. nesamaksātas prēmijas 270 .968,20

; Pārejošas summas 19.870,51
. Ls 1.630.7

Pasīvs. Ls
Pamata kapitāls 400.000,—
Rezerves kapitāls 48.383,7t
Speciāls rezerves fonds 25.323,69
Inventāra amortizācijas fonds 4.898,76
Nekustamu īpašumu amortizācijas fonds 14.125,44
Direkcijas noguldījumi 3.000 ,—
Uz 1929. g. rezerve atliktā prēmija 137.400,—
Rezerves vēl nenokārt, zaudējumiem .33.481,—
Apdrošināšanas nodevas 6.922,36
Zīmognodoklis ' 2.872,09
Kreditori 142.841,84
Dzīvības apdroš. prēmiju rezerve 646.707,60
Dzīvības apdroš. kommisijas rezerve ? 45.066,28
Dzīvības apdroš. nenokārtot, rokas naudas .... 1.119,85
Dzīvības apdroš. apdrošinātiem neizmaksāta dividende 3.154,25-
Dzīvības apdrošināto peļņas rezerve 28.968,05
Peļņa . . . -^ 86.491,42

LsTbm756\33

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. ' Ls

Zaudējums no apdrošinājumiem pret ielaušanās
zādzībām 633,90

Zaudējums no civiltiesiskas atbildības apdrošinājumiem 2293,19
Vispārējie valdes izdevumi 116.112,86
Nodokļi 4.966,31
Amortizācija 5.082,69
Kursa starpības 249,46

Skaidrā peļņa un viņas sadalīšana. Ls
nodokļu rezervei 25.000,—
rezerves kapitālam 6.149,14
atalgojumi padomei 3.000,—

valdei 13.250 —
,, revīzijas kommisijai . . . 300,—
,, ierēdņiem . 9.690,—

7% dividende . ' 28.000 —
atlikums 1.102,28 86.491,42

Ls 215.829,83

Kredīts. Ls
Peļņas pārnesums no iepriekšēja gada 2.505,16
Peļņa no ugunsapdrošinājumiem 111.881,32

,, ' „ transporta apdrošinājumiem 17.070,52
,, ,, apdrošinājumiem pret nelaimes gadījumiem 9.145,85
,, ,, automobiļu apdrošinājumiem 1.585,88
,, ,, dzīvības apdrošinājumiem 21.119,8f>

Procenti un peļņa no mājas ekspluatācijas .... 16.323,88-
Ienākumi no nodevām un porto 36.197,36

Ls 215.829,83
3189ē Valde,

Latvijas linu un labības tirdzniec.
akciju sabiedr.

..EKsportiers"
tilLaHltilNlU
1929. g. 5. jūnijā, Rīgā, Kr. Ba-
rona ielā Ne 3, biroja telpās,

pīkst. 6 pēc pusd.,
ar šādu dienas kārtību:

1) Sapulces vadoņa vēlēšana;
2) gada pārskata pieņemšana un

revidentu ziņojums;
3) Pelnās sadalīšana;
4) Budžets 1929. gadam;
5) Vēlēšanas. 3648b Valde.

Meņģeles Kultūras biedr.,
(dz. st. Koknese, pasta nodaļa

Meņģele)
1929. g. 25. maijā, pīkst. 2 dienā.

Meņģeles pag. namā

izdos jauktā izsolē
biedrības nama
pusbūves darbu,

kurā ietilpst mūrnieku un nam-
daru darbi (pamats, mūra un
koka sienas, griesti un jumts)-

Drošības nauda Ls 1100 vai.
garantijas par minēto summu.

Biedrības valde patur tiesību.
darbu izdot pēc sava ieskata.

Tuvākas ziņas Meņģeles pag-
namā pie darbveža.
3619 Biedrības vaide^

Aizupes-Vānes
patērēt, biedr. „Klints"

II Kreditoru sapulce
notiks Rīgā, Dzirnavu ielā Ne68.
c. s. ,,Konzums" namā, š. g-
27. maijā, pulksten 19.

Dienas kārtība:
Likvidācijas kommisijas valdes

locekļa vēlēšana.
Uz II sapulci kreditori tiek

lūgti neatliekami sūtīt priekš-
stāvjus
3667 Aizgādnis O. Auziņs-

Ķīmijas rūpniec. un tirdzniec.
akciju sabiedrība

bij. OSKAR MIELENTZ pēcn.
valde, uzaic. sabiedr. akcionār. uz

kārt. visp. akcionāru sapulci
1929. g. 3. jūnijā, pīkst. 1%
valdes telpās. Rīgā, Ausefeļa

ielā Ne 16.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas
2) Pārskats par 1928. g. darbību

ar revīz. kommis. un vaidēs
ziņojumiem;

3) 1928. g. pārskata un bilances
apstiprināšana;

4) Budžets tekoš. 1929. gadam,

5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi.

3655b Valde.

Koku tirdzniecības akc. sab.
£Sr«ļi JTovift un
JSfumfrerģ, (ftnģa,

vispārēja

akcionāru sapulce
Rīgā, Vaļņu ielā Ne 3/5, 1929. g.
27. maijāļ pīkst. 10 ' rītā.

Dienas kārtība:
1) Vispārējas sapulces vadītāja

un citu darbinieku vēlēšanas;
2) Gada pārskats par 1928. g.

revīzijas kommisijas ziņojumi
un peļņas sadalīšanas;

3) Revīzijas kommisijas vēlē-
šanas. 3649b

Izlabojums.
,,Valdības Vēstneša" Ne 104

no 1929. g. 11. maija ievietotā
sludinājumā akc. sab-bas ,,Jēkabs
Veinbergs" lietā ir ieviesusēs
kļūda konkursa valdes priekš-
sēdētāja parakstā, ir iespiests:
,,M. Kļaviņš", kas nepareizi,
vajaga būt un jālasa: ,.zvēr .
adv. pal. ļ. Rapoports". 3469b

Jtašadi
sludinājumi.

Tirgotāju un rūpnieku
ekonomiskās sabiedrības

kārtēja

pilno sapulce
notiks 1929. g. 30. maijā, pīkst. 5
pēc pusd., Rīgā, I. Ķēniņu ielā
Ne 24 26, Centrālās bankas 'telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatu vīru vēlēšanas
2) Gada pārskats par 1928. g.

un revidentu ziņojums;
3) Tekoša gada budžets un dar-

bības plāns;
4) Valdes priekšlikumi;
5) Vēlēšanas.

Ja šinī sapulcē nesanāktu sta-
tūtos noteiktais biedru skaits, tad
otrreizēja pilna sapulce notiks
š. g. 14. jūnijā, pīkst. 5 pēc
pusdienas turpat un ar tādu
pat dienas kārtību, kura būs
pec statūtu § 33. pilntiesīga
spriest par dienas kārtībā, lik-tiem jautājumiem, neskatoties
uz sanākušo biedru skaitu

3bo6b Valde.

Valsts dzelzceļu 9. ceļu iec.
priekšnieks Liepājā,

savā kantorī, Liepājas stacijas
ēkas II stāvā, izsludina uz
1929. g. 25. maiju jauktu izsoli
uz sekošiem darbiem:

1) Liepājā atjaunot veco kār-
niņu jumtu ēkām N9.N9. 17 un 19.
Drošības nauda Ls 120,—;

2) Priekules - Skodas līnijas
8 kilom. iekārtot pasažieru uz-
gaidāmās telpas un ceļu meistara
dzīvokli;
Drošības nauda Ls 125,—;

3) Vaiņodē atjaunot preču
noliktavas vēl neatjaunotās jum-
ta daļas un nokrāsot.
Drošības nauda Ls 40,—.

Tuvākas zinas iecirkņa kan-
torī no pīkst. 9—15. ' 3615b

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 30. maijā, pīkst. 12
diena, Dobeles ielā Ne 62/64,
pārdos vairāksolīšanā Jēkabam
Veinbergam piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 1 ēvel-
mašīnas un riņķzāģa, novērtētus
par Ls 400,— 1 Jelgavas slimo
kases prasības apmierināšanai.
Mantas apskatāmas ūtrupes
dienā uz vietas. 3623b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 27. maijā,
pīkst. 11 dienā, Bauskā, Pils
ielā Ne 27 pārdos vairāksolīšanā
Jānim Turķim aprakstītu mantu,
sastāvošu no vienām klavierēm,
novērt , par Ls 566.93, dēļ ne-
kustamas mantas nodokļa par
1925. g. un ienākuma nodokļa
par 1928. g. piedzīšanas 3624b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 27. maijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas
apriņķa priekšnieka pārvaldes
Bauskā, Pils ielā Ne 52 pārdos
vairāksolīšanā Dāvim Akermanim
aprakstītu mantu, sastāvošu no
vienas teļa, novērtētu par Ls 4,47,
dēļ zīmognodevu soda piedzī-
šanas. 3625 b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1, iec.
izsludina, ka š. g. 27. maijā,
pīkst. 11 dienā, Bauskā, Pils
ielā Ne 54 pārdos vairāksolīšanā
Ģedertam Šļuburam aprakstītu
mantu, sastāvošu no vienām
ragavām novērt, par Ls 10,91.
dēļ ienākuma nodokļa par 1925. g.
piedzīšanas. 3626b

Preiļu iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka saskaņā ar Nodokļu
departamenta rakstu Ne 59609
1929. g. 22. maijā, pīkst. 11

rītā Preiļos, uz tirgus laukuma
tiks pārdota vairāksolīšanā Ka-
gana Kasriela kustama manta,
sastāvoša no 1 lietota skapja
un sienas pulksteņa novērtētu
par Ls 40,—: 3622b

Pārdodamās mantas varēs ap-
skatit pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa iz-
sludina par nederīgiem motocik-
leta braukšanas skārda numurus
220, izdotus priekš 1929. gada
Jāzepam Joselovičam kā pie-
teiktus no viņa par nozaudētiem

3659b

Uz Rīgas prēf. 6. iec. protokola
pamata Ne 5508 no 1929. g.
13. maija Rīgas pilsētas valdes
nodokļu nod. izsludina Andreja
Stupana zirga pasi. izd. no Preiļu
pag. valdes ar Ne 34977 no 1926. g.
28. jūl un reģistrētu Rīgas pils.
valdes nodokļu nodaļā ar Ne 10163
no 1928. g. 14. febr., par no-
zaudētu un nederīgu. 3642b

——„

Preiļu pagasta valde, Daugav-
pils apriņķī, izsludina par ne-
derīgiem zemāk minētos do-
kumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
JP Ne 018306, izd. no Preiļu
pagasta valdes 1928. g. 23. janv.
ar Pītera Pundurs vārdu;

2) Zirga pasi Ne 1017,11217,
izd. no Kapiņu pagasta valdes
1925. g. 20. febr/ar Marijas
Karčevska vārdu:

3) Iekšzemes pasi JPNsO 16076,
izd. no Preiļu pag, valdes 1927. g.
29. okt. ar Boļeslava Lurins v. un

4) Latv. pasi JP Ne 016011,
izd. no Preiļu pagasta valdes
1927. g. 26. okt. ar Domir.ika

Mičulis vārdu. 2882ē

Rīgas Ostas valde izsludina par
nederīgu nozaudēto laivas R. O.
Ne 3128 reģistrācijas apliecību,
izdotu no ostas 1. iec. pārziņa
uz Jāna Dombrovski vardu
1928. g. 25. maijā ar Ne 143.

Raņķu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā
parauga kara kļaus, apliecību
ar Ne 12040' ar Jānis Klāva d.
Putra vārdu, izd. no 10. Aizputes
kājn. pulka kom. 1920. g. 18. jūl.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgiem automo-
biļa braukšanas skārda numurus
0 — 112 mēģinājums, izdotus
no prēf. 1929. g. Ralfam Bīrig-
ham kā pieteiktus par nozau-
dētiem. 3662b

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgiem automo-
biļa braukšanas skārda numuru
630 1929. gadam, izdotu akc.
sab. ,,DELKA" kā pieteiktus
par nozaudētiem. 3663b

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgiem 1929. g.
automobiļa braukšanas skārda
numuru 649, izdotu firmai
G. Valdispīls kā pieteiktu par
nozaudētu. 3665b

Burtnieku virsmežniecība
izdos 1929. g. 30. maijā, pīkst. 12, virsmežniecības kancelejā (Buden-
brokas muižā) jauktā izsolē, saskaņā ar likumu par darbiem un
piegādēm valsts vajadzībām (,,Vald. Vēstn " Ne 54 — 1927. g.)
Ārciema 1. iecirkņa Pāles Ne 1 apgaitas

mežsarga saimniecības ēkas pārbūves darbus.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 163,—.
Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas

valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nomināl-
vērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas un valsts zemes
bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un
citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resoru
būvdarbu izdošanai un kommisijai iesniedz pie rakstiska ar zīmog-
nodevu Ls 0,40 apmērā apmaksāta paziņojuma par vēlēšanos pie-
dalīties izsolē augstāk minēto drošības naudu.

Rakstiski piedāvājumi ar augstāk minēto nodrošinājumu un
zīmognodevu Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Burtnieku virs-
mežniecībai caur Dikļiem ar uzrakstu uz aploksnes ,,1929. g. 30. maija
izsoles kommisijai".

Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs. Rakstiska
piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mutiski par šo vienību.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas 7 dienu laikā jāiesniedz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Burtnieku virsmežniecības kancelejā (tālrunis Dikļi 3).

3620b Burtnieku virsmežniecība.

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību ar Ne 321,
izdotu 1920. g. 30. martā no
augšminētās kommisijas uz kara
invalīda Fridricha Melle vārdu.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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