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Likums par tirdzniecības un kuģniecības
līgumu starp Latviju un Serbu, Kroātu
un Slovēņu Karalisti.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un
flotei.

Noteikumi radiotēlegrafistiem un radio-
tēlefonistiem.

No kara ministra pavēles N° 12.
Rīkojums par robežas pārejas punktiem,

kuros neatrodas muitas iestādes.
Rīkojums par neatļautu ārzemju ārstnie-

cības līdzekļu likvidēšanu.
Rīkojums par dažu ārstniecības līdzekļu

cenām.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Va'sts Prezidents
izsludina šādu likumu:

par
tirdzniecības un kuģniecības līgumu starp Latviju un Serbu, Kroātu un

Slovēņu Karalisti.
1. 1928. gada 18. oktobrī Belgradē starp_ Latviju un Serbu, Kroātu un Slovēņu

Karalisti parakstītais tirdzniecības un kuģniecības līgums un parakstīšanas protokols
ar šo likumu pieņemti un apstiprināti.

2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms arī
pirmā pantā minētais līgums līdz ar parakstīšanas protokolu un to tulkojumi latviešu
valodā.

3. Līgums stāsies spēkā līguma 9. pantā paredzētā laikā un kārtībā.
Rīgā, 1929. g. 4. jūnijā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Likums Saeimā pieņemts 1929. gada 17. maijā.

Traitē de Commerce et de Navigation
entre

la Lettonie et le Rovaume des Serbes, Croates et Slovēnes.
Le Gouvernement de la Rēpublique de Lettonie et Sa Majestē le Roi Des "Serbes,

Croates et Slovēnes ēgalement animēs du dēsir de favoriser de toute maniere le dēvelop-
pement des relations commerciales entre Ies deux Pays, ont rēsolu de conclure un Traitē
de Commerce et de Navigation et ont nommē ā cet effet pour leurs Plēnipotentiaires,
savoir:

Le Gouvernement de la Rēpublique de Lettonie:
Monsieur Charles Duzrņans, Envovē Extraordinaire et Ministre Plēni-
potentiaire de Lettonie aūpres Sa Majestē le Roi des Serbes, Croates et
Slovēnes, Dēlēguē Permanent de Lettonie auprēs de la Societē des Nations,

Sa Majestē le Roi des Serbes, Croates et Slovēnes:
Monsieur le Dr. Vojislav Marinkovitch, Son Ministre des Affaires
Etrangēres,

lesquels, aprēs s'ētre communiquē leurs pleins pouvoirs, trouvēs en bonne et due formē,
sont convenus des articles suivants:

Article 1.
II y aura pleine et entiēre libertē de commerce et de navigation entre la Rēpublique

de Lettonie et le Rovaume des Serbes, Croates et Slovēnes.
Conformēment ā ce principe Ies ressortissants de chacune des Hautes Parties

Contractantes pourront rēciproquement, en se conformant aux lois du pays, entrer,
vovager ou sējourner en toute libertē dans toute l'ētendue du territoire de l'autre et
y jouiront des mēmes droit, avantages, immunitēs, "faveurs et exemptions que Ies ressortis-
sants de la nation la plus favorisēe.

Article 2.
Les sociētēs et associations commerciales, industrielles et autres valablement

constituēes d'aprēs la loi d'une des Hautes Parties Contractantes et ayant leur siēge
social rēer sur le territoire de cette derniēre seront reconnues de plein droit comme telles
dans l'autre pays.

Lesdites sociētēs et associations reconnues de telle facon seront capables de jouir
dans le territoire des Hautes Parties Contractantes des droits dērivant de leur reconnais-
sance et d'ester en justice, soit en qualitē de demandeur, soit en qualitē de dēfendeur, en
se conformant aux lois du territoire.

La reconnaissance des sociētēs et associations appartenent ā l'une des Hautes
Parties Contractantes, n'implique pas leur admission ā l'ētablissement et au fonetionne-
ment sur le territoire de l'autre Partie Contractante et, en gēnēral, ā l'exercice permanent
des actes visēs par leurs statūts.

Article 3.
Les Parties Contractantes s'engagent ā n'entraver leur commerce rēciproque par

aucune prohibition ā l'importation ou ā Pexportatin.
Des exceptions ā cette rēgle, en tant qu'elles sont applicables ā tout les pays ou

aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les
cas suivants:

1° Dans des cireonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre.
2o Pour des raisons de sūretē d'Etat et de sēcuritē publique.
30 Pour des motifs de police sanitaire ou en vue de la protection des animaux ou

Ies plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles, tout ceļa confor-
mēment aux principes internationaux adoptēs ā ce sujet.

40 Pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient ētre
etablis ā l'avenir.

50 Pour ētendre aux produits ētrangers le rēgime ētabli ā l'intērieur du pays,
cce qui concerne la produetion, le commerce, le transport et la consommation des
Produits nationaux similaires.

Article 4.
Les produits naturels ou fabriquēs originaires et de provenance des territoires

dune des Hautes Parties Contractantes, bēnēficieront, ā leur entrēe dans le territoire
de l'autre, des droits de douane, de charges et autres taxes d'importation les plus rēduits
aPplicables aux produits de mēme espēce de toute autre origine ētrangēre.

Aucune des Hautes Parties Contractantes n'imposera l'exportation d'un produit
quelconque ā destination du territoire de l'autre, des droits, charges ou taxes, autres ou
plus ēlevēs que ceux qui sont ou pourront ētre imposēs ā l'exportation des produits de
mēme espēce ā destination de tout autre pays ētranger.

11 est entendu que les Hautes Parties Contractantes sont autorisēes au cas ou les
cireonstances l'exigeraient, ā faire dependre le benefice des disposition qui prēcēdent de
la prēsentation de certificats d'origine.

Les certificats d'origine seront dēlivrēs soit par les autoritēs gouvernementales du
pays d'exportation, soit par la chambre du commerce dont relēve l'expēditeur, soit par
tout autre organe ou groupement dont le pays destinataire aura agrēē.

Article 5.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent ,ā s'accorder rēciproquement la

libertē du transit ā travers leurs territoires par voie de chemins de fer, voies navigables,
naturelles et artificielles, ou par tous autres chemins et routes ouverts au transit inter-
national, soit qu'il s'agisse de marehandises en transit direct, soit que les marehandises
doivent au cours de transit ētre transbordēes ou entreposēes.

La libertē de transit comprend le transport des personnes et de leurs bagages,
des marehandises, des wagons et des voitures de chemins de fer, des navires et d'autres
moyens de transport par eau, ainsi que des envois postaux.

Aucune des Hautes Parties Contractantes ne sera tenue d'assurer le transit des
voyageurs dont l'entrēe dans son territoire est prohibēe.

Des exceptions ā la libertē du transit, en tant qu'elles soient appliquēes ā tous
les pays se trouvant dans des conditions identiques, tie pourront avoir lieu que dans
les cas suivants:

1° dans des cireonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;
2° pour des raisons de sīīretē d'Etat et de sēcuritē publique;
3° par ēgard ā la police sanitaire et en vue de la protection des animaux et des

plantes utiles contres les maladies, les insectes et Ies parasites nuisibles, tout ceļa confor-
mēment aux principes internationaux adoptēs ā ce sujet.

Le transit sera libērē de tout droit de douane et de toutes taxes intērieures et ne
devra ētre entravē par aucun retard ou restrietion inutiles. Toutefois, chacune des
Hautes Parties Contractantes est autorisēe ā percevoir sur les marehandises en transit
la taxe de statistique ainsi que les droits ou taxes exclusivement affectēs ā couvrir les
dēpenses de surveillance et de l'administration qui imposerait de transit. Les marehan-
dises peuvent ēgalement ētre soumises ā la taxe de transmission ou ā l'impot sur le
chiffre d'affaires, si elles ētaient pendant le transit l'objet d'une transaction commer-
ciale quelconque.

En ce qui concerne le transit, les Hautes Parties Contractantes s'accordent rēcipro-
quement le traitement de la nation la plus favorisēe, En consēquence, toute faveur,
exemption ou facilitē accordēe par l'une des Parties Contractantes ā un Etat tiers quel-
conque sera ētendue, tout de suite et sāns conditions, aussi aux marehandises en transit
de l'autre Haute Partie Contractante.

11 pourra ētre exceptionnellement, et pour un terme aussi limitē que possible
dērogē aux dispositions prēcedentes par des mesures particuliēres ou gēnērales que
chacune des Hautes Parties Contractantes serait obligēe de prendre en cas d'ēvēnements
gravēs intēressant la sīiretē de l'Etat ou Ies intērets vitaux du pays, ētant entendu que
le principe de la libertē du transit doit ētre observē dans toute la mesure du possible.

Article 6.

Les produits naturels ou fabriquēs originaires et de provenance du territoire de
l'une des Hautes Parties Contractantes, lēgalement importēs dans le territoire de l'autre
ne pourront ētre assujettis ā des impots ou taxes (droits d'octroi, de pēage, de maga-
sinage, d'accise ou de consommation) que ces impots ou taxes soient percus au nom et
pour le compte de l'Etat, de province, de communes, d'institutions publiques ou de
corporations quelconques, autres ou plus ēlevēs que ceux qui grēvent ou grēveraient les
produits indigēnes de mēme espēce, ou, ā dēfaut des prodits indigēnes, des produits de.
mēme espēce originaires du pays tiers le plus favorisē.

Article 7.
Les navires Iettons et leurs cargaisons jouiront en Rovaume des Serbes, Croates et

Slovēnes et les navires serbeš-croates-slovēnes jouiront en Lettonie du mēme traitement
que les navires de la nation la plus favorisēe.

Les navires et bateaux battant paviilon de l'une des Hautes Parties Contractantes
et porteurs des papiers de bord et documents exugēs par les lois du pays de ce paviilon,
seront reconnus de plein droit comme ayant la nationaiitē dudit pays dans les eaux terri-
toriales, eaux intērieures et ports de l'autre Partie, sāns qu'ils aient ā fournir d'autre
justification.

Les Hautes Parties Contractantes se rēservent de conclure un arrangement spēcial
concernant la reconnaissance des certificats de jauge.

Article 8.
Ne seront pas censēs dēroger au principe du traitement dc la nation la plus favo-

risēe, qui est la base du prēsent Traitē, les franehises, immunitēs et privileģēs mentionnēs
ci-aprēs, savoir:

a) Les privileģēs qui ont ētē ou seraient accordēs ā des Etats limitrophes en vue
de faciliter le trafic local ā l'intērieur de l'une et de l'autre zone frontiēre;

b) Les privileģēs qui ont ētē ou qui seraient consentis par une des Hautes Parties
Contractantes ā un Etat tiers en vērtu d'une union douaniere ou ēconomique dēja exis-
tante ou qui serait conclus dans l'avenir;

c) Les franehises, immunitēs et privileģēs que la Lettonie reconnait ou reconnaitrait
ā l'Estonie, ā la Finlande, ā la Lithuanie et ā l'Union des R. S. S.

Toutefois, ii est entendu que la Lettonie b^nēficiera immēdiatement des mēmes
avantanges au cas oū ils auraient ētē accordēs par le Royaume des Serbes, Croates et
Slovēnes ā un Etat tiers non citē ci-dessus.

Article 9.

Le prēsent Traitē sera ratifiē et les ratifications en seront ēchangēes ā Belgradē.
Le traitē entrera en vigueur le jour de l'ēchange des ratifications. 11 restera en

vigueur pendant une pēriode d'un an et ensuite jusqu'ā l'expiration d'un dēlai de trois.
mois ā dater du jour de sa dēnonciation par l'une ou Kautre des Hautes Parties Contr-
actantes.
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EN FOI DE QUOI, les Plēnipotentiaires respectifs ont signē le prēsent Traitē et
y ont apposē leurs cachets.

Fait en double expēdition ā Belgrade le 18 octobre mii neuf cent vingt-huit.

(signē) Dr. V. Marinkovitch. (signē) Charles Duzmans.
(1. s.) (I. s.)

PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Au moment de procēder ā la signature du Traitē de Commerce et de Navigation

en datē de ce jour, les Plēnipotentiaires soussignēs, dument autorisēs, dēclarent au nom
de leurs Gouvernements que les stipulations dudit Traitē seront mises en application, en
attendant l'ēchange des ratifications, ā partir du 1 Novembre 1928.

Fait en doubles exemplaires ā Belgrade le 18 octobre mii neuf cent vingt-huit.

(signe) Dr. V. Marinkovitch. (signē) Charles Duzmans.
(1. s.) (i. s.)

Tulkojums.
Tirdzniecības un kuģniecības līgums

starp
Latviju un Serbu, Kroātu un Slovēņu Karalisti.

Latvijas Republikas valdība un Viņa Majestāte Serbu, Kroātu un Slovēņu Karalis
vienlīdzīgi vēlēdamies visādi sekmēt tirdzniecisko sakaru attīstību starp abām valstīm,
nolēma noslēgt tirdzniecības un kuģniecības līgumu un šajā nolūkā iecēla par saviem
pilnvarotiem:

Latvijas Republikas valdība:
Kārli Duc maņa kungu, Latvijas ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri
pie Viņa Majestātes Serbu, Kroātu un Slovēņu Karaļa, Latvijas pastāvīgo
delegātu pie Tautu Savienības,

Viņa Majestāte Serbu, Kroātu un Slovēņu Karalis:
Dr. Vojislav Marinkovitch kungu, savu ārlietu ministri,

kuri, savstarpīgi uzrādījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā un pienācīgā kārtībā,
vienojušies par sekošiem pantiem:

1. pants.
Pilnīga tirdzniecības un kuģniecības brīvība pastāv starp Latvijas Republiku

un Serbu, Kroātu un Slovēņu Karalisti.
Saskaņā ar šo principu katras Augstās Līdzējas Puses pilsoņi savstarpīgi var,

ievērojot vietējos likumus, pilnīgi brīvi iebraukt, ceļot un uzturēties visā otras territorijā
un tur bauda tās pašas tiesības, priekšrocības, imunitātes labvēlības un atvieglojumus,
kā vislielāko labvēlību baudošās valsts pilsoni.

2. pants.

Tirdzniecības, rūpniecības un citās biedrībās un sabiedrībās, kas likumīgi nodibi-
nātas saskaņā ar vienas Augstās Līdzējas Puses likumiem, un kuru faktiskais miteklis
atrodas beidzamās territorijā, atzīstamas ipso jure par tādām otrā valstī.

Minētās biedrības un sabiedrības, kas šādākārtā atzītas, var baudīt Augsto Līdzēju
Pušu territorijā tās tiesības, kas izriet no šādas atzīšanas, un var uzstāties tiesā, gan kā
prasītājas, gan kā aizstāvētājas, ievērojot territorijas likumus.

Biedrību un sabiedrību atzīšana, kas pieder pie vienas Augstās Līdzējas Puses,
neaptver viņu pielaišanu nomesties un darboties otras Līdzējas Puses territorijā un
vispār pastāvīgi izpildīt viņas statūtos paredzēto darbību.

3. pants.
Līdzējas Puses apņemas neapgrūtināt savu savstarpīgo tirdzniecību ne ar kādiem

aizliegumiem pie ievešanas vai izvešanas.
Izņēmumi šim noteikumam, par tik, cik tie piemērojami visām zemēm vai zemēm,

kas atrodas līdzīgos apstākļos, ir pielaižami tikai sekošos gadījumos:
1. Izņēmuma gadījumos attiecībā uz kara piederumiem.
2. Valsts un publiskās drošības iemeslu dēļ.
3. Sanitārās policijas iemeslu dēļ un derīgu dzīvnieku vai augu aizsardzībai pret

ļaunām slimībām, insektiem un parazītiem, visu saskaņā ar ' šaī ziņā pieņemtiem
starptautiskiem principiem.

4. Valsts monopolu dēļ, kas jau ir spēkā, vai ko nodibinātu nākotnē.
5. Lai attiecinātu uz ārzemju ražojumiem zemes iekšienē pastāvošo režimu ar-

tiecībā uz līdzīgu pašu valsts ražojumu ražošanu, tirdzniecību, transportu un
patēriņu.

4. pants.
Izejvielas un fabrikāti, kas cēlušies vienas Augstās Līdzējas Puses territorijā un nāk

no turienes, bauda, ievedot tos otras territorijā, viszemākos muitas nodokļus, nodevas
un citus ievešanas nodokļus, kas piemērojami līdzīgiem ražojumiem, kas nāk no ikkuras
citas ārvalsts.

Neviena no Augstām Līdzējām Pusēm neaplīks vienalga kāda ražojuma izvešanu
uz otras territoriju citiem vai augstākiem nodokļiem, nodevām vai maksājumiem kā tie,
kādiem aplikti vai apliks līdzīgus ražojumus pie izvešanas uz ikkuru citu ārvalsti.

Gadījumos, kad apstākļi to prasītu, Augstām Līdzējām Pusēm ir atļauts iepriekšējo
noteikumu piemērošanu likt atkarībā no izcelšanās vietas apliecības uzrādīšanas.

Izcelšanās vietas apliecības izdos vai nu izvedējas valsts valdības iestādes, vai
arī tā tirdzniecības kamera, pie kuras pieder nosūtītājs, vai arī ikkurš cits orgāns vai
apvienība, kam saņēmēja valsts devusi savu piekrišanu.

5. pants.

Augstās Līdzējas Puses apņemas piešķirt savstarpīgi tranzita brīvību caur savām
territorijām pa dzelzceļiem, dabiskiem vai mākslīgiem ūdensceļiem, vai pa ikkuru citu
satiksmes ceļu, kas atklāts starptautiskam tranzītam, gan attiecībā uz tieši tranzitē-
jamām precēm,,gan attiecībā uz precēm, kas pa tranzita laiku pārkraujamas vai no-
vietojamas noliktavās.

"Tranzita brīvība aptver pasažieru un viņu bagāžas, preču, vagonu un dzelzceļa
vagonu, kuģu un citu ūdenstransporta līdzkļu pārvadāšanu, kā arī pasta sūtījumus.

Nevienai no Augstām Līdzējām Pusēm nav jāpārvadā tranzita pasažieri, kuru
iebraukšana viņas territorijā aizliegta.

Izņēmumi tranzita brīvībai par tik, cik tie piemērojami visām zemēm, kas atrodas
līdzīgos 'apstākļos, ir pielaižami tikai sekošos gadījumos:

1. Izņēmuma apstākļos attiecībā uz kara piederumiem.
2. Valsts un publiskās drošības iemeslu dēļ.
3. Sanitārās policijas iemeslu dēļ un derīgu dzīvnieku vai augu aizsardzībai pret

ļaunām slimībām, insektiem un parazītiem, visu saskaņā ar šai ziņā pieņemtiem
starptautiskiem principiem.

Tranzits ir brīvs no ikkura muitas nodokļa un ikkuras iekšējas nodevas, un to
neapgrūtinās ne ar kādiem liekiem kavēkļiem vai ierobežojumiem. Tomēr katra no
Augstām Līdzējām Pusēm var uzlikt tranzita precēm statistikas nodevas, ka arī no-
dokļus un nodevas, kas lemti vienīgi šim tranzitam vajadzīgās uzraudzības un pārvaldī-
šanas izdevumu segšanai. Precēm var arī uzlikt īpašnieka maiņas vai apgrozījuma no-
dokli, ja attiecībā uz tām pa tranzita laiku izdara kaut kādu tirdzniecisku darījumu.

Attiecībā uz tranzītu Augstās Līdzējas Puses savstarpīgi piešķir vislielāko lab-
vēlību baudošās valsts tiesības. Sakarā ar to_ ikviena labvēlība, atvieglojums un atbrī-
vojums , ko viena no Augstām Līdzējām Pusēm piešķīrusi kādai trešai valstij, ir attie-
cināma' tulin un bez nosacījumiem arī uz otras Augstās Līdzējas Puses tranzita precēm,

Izņēmuma gadījumos un pēc iespējas īsam laikam iepriekšējos noteikumus var
neievērot uz atsevišķu vai vispārīgu soļu pamata, ko katra Augstā Līdzēja Puse spertu
nopietnu notikumu gadījumā, kas skar valsts drošību vai zemes dzīvības intereses
pie kam tranzita brīvības princips ievērojams tādā mērā, cik vien tas iespējams.

6. pants.
Izejvielas un fabrikāti, kas cēlušies vienas Augstās Līdzējas Puses territorijā

un nāk no turienes un kas likumīgi ievestas otras t&rritorijā, nevar aplikt citādiem
vai augstākiem nodokļiem vai nodevām (pilsētu, satiksmes, noliktavu akcīzes un patēri ņa
nodokļiem), vienalga vai šos nodokļus un nodevas ņem valsts, provinču, pagastu, dažādu
publisku iestāžu un korporāciju vārdā un tām par labu, kā tos, ko ņem vai ņemtu no
līdzīgiem vietējiem ražojumiem, vai, ja līdzīgu vietēju ražojumu nebūtu, no līdzīgiem
ražojumiem, kas cēlušies vislielāko labvēlību baudošā valstī.

7. pants.,
Latvijas kuģi un to kravas baudīs Serbu, Kroātu un Slovēņu Karalistē, un serbu,

kroātu un slovēņu kuģi baudīs Latvijā tās pašas tiesības, kā vislielāko labvēlību bau-
došās valsts kuģi.

Kuģus, kas brauc zem vienas Augstās Līdzējas Puses flagas un, kam ir kuģu papīri
un dokumenti, ko prasa tās valsts likumi, kam pieder šī flaga, atzīs ipso jure otras Puses
territoriālos ūdeņos, iekšējos ūdeņos un ostās par minētās valsts tautības kuģiem, bez
kā tiem prasītu citu pierādījumu.

Augstās Līdzējas Puses noslēgs sevišķu vienošanos par kuģu mēru grāmatu
atzīšanu.

8. pants.
Nav uzskatāmas par šī līguma pamatā esošā vislielākās labvēlības principa neievē-

rošanu sekošas brīvības, neiazkaramības tiesības un priekšrocības:
a) Priekšrocības, kas piešķirtas vai ko piešķirtu kaimiņvalstīm, lai atvieglinātu

vietējo tirdzniecību kā vienas, tā otras pierobežas joslas iekšienē;
b) Priekšrocības, ko viena Augstā Līdzēja Puse piešķīrusi vai piešķirtu kādai

trešai valstij uz jau pastāvošas vai nākamībā noslēdzamas muitas vai saim-
nieciskas Ūnijas pamata;

c) Brīvības, neaizkaramības tiesības un priekšrocības, ko Latvija piešķirtu
Igaunijai, Somijai, Lietavai un P.S.R. Savienībai.

Tomēr Latvija nekavējoties baudīs tādas pašas priekšrocības gadījumā, ja Serbu
Kroātu un Slovēņu Karaliste tās piešķirtu kādai trešai augšā neminētai valstij.

9. pants.
Šis līgums ratificējams un ratifikācijas dokumenti apmaināmi Belgrade.
Līgums stājas spēkā ratifikācijas dokumentu apmaiņas dienā. Tas paliks spēkā

vienu gadu un pēc tam līdz trīs mēneši ilga laika notecēšanai, skaitot no tā uzteikšanas
dienas no vienas vai otras Augstās Līdzējas Puses.

Šo apliecinot, attiecīgie pilnvarotie parakstīja šo līgumu un tam piespieda savus
zīmogus.

Sastādīts divos oriģinālos Belgrade tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada
18. oktobrī.

(Paraksts) Charles Duzmans. (Paraksts) Dr. V. Marinkovitch.
' (Z. v.) (Z. v.)

PARAKSTĪŠANAS PROTOKOLS.

Šīs dienas tirdzniecības un kuģniecības līgumu parakstot, apakšā parakstījušies
pilnvarotie, pienācīgi uz to pilnvaroti, deklarē savu valdību vārdā, ka šī līguma notei-
kumus piemēros, nenogaidot ratifikāciju apmaiņu, no 1928. gada 1. novembra.

Sastādīts divos eksemplāros Belgrade tūkstots deviņi simti divdesmit astotā gada
18. oktobrī.

(Paraksts) Charles Duzmans. ? (Paraksts) Dr. V. Marinkovitch.
(Z. v.) (Z. v.)

Līguma un parakstīšanas protokola tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1929. g.
17. maija plenārsēdē.

I. Breikšs, Saeimas sekretārs.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. gada 4. jūnijā

Nr. 424.
Pārvietoju uz paša vēlēšanos Kurzemes

artilērijas pulka kapteini Jāni Gūtmani
uz kara kuģi ,,Virsaitis".

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris A. Ozols.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV2 158

1929. g. 1. jūnijā.

1924. g. „Vald. Vēstn." 217. numurā
un 1927. g. ,,VaId. Vēstn." 60. numurā
publicēto noteikumu, par preču ku-
stību caur robežu pārejas punktiem,
kuros neatrodas muitas iestādes, attie-
cināšanu uz Krūzas muižas robežas

pārejas punktu.

Iekšlietu ministrijas robežapsardzības
priekšnieks un finanču ministrijas Muitas
departaments paziņo, ka sakarā ar Krūzas
muižas muitas punkta slēgšanu š. g. 5. jū-
nijā ar to pašu datumu Krūzas muižas
robežas pārejas punktam tiek piešķirtas
preču caurlaišanas tiesības uz 1924. g.
un 1927. g. „Valdības Vēstneša" 217. un
60. numurā izsludināto noteikumu pamata.

Ievedamām un izvedamām caur minēto
robežas pārejas punktu precēm muitas
formalitātes nokārtojamas Reņģes muitas
Vaiņodes muitas punktā.

Iekšlietu ministrijas robežapsardzības
priekšnieks Bolšteins.

Finanču ministrijas muitas departamenta
vicedirektors B. Pavasars.

Rīkojums.
Veselības departaments ar šo paziņo,

ka Latvijas aptieku takses 1927. g. izde-
vumā paredzētas Adrenalinum hydrochlo-
ratum sol. 1:1000 un Suprareninum hydro-
chloratum sol. 1:1000 cenas ir spēkā līdz
š. g. 15. jūnijam. Sākot no 15. jūnija
1929. g. augšminēto preparātu cenas aprē-
ķināmas sekosi:

Adrenalinum hydrochloratum sol.
1:1000

0,1 g = 4sant.; 1,0 g = 30sant; 5,0 g =
120sant.; 10,0g = 240 s.; 100,0g = 1920 s.

Suprareninum hydrochloraturn sol.
I:ĪOOO

0,1 g. = 5 sant.; 1,0 g = 40 sant.; 5,0 g =
160 sant.; 10,0 g = 320 s.; 100,0g = 2560 s.

Pamats: Ārstniecības likuma (Lik. kop.
XIII sēj. 1905. g. izdev.) 381. pants.

Rīgā, 1929. g. 31. maijā.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Farmācijas valdes priekšnieks
mag. pharm. D. Kikkans.

Rīkojums.
Visu Latvijā ievešanai neatļauto ārzemJŅ

ārstniecības līdzekļu, tiklab vienkāršo, ka
arī kombinēto, izņemot Solutio Šuprare-
nini, krājumi jālikvidē sešu mēnešu laika,
skaitot no šī rīkojuma izsludināšanas die-
nas „Valdības Vēstnesī". Pēc šī termiņa
notecēšanas apgrozībā, atrastos līdzekļus
konfiscēs un vainīgos sauks pie atbildības.

Rīgā, 1929. g. 31. maijā.
Veselības departamenta direktors

Dr. Aug. Pētersons,
Farmācijas valdes priekšnieks

mag. pharm. D. Kikkans



Noteikumi
radiotēlegrafistiem un radio-

tēlefonistiem.

Apstiprinu.
1929. g. 23. maijā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš

{Izdoti uz Likuma par radiostaciju ierī-
košanu un lietošanu 3. panta pamata.

Lik. krāj. 67, 1923. g.).
I. Vispārējie noteikumi.

1. Latvijas kuģu vai satiksmes lid-
jerīču, kā arī visās pārējās satiksmes un
speciālās (izņemot kara resora) radiosta-
cijās par operatoriem (radiotēlegrafistiem
vai radiotēlefonistiem) var būt tikai tādi
Latvijas pilsoņi, kuriem izsniegtas no Pasta
tin telegrāfa departamenta attiecīgas aroda
apliecības.

2. Minētās apliecības izsniedz tikai
tādām personām, kuras izturējušas pie
Pasta un telegrāfa departamenta attiecīgu
pārbaudījumu pēc klātpieliktās program-
mas. Šo programmu departaments var
grozīt saskaņā ar radiotechnikas un radio-
satiksmes turpmāko attīstību, vai turpmāk
noslēdzamiem starptautiskiem līgumiem.

3. Reizē ar apliecības iegūšanu operā-
ioram jādod solījums par telegrāfa un tele-
fona korespondences noslēpuma ievēro-
šanu un apzinīgu dienesta pienākumu pil-
dīšanu.

4. Pārbaudījumus radiotēlegrafistiem
un radiotēlefonistiem izdara 2 reizes gadā,
pavasarī un ziemā, sevišķa kommisija,
kuras sastāvu, kā arī pārbaudes laiku no-
saka Pasta un telegrāfa direktors. Pārbau-
des kommisija var pieaicināt arī priekš-
stāvjus no attiecīgām nozarēm. Pie pār-
baudījuma pielaiž tās personas, kuras ie-
sniegušas Pasta un telegrāfa departamen-
tam pašu rakstītus lūgumrakstus un kuras
atbilst šinīs noteikumos un pārbaudījuma
programmā minētiem vecuma, izglītības un
prakses (darba) cenziem. Lūgumraksti
iesniedzami Pasta un telegrāfa departa-
mentam ne vēlāki, kā 3 dienas pirms no-
zīmētā pārbaudes kommisijas laika, pie-
liekot: 1) personības un izglītības doku-
mentus, 2) divas ģīmetnes," 3) īsu dzīves
aprakstu un kvīti par Ls 5,— pārbaudījuma
maksas iemaksu, kura jāieskaita valsts
ienākumos un nekādā gadījumā atpaka]
nav jāizmaksā. Bez tam jāiesniedz ari
ārsta apliecība oar noderīgumu jūras resp.
aviācijas radiotelegrafa dienestam.

Piezīme. Turpmāk minētos kontroles,
kā arī augstāko šķiru pārbaudījumus,
ar Pasta un telegrāfa direktora pie-
krišanu, var izdarīt arī citos termiņos,
un biežāki, piemērojoties kuģu stā-
vēšanas laikam Rīgas ostā, vai ievē-
rojot citus svarīgus apstākļus.

5. Skatoties pēc operatoru pārbaudī-
jumā un iepriekšējā praksē uzrādītām
spējām, viņu aroda apliecības sadalās:

1) pirmās šķiras radiotēlegrafista, 2) otrās
šķiras pilntiesīgās vai pagaidu radiotēle-
grafista, 3) pirmās vai otrās šķiras radio-
tēlegrafista-asistenta, 4) radiotēlefonista.
Pirmās un otrās šķiras pilntiesīgas radio-

tēlegrafista, radiotēlefonista un radiotēle-
grafista-asistenta apliecības izsniedz uz
laiku, ne ilgāku par 3 gadiem, bet otrās

šķiras radiotēlegrafista pagaidu apliecības
— uz laiku, ne ilgāku par 6 mēnešiem. Pēc
šī laika notecēšanas, apliecības, ja viņas
nav tikušas pagarinātas turpmāk minētā
kārtībā, skaitās par anulētām.

6. Operatoru apliecības izsniedz latvju
?un angļu valodā, ar īpašnieka ģīmetni;
?apliecības jāuzrāda uz pieprasījumu arī
ārvalstu attiecīgām valsts iestādēm un
amata personām. Nozaudēšanas gadījumā

apliecības var atjaunot vienīgi pēc izsludi-
nāšanas ,,Valdības Vēstnesī".

II. Pirmās šķiras radiotēlegrafisti.

7. Pirmās šķiras radiotēlegrafistu ap-
liecības izsniedz tikai tādām pilngadīgām
personām, kuras: 1) izturējušas pārbaudī-
jumu pēc attiecīgas programmas un 2) ne-
pārtraukti darbojušās ar pilntiesīgu II šķi-
ras apliecību kā radiotēlegrafisti kādā
Latvijas krasta vai kuģa, vai ārvalstu

kuģa radiostacijās, vismaz vienu gadu, vai
arī nolidojušas ar pilntiesīgu II šķiras ap-
liecību kā radiotēlegrafisti uz Latvijas vai
ārvalstu satiksmes lidierīcēm divu gadu
laikā vismaz 1200 stundas.

8. Radiostacijas pārziņa (vecākā opera-
tora) pienākumus pirmās kategorijas (kla-
ses) kuģu radiostacijās var pildīt tikai tie
pirmās šķiras radiotēlegrafisti, kuri šinī
šķirā nokalpojuši kādā kuģa vai krasta
radiostacijā nepārtraukti vismaz vienu
gadu. Bez tam pirmās šķiras radiotēlegra-
fistiem tiesība ieņemt visas attiecīgos Lat-

vijas un starptautiskos noteikumos minētās
vietas.

Priekšmeti ' š*iras radiotēlegra- 11 šķiras radiotēle- \šķ radiotēle- II šķ radiotēle- dj . Piezīmes.
Priekšmeti. fjstien] _ * grafistiem grafistiem-as. sten- grafistiem - asi- tēiefonistiem Pārbaudījumu& tiem stentiem. veids.

Minimālais iz- Technikuma vai vidus Arodskolas vai tai Pamatskolas pil- Pamatskolas pil- Pamatskolas pil- 1 un II šķ. radio-
glitības cenzs. skolas pilna kursa ap- piemērotu skolu pilna na kursa pmērā. na kursa apmērā, na kursa apmērā. telegrāfistiem, ja

mērā. kursa resp. 2kl. vidus- viņiem nav attie-
skolu kursa apmērā. cīģā izglītības cen-

za, jātur attiecīgs
pārbaudījums ma-
temātikā un fizikā.

1. Matemātika. Technikuma pilna kur- 2 kl. vidusskolas 2 kl. vidusskolas — — Visiem rakstiski
sa apmērā. kursa apmērā. kursa apmērā. un mutiski.

2. Fizika (mēcha- Technikuma pilna kur- 2 kl". vidusskolas 2 kl. vidusskolas — Tāpat,
niķa, akustika, sa apmērā. kursa apmērā. kursa apmērā.
optika, elek-
trība un mag-
nētisms).

3. Elektrotech- 1) līdzstrāvas likumi, 1) līdzstrāvas li- Tas pats, kas Tas pats, kas Tas pats, kas Tāpat,
niķa. 2) elementi, kurni, II šķ. radiotēle- II šķ. radiotēle- II šķ. radiotēle-

3) akmulātori, 2) elementi, grafistiem. grafistiem. grafistiem.
4) maiņstrāvas pa- 3) akmulātori,

matlikumi, 4) maiņstrāvas pa-
5) līdzstrāvas mašī- matiikumi,

nas, 5) līdzstrāvas ma-
6) maiņstrāvas ma- šīnas,

šīnas, 6) maiņstrāvas ma-
7) telegrāfs un tele- šinas,

fons, 7) elektr. mēroja-
8) Elektr. mērīšanas mie instrumenti

instrumenti, radiostacijās.
9) elektriskās iekar- . (

tas uz kuģiem: sig-
nalizācijas, dina-
mo, elektromotori,
apgaismošana.

10) transformatori,
11) elektrisko ierīču bo-

jājumu labošana.

4. Radiotechnika. Ķēdes un svārstības. Ķēdes un svārsti- Tas pats, kas Tas pats, kas Ķēdes un svār- Tāpat.
Periods. Frekvence. L. bas. Periods. Frek- II šķ. radiotēle- 11 šķ. radiotēle- stibas. Periods.
C. R. vienības. Spoles. vence. L. C. R. vie- grafistiem. grafistiem. Frekvence L. C.
Kondensatori. Viļņi. An- nības. Spoles. Kon- R. vienības. Spo-
tenas. Dziestošie raidī- densātori. Viļņi. An- le, kondensatori,
tāji. Kuģu radiostacijas tenas. Dziestošie rai- viļņi, antenas,
ar dziestošiem raidītā- dīfāji. Kuģu radio- Lampiņas un raid-
jiem. Palīgraidītāji. Sa- stacijas ar dziesto- ' lampas, uztvērēji,
stāvdaļas darbība, no- šiem raidītājiem. Pa- to enerģijas avoti.
skaņošana, regulēšana, līgraidītāji. Sastāv- Radiotelefona sta-
kļūmes un remonts. Uz- daļas, darbība, no- cijas, modulācija.
tvērēji ar detektoru. skaņošana, rēgulē-
Lampiņas. Raksturliek- šana, kļūmes un re-
nes un dati. Z. p. pastip- monts. Uztvērēji ar
rinātāji. Audions un reg. detektoru. Lampi-
audions. Enerģijas avoti ņas. Raksturlieknes
pie uztvērējiem. Kļū- un dati. Z. p. pastip-
mes un to novēršana. rinātāji. Audions un
Nedziestošais raidītājs reg. audions. Ener-
ar lampām. Lampu dati, ģijas avoti pie uz-
izvēle un darba režīms. tvērējiem. Kļūmes un
A. p. pastiprinātāji; to novēršana. Ne-
daudzlampīgie aparāti. dziestošais raidītājs
Mašīnraidītājs. Loka ģe- ar lampām. Radio-
nerātors. Dupleksa ie- staciju bojājumu la-
kārtas lielstacijās. Vir- bošana un tekošais
ziena īpašības. Peilēšana remonts. A. p. pasti-
un peilēšanas iekārtas. prinātāji. Peilēšana.
Radiotelefons. Modulā-
cija, lampu schemās. īsie
viļņi, raidītāji un uztvē-
rēji *. Viļņu mērs. Stacijas
noskaņo'šana un graduē-
šana. Radiostacijas bo-
jājumu labošana un te-
košais remonts.

5. Telegrāfa un Likums par radiosta- Likums par radio- Tas pats, kas Likums par ra- Likums par ra- Visiem mutiski,
radiosatiksmes ciju ierīkošanu un lieto- staciju ierīkošanu un II šķ. radiotēle- diostaciiu ierīko- diostaciju ierīko-
noteikumi. sanu. Latvijas radiosa- lietošanu. Latvijas grafistiem.. sanu un lietošanu, sanu un lietošanu

tiksmeš noteikumi. Tē- radiosatiksmes no- Latvijas radiosa- uz gaisa resp. ra-
legrafa satiksmes notei- teikumi. Telegrāfa sa- tiksmes notei- diotēlefona sā-
kumi. Radiokonvencija, tiksmes noteikumi. kurni. Radiokon- tiksmi attiecošies
vispārējais un papildu Radiokonvencija,vis- vencijas rēglamen- noteikumi,
reglaments. Dienesta sa- pārējais un papildu tu izvilkums, cik
runu kods. Telegrāfa reglamenti. Dienesta tālu tas attiecas
konvencija, vispārējais sarunu kods. Tele- . uz briesmu gadī-
un papildu reglamenti. grafa konvencija un jumiem. Kon-
Elementārie jēdzieni par reglamenti, cik tālu vencijas par dzī-
pasta satiksmi. Konven- tie attiecas uz radio- vības drošību uz
cijas par dzīvības dro- satiksmi. Elemen- jūras uz radioie-
šību uz jūras uz radioie- tārie jēdzieni par kārtām attiecošies
kārtām attiecošies panti. pasta satiksmi. Kon- panti,

vencijas par dzīvības
drošību uz jūras uz
radioiekārtām at-
tiecošies panti.

6. Norēķinu ve- Pareiza telegrammu Tas pats, kas I Tas pats, kas Norēķinu un Tas pats, kas Visiem"' mutiski
šana. sastādīšana. Visu no- šķiras radiotēlegrafi- I šķ. radiotēle- žurnālu vešana. 11 šķ. radiotēlegra- un rakstiski.

rēķinu vešana attiecībā stiem. grafistiem. SOS ziņojumi. fistiem - asisten-
uz telegrāfa un radio- tiem.
satiksmi. Žurnālu ve-
šana, ziņojumi, dienesta
telegrammas, statistika.
Telegrammu taksēšana.

7. Vispārējā poli- Visu pasaules daļu Visu pasaules daļu Tas pats, kas Visu pasaules Tas pats, kas Visiem mutiski,
tiskā un satik- politiskā ģedgrafija, gal- politiskā ģeogrāfija. II šķ. radiotēle- daļu politiskā ģeo- II šķ. radiotēle-
smesģeogrāfija, venie radio un telegrāfa Galvenie radio un grafistiem. grafija. Galvenās grafistiem - asi-

satiksmes ceļi, galvenās telegrāfa satiksmes zemes un krasta stentiem.
krasta, zemes un pastā- ceļi Eiropā un Ziemeļ- radiostacijas,
vigās radiostacijas, tē- Āfrikā. Galvenās ra-
Iegrammu tarifi Eiropas diostacijas Eiropā,
un ārpus Eiropas joslās. Telegrammu tarifi

Eiropas joslās.

8. Elementārā na- Pēc praktisko zinību Tas pats, kas I Tas pats, kas — . — Visiem mutiski,
vigācija un lo- programmas kuģu va- šķiras radiotēlegra- I šķ. radiotēle- rakstiski meteo-
cija un elemen- dītājiem piekrastes brau- fistiem. grafistiem. telegrammu atšif-
tārāmeteorolo- cienos (saīsināti). Likums rēšanā.
ģija. par kuģu administratīvo

personālu. Lidierīču
zīmes. Nautiskās radio-
instrukcijas. Chrono-
metru korrekci jas noteik-
šana pēc radiosignāliem.

Radiotēlegrafistu un radiotēlefonistu pārbaudes programma.



HL Otrās šķiras radiotēlegrafisti.
9. Otras šķiras radiotēlegrafistu pa-

gaidu apliecības izsniedz tikai tādām piln-
gadīgām personām, kuras: 1) pierādījušas
vjsmaz 6 mēnešu ilgu iepriekšējo radio-
tēlegrafa mācekļa praksi, un 2) izturējušas
attiecīgu pārbaudījumu. Kāda iepriekšējā
nodarbošanās pielīdzināma mācekļa prak-
sei — to nosaka katrā gadījumā pastaun
telegrāfa departaments.

Piezīme. Pārbaudījums angļu valodā
otrās šķiras pagaidu apliecības iegū-
šana nav obligātorisks.

10. Pilntiesīgas otrās šķiras radiotēle-
grafista apliecības izsniedz tikai tādām per-
sonām, kuras: 1) darbojušās ar otrās šķiras
pagaidu apliecību kā radiotēlegrafisti kuģu
radiostacijās vismaz 6 mēneši, un 2) iztu-
rējušas papildu pārbaudījumu angļu
valodā

11. Pilntiesīgas otrās šķiras radiotēle-
grafistu apliecības izsniedz arī pilngadīgiem
radiotēlegrafistiem-asistentiem, kuri: l)iz-
turējuši pilnu otrās šķiras radiotēlegrafista
(ieskaitot arī angļu valodu) pārbaudījumu,
un 2) darbojušās ar radiotēlegrafista-asis-
tenta apliecībām kādā kuģa raidošā radio-
stacijā vismaz 6 mēnešus, vai līdzīgā kār-
tībā arī radiotēlefonistiem, kuri darbojušies
kādā mobilā stacijā vismaz 1 gadu.

12. Radiotēlegrafistiem ar otrās šķiras
pagaidu apliecību tiesības pildīt trešās ka-
tegorijas kuģu radiostacijas pārziņa pienā-
kumus, bet ar pilntiesīgu otrās šķiras ap-
liecību — arī otrās kategorijas kuģa radio-
stacijas pārziņa penākumus, ja viņš ar
šādu apliecību iepriekš darbojies kādā kuģa
radiostacijā vismaz 6 mēnešus. Radio-
tēlegrafisti ar pilntiesīgu otrās šķiras ap-
liecību var pildīt arī trešā telegrāfista pie-
nākumus pirmās kategorijas kuģu radio-
stacijās, kā arī ieņemt citas attiecīgos Lat-
vijas un starptautiskos noteikumos minētās
vietas. *

18. Visu operatoru apliecības pagarina
bez kontroles pārbaudījuma: 1) pirmās un
pilntiesīgās otrās šķiras radiotēlegrafistu,
radiotēlegrafistu-asis-tentu un radiotēlefo-
nistu uz nākošiem trim gadiem, ja šīs per-
sonas darbojušās iepriekšējā triju gadulaikā
vismaz divus gadus tieši savā arodā (paga-
rinājumu skaits nav ierobežots) un 2) pa-
gaidu otrās šķiras radiotēlegrafistu — ja
šīs personas darbojušās iepriekšējos 6 mē-
nešos vismaz 3 mēneši tieši savā arodā
(pagarinājumu skaits ierobežots ar 3 rei-
zēm). Pagarinājumus izdara pasta un tele-
grāfa departamenta radio daļa ar attiecīgu
atzīmi apliecībās par brīvu. Ja kuģis at-
rodas tālos braucienos, tad apliecību var
pagarināt arī pēc ienākšanas tādā ostā, ku-
ras tuvumā atrodas Latvijas konsuls. Pa-
garinājumu izdara konsuls uzdepartamenta
raksta vai tēlegramas pamata. Šinī gadī-
jumā apliecības pagarināšanu nedrīkst no-
kavēt ilgāki par 6 mēnešiem.

19. Ja operatoriem nav augšminētā
darba stāža, vai ja viņi pielaiduši darbā
rupjas kļūdas, viņiem jāiztur pie pasta un
telegrāfa departamenta kontroles pārbau-
dījums; pretējā gadījumā apliecības skaitās
par anulētām.

IV. Radiotēlegrafisti — asistenti.
13. Radiotēlegrafistu-asistentu pirmās

vai otrās šķiras apliecības izsniedz personām
ne jaunākām par 18 gadiem, kuras izturē-
jušas attiecīgu pārbaudījumu.

14. Saskaņā ar attiecīgiem Latvijas
un starptautiskiem noteikumiem, radio-
tēlegrafistiem-asistentiem tiesības pildīt ti-
kai tos pienākumus, kādi minēti viņu ap-
liecībās, galvenā kārtā uz kuģiem, kup nav
padoti konvencijai par dzīvības drošību
uz jūras.

V. Radiotēlefonisti.
15. Radiotēlefonistu apliecības iz-

sniedz pilngadīgām personām, kuras izturē-
jušas attiecīgu pārbaudījumu.

16. Radiotēlefonistiem, kuri vēlas ie-
gūt aroda tiesības arī gaisa kuģniecības
dienestā, jāpierāda, ka viņi ir nolidojuši uz
lidierīcēm kā lidotāji, mēchaniķi vai novē-
rotāji vismaz 600 stundas.

17. Saskaņā ar attiecīgiem Latvijas un
starptautiskiem noteikumiem radiotēlefo-
nistiem tiesība pildīt tikai tos pienākumus.
kādi minēti viņu apliecībās.

VI. Apliecību pagarināšana un kontroles
pārbaudījumi.

20. Kontroles pārbaudījumu izdara šo

noteikumu 4. pantā minētā pārbaudes
kommisija pēc attiecīgas programmas se-
košos priekšmetos: 1) raidīšana, 2) uztver-
šanā 3) satiksmes noteikumos un 4) radio-
techriikā. Vajadzības gadījumā, ja rodas

šaubas par operatora techniskam zinā-
šanām — arr elektrotechnikā. Šo notei-
kumu 19. pantā paredzētie pārbaudījumi
notiek par brīvu.

9. Svešvalodas. 1) Angļu valodā: 1) Angļu valodā Viena svešva- Visiem rakstiski.
diktāts, tulkot to —tas pats, kas lodā, skatoties pēc un mutiski,
latviešu valodā, I šķiras radio- , satiksmes apstāk-
vienkāršas konver- telegrāfistiem. ļiem.
sācijas attiecībā uz
jūras dienestu un
radiosatiksmi, at-
tiecīgie termiņi, te-
legrammu sastādi-
šana angļu valodā;

2) franču valodā:
lasīt un tulkot la-
sīto, sastādīt norē-
ķinus un dienesta
telegrammas fran-
ču valodā.

10. Latviešu va- Vidusskolas kursa ap- Visiem — diktāts Tas pats, kas Tas pats, kas Tas pats, kas —
lodā. mērā. un domraksts. II šķ. radiotēle- II šķ. radiotēle- II šķ. radiotēle-

grafistiem. grafistiem. grafistiem.

11. Uztveršana un Uztvert uz blankām Tas pats, bet ar Tas pats, kas Uztvert un rai- Pareizi ierunāt Raidīšana iz-raidīšana, un raidīt divas tēlegram- ātrumu 100 un 80 II šķ. radiotēle- dīt angļu un lat- mikrofonā un ātri Morzes lentas; uz-
mas ā20 vārdu ar ātrumu burtu minūtē. grafistiem. vju tekstu 3 mi- pierakstīt uztver- tveršana pielaista-
125 burtu minūtē atklā- nūtes no vietas to. ar roku vai rak-
tās angļu un latvju va- ar ātrumu 60 stāmmašīnu. Rok-
lodā un vienu 20 vārdu burtu minūtē un rakstam jābūt glī-
koda telegrammu ar 2 minūtes koda tam un skaidram
ātrumu 100 burtu mi- ar ātrumu 50 bur-
nfltē. tu , minūtē, bez

kļūdām.

Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. Auzinš.
Techniskās pārvaldes priekšnieks Hugo Resnais.

VII. Atbildība un sodi.
21. Operatoriem jāpilda visi attiecīgie

likumi, reglamenti, noteikumi, Pasta un
telegrāfa departamenta rīkojumi vai de-
partamenta pilnvaroto kontroles ierēdņu
aizrādījumi. Ārvalstu ostās tāpat jāpilda
attiecīgo ārvalstu oficiālo iestāžu un to
pilnvaroto kontroles ierēdņu aizrādījumi,
cik tālu tie pamatoti uz Starptautiskās
Radiotēlegrafa Konvencijas un tai pie-
vienoto Reglamentu nosacījumiem.

22. Operatori savā darbā tieši padoti
kuģa vai lidierīces kapteiņam resp. priekš-
niekam, un viņiem jāpilda bez iebilduma
visi šo kapteiņu resp. priekšnieku dienesta
rīkojumi.

23. Aizliegta: 1) apliecību nodošana
lietošanai citai personai, 2) anulētu ap-
liecību lietošana, un 3) operatoru pieņem-
šana darbā ar anulētām, nepilnīgām un
šim- darbam neatbilstošām, apliecībām.

24. So noteikumu pārkāpšanas gadī-
jumos Pasta un telegrāfa departaments
var atņemt resp. anulēt izdotās apliecības
katrā laikā. Svarīgu pārkāpumu gadīju-
mos vainīgos departaments var saukt pie
atbildības uz likuma par radiostaciju ierī-
košanu un lietošanu 9. panta pamata (Lik.
krāj. 67. 1923. g.).

VIII. Pārejas noteikumi.

25. Sākot ar 1932. gada 1. janvāri visas
no Pasta un telegrāfa virsvaldes, resp.
departamenta, līdz 1929. g. 1. janvārim
izsniegtās apliecības skaitās par anulētām.
Līdz 1932. g. 1. janvārim šo apliecību vietā
tiks izsniegtas jaunas, ja operators būs
kontroles pārbaudījumā pierādījis, ka viņa
zināšanas un darba spējas atbilst attiecīgas
pārbaudes programmas prasībām.

Kontroles pārbaudījumi arī šinī gadī-
jumā notiek par brīvu.

26. Sākot ar 1930. g. 1. janvāri Latvijas
pastāvīgās, zemes un krasta stacijās var
ieskaitīt štatā tikai tādus radiotēlegra-
fistus, kuri ieguvuši pirmās vai pilntiesīgās
otrās šķiras apliecības. Šis noteikums ne-
attiecas uz Kara resora radiostacijām.

Ar šo atcelti ,,Noteikumi par Latvijas
tirdzniecības un privāto kuģu radiotēle-
grafistu pārbaudīšanas kārtību" (1922. g.
1. aprīļa ,.Valdības Vēstnesis" N» 75.).

Pielikums. Radiotēlegrafistu un radio-
tēlefonistu pārbaudes programma.

Pasta un telegrāfa departamenta
direktors A. Auziņš.

Techniskās pārvaldes priekšnieks
H.Resnais.

No kara ministra pavēles JVs 12.
Rīgā, 1929. g. 31. maijā.

Pārvaldības daļa.
§3.

Daugavpils nometnē novietotās kara-
spēka daļas ieskaitu Daugavpils garnizonā
un nometnes priekšnieku padodu Daugav-
pils garnizona priekšniekam.

§ 4.
Dažas kara resora iestādes, norēķinoties

ar piegādātājiem un uzņēmējiem, nesastāda
galīgos norēķinus ^ līgumslēdzējas iestādes
vārdā, kā arī minētos norēķinus neparaksta
šo iestāžu priekšnieki.

Šāda rīcība nesaskan ar likuma par dar-
biem un piegādēm valsts vajadzībām
91.—95 p. nosacījumiem, kādēļ uzdodu

galīgos norēķinus ar uzņēmējiem un pie-
gādātājiem turpmāk sastādīt līgumslēdzē-
jas iestādes vārdā un parakstīt resp.
apstiprināt tos šo iestāžu priekšniekiem.

. § 5.
Brīvprātīgie, kas pēc iedalīšanas kara-

spēka daļās no kara slimnīcu ārstu kom-
misijām atzīti par nederīgiem kara die-
nestam vai ieskaitāmiem zemessargos, at-
vaļināmi no aktīvā kara dienesta un nosū-
tāmi attiecīgā kara apriņķa priekšnieka
rīcībā ar ceļa zīmi un slimības apliecības
norakstu, atzīmēšanai sarakstos. Apliecības
attiecībā uz karaklausības «izpildīšanu šīm
personām nav izsniedzamas, un viņām,
sasniedzot iesaukšanas vecumu, par jaunu
jāierodas izpildīt karaklausību. Līdz šim
no aktīvā kara dienesta atvaļinātiem brīv-
prātīgiem, kuri atzīti par nederīgiem kara
dienestam vai ieskaitīti zemessargos, kara-
klausības apliecības atņemamas un viņiem,
sasniedzot iesaukšanas vecumu, jāierodas
uz iesaukšanu. Apliecību atņemšanu iz-
darīt kara apriņķu priekšniekiem.

§6. ,
Sakara ar pārgrozījumu un papildinā-

jumu likumā par virsdienesta karavīriem
(„V. V." 1929. g. JN° 17) izsludinu zināšanai
un izpildīšanai:

1) Likuma 10. p. kārtējās apgādes
ietērpa priekšmetu vietā paredzēto naudu
karaspēka daļām izprasīt avansveidīgi pus-
gada vajadzībām uz priekšu un izmaksāt
virsdienesta karavīriem pakāpeniski pēc
attiecīgo priekšmetu lietošanas laika note-
cēšanas.

2) Naudas izsniegšanu ietērpa priekš-
metu vietā atzīmēt rotas armatūras grā-
matu un pārvietošanas armatūras sarakstā.

3) Atvaļinot virsdienesta karavīrus no
aktīvā kara dienesta, pirms ietērpa priekš-
meti, kuru iegādei virsdienesta karavīram
izdota nauda, pārgājuši viņa personīgā
īpašumā (likuma 10. un 13. p.), no atvaļi-
nāmam virsdienesta karavīram pienāko-
šām summām ieturēt vai piedzīt attiecīgo
mantu vērtību naudā, proporcionāli atli-
kušam līdz likuma 10. un 13. p. lietošanas
laikam.

§7.

Kara ministra 1926. g. 30. pav. 5. §
pielikuma 5. pantu izteikt šādi:

5. Vienu mēnesi pirms 3. pantā minēto
karavīru atvaļināšanas no obligātoriskā
kara dienesta, vai arī vēlāk par šo termiņu,
ja atvaļināšanas laiks iepriekš nav bijis
zināms, daļu komandieri iesniedz Armijas
komandierim to augstāk minēto karavīru
sarakstus, kurus viņi atzīst par piemēro-
tiem virsnieka vietas izpildīšanai. Armijas
komandieris minētos karavīrus paaugstina
virsnieka vietnieka dienesta pakāpē. Iero-
sinājumi virsnieku vietnieku kursu beigušo
virsdienesta instruktoru paaugstināšanai
virsnieku vietnieka dienesta pakāpē iesū-
tāmi pēc pārbaudījumu izturēšanas, tiklīdz
pulka komandieris vai viņam tiesībās lī-
dzīgs priekšnieks atzīst 'paaugstināšanu
par vēlamu.

§ II.
Par Artilērijas inspektora štāba gada

svētku dienu apstiprinu 15. jūliju.
§ 12.

Par Vidzemes divizijas pārvaldes gada
svētku dienu apstiprinu 25. aprīli.

§ 13.
Par Zemgales divizijas pārvaldes gada

svētku dienu apstiprinu 1. jūliju.

. § 16.
Instrukciju pie noteikumiem par kuģo-

šanas laiku un kuģošanas naudu kara
flotē (Kara ministra 1926. g. 24. pav. 5. S
pielikums) papildinu ar sekošu jaunu
5. pantu:

5. Kuģošanas nauda kara lidojošam
sastāvam par tāllidojumiem, kuri saistīti
ar nosēšanos ārpus bāzes, ja pārlidojums
notiek kopā ar kuģiem, izmaksājama uz
Eskadres komandiera pavēles pamātai

Lidojuma ilgums aprēķināms pēc kalen-
dāra dienām, ieskaitot izlidošanas dienu,
ja lidojums sācies pirms pulksten 20, un
atgriešanās dienu, ja lidojums beidzies
pēc pīkst. 4. Ja lidojums ildzis mazāk kā
6 stundas, kuģošanas nauda izmaksājama
pusapmērā.

§24.
Apsardzības ministra 1923. g. 19. pav.

10. § pielikuma 4. p. (saknes) izsludināto
devas normu papildināt šādi: „vai konser-
vētas saknes vai pākšaugi — 930 g".

Kara ministra 1928. g. II pav. 16. § ar
šo atceļu.

Kara ministris A. Ozols.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

par kolektīvā darba līguma
reģistrēšanu.

Saskaņā ar ,,Noteikumi par kolektīvu
darba līgumu" (Lik. krāj. 1927. g. 173)
9. pkt., Darba aizsardzības departaments
paziņo, ka š. g. 31. maijā reģistrēts Rīgas
centrālās kopējās slimo kases un Latvijas
Strādnieku kopējās arodbiedrības — slima
kases darbinieku pārstāves — š. g. 10. aprīlī
abpusēji noslēgtais kolektīvais darba lī-
gums, kurš spēkā ar š. g. 1. aprīli līdi
1930. g. 31. martam.

Rīgā, 1929. g. 31. maijā. Ni 4363/D,

Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.

Darbvedis R. Pupuriņš.

Paziņojumi.
Jaunatvērtā Latvijas ģenerālkonsulāta

Stokholmā adrese:
Consulat GēnēraI de Lettonie,
Sodra Balsieholmshamnen 4,

Stockholm, Suēde.
Telegrammu adrese: Henke Stockholm-
Ar ģenerālkonsulātu var sarakstīties

zviedru, vācu, angļu un franču valodā.

*
Latvijas konsulāta Ruanā, Francijā ,,

telegrammu adrese:
Worms — Rouen.

Konsulāts lieto Scott'a (10. izdev.) kodu.

Liepājas 3. iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Latvijas pils. Pētera-Adolfa Kārļa d.

Konrāda meklēšanu, izslud. „Valdības Vēst-
neša" 1928. g. 130. numurā.

Liepājā, 1929. g. 1. jūnijā. JVs 344.

Miertiesnesis Š i m a ns.
Sekretāra vietā J ansons.



Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
4. Valmieras kājnieku pulka jaunkareivi Elijašu
Jura dēlu Ž e i k a r u , apsūdzētu uz kara sodu
likumu 133. panta pamata.

Žeikars dzimis 1907. gada 13. janvārī, katoļ-
ticīgs, latvietis, neprecējies, sodīts, pamatskolas
izglītība, Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta pie-
derīgs, pēdējā dzīves vieta turpat Kapačevas
ciemā.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot Kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot kara pārmācības
iestādēs — Rīgā, un ieskaitīt 3. iecirkņa kara
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam
un tiesai.

1929. g. 1. jūnijā.

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

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Sludinājums.

Pamatojoties uz Kara Ministra š. g.
22. maija rīkojumu JVe 1734/go, uzdodu
visiem līdz turpmākam rīkojumam
atvaļinātiem karavīriem un rezer-
vistiem ierasties kontroles sasauks-
mē 1929. g. zemāk norādītās vietās un
laikā, sekošā kārtībā:

1. a) 1929. g. 26. jūnijā, pīkst. 8 —
visiem, dzīvojošiem Rīgas prefektūras
III iec. robežās, atvaļinātiem līdz turpm.
rīkojumam un rezervē ieskaitītiem virs-
niekiem, virsnieku vietniekiem, sanitār-
virsniekiem, kara un kara laika ierēdņiem
un pārējiem atvaļinātiem līdz turpm.
rīkojumam un rezervē ieskaitītiem kara-
vīriem un nedienējušiem, dzim. 1909.,
1908., 1907., 1906., 1905., 1904., 1903.,
1902., 1901., 1900., 1899. un 1898. g. un

b) 1929. g. 26. jūnijā, pīkst. 12 —
pārējiem atvaļinātiem līdz turpm. rīkoj.
un rezervē ieskaitītiem karavīriem un ne-
dienējušiem, dzim. 1897., 1896., 1895.,
1894., 1893., 1892., 1891., 1890. un 1889. g.
— ierasties Rīgā, Antonijas ielā, Rikšotāju
laukumā (Hipodromā);

2. a) 1929. g. 27. jūnijā, pīkst. 8 —
visiem, dzīvojošiem Rīgas prefektūras
VII iec. robežās, atvaļinātiem līdz turpm.
rīkojumam un rezervē ieskaitītiem virs-
niekiem, virsnieku vietniekiem, sanitār-
virsniekiem, kara un kara laika ierēdņiem
un pārējiem atvaļinātiem līdz turpm.
rīkojumam un rezervē ieskaitītiem kara-
vīriem un nedienējušiem, dzim. 1909. ,
1908., 1907., 1906., 1905., 1904., 1903.,
1902., 1901., 1900., 1899. un 1898. g. un

b) 1929. g. 27. jūnijā, pīkst. 12 —
pārējiem atvaļjn. līdz turpm. rīkojumam
un rezervē ieskaitītiem karavīriem un
nedienējušiem, dzim. 1897., 1896., 1895..
1894., 1893., 1892., 1891., 1890. un 1889. g.

— ierasties Rīgā, Kazaku ielā Ne 3/5 —
Rīgas kara apriņķa pārvaldē.

3. a) 1929. g. 6. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,

dzīvojošiem Rīgas prefektūras X11 iec.
robežās, atvaļinātiem līdz turpm. rīkoju-
mam un rezervē ieskaitītiem virsniekiem,
virsnieku vietniekiem, sanitārvirsniekiem,
kara un kara laika ierēdņiem un pārējiem
atvaļinātiem līdz turpm. rīkojumam un
rezervē ieskaitītiem karavīriem un ne-
dienējušiem, dzim. 1909., 1908. ,1907.,
1906., 1905., 1904., 1903., 1902., 1901.,
1900., 1899. un 1898. g. un

b) 1929. g. 6. jūlijā, pīkst. 10 — pārējiem
atvaļin. līdz turpm. rīkojumam un rezervē
ieskaitītiem karavīriem un nedienējušiem,
dzim. 1897., 1896., 1895., 1894., 1893.,
1892., 1891., 1890. un 1889. g. — ierasties
Rīgā, Čiekurkalnā I garā līnijā X? 6,
Šreienhušas brīvprātīgo ugunsdzēsēju bie-
drībā.

4. 1929. g. 7. jūlijā, pīkst. 8,30 — visiem
dzīvojošiem Slokas pilsētā, atvaļin. līdz
turpmākam rīkojumam karavīriem un re-
zervistiem — ierasties Slokā pie pilsētas
valdes nama.

5. 1929. g. 11. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,

dzīvojošiem Skultes .pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — ierasties Skultes pagasta
namā.

6. 1929. g. 13. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Lēdurgas pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam
rezervistiem — Lēdurgas pagasta namā.

/. 1929. g. 14. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Līgatnes pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — Līgatnes pagasta namā.

8. 1929. g. 16. jūlijā, pīkst. 8 -- visiem,
dzīvojošiem Ropažu pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — Ropažu pagasta namā.

9. 1929. g. 19. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Baldones pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — Baldones pagasta namā.

10. 1929. g. 20. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Katlakalna pagastā, at-
vaļin. līdz turpm. rīkojumam karavīriem
un rezervistiem — Katlakalna pagasta
namā. »

11. 1929. g. 25. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Zaubes pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — Zaubes pagasta namā.

12. 1929. g. 26. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Madlienas pagastā atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — Madlienas pagasta namā.

13. 1929. g. 28. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Bebru pagastā, atvaļin. līdz
turpm. rīkojumam karavīriem un rezer-
vistiem — Bebru pagasta namā.

14. 1929. g. 30. jūlijā, pīkst. 8 — visiem,
dzīvojošiem Jumpravas pagastā, atvaļin.
līdz turpm. rīkojumam karavīriem un
rezervistiem — jumpravas pagasta namā.

Kontrolējamiem karavīriem jāņem līdz
karaklausības apliecības un pases.

No ierašanās, kontroles sasauksmē
atsvabināti:

1) Saeimas deputāti, 2) Ministru ka-
bineta locekļi, 3) personas, kas kalpo
karaspēka daļās, kara iestādēs vai kara
resora uzņēmumos uz brīva līguma,
4) valsts iestāžu amatpersonas, 5) personas,
kam slimības dēļ nav iespējams ierasties
sasauksmē, un 6) personas, kas atrodas
apcietinājumā. Slimība pierādāma ar
ārsta vai pašvaldības iestādes apliecību,
kura iesniedzama man līdz kontroles sā-
kumam.

Par personām, kas atsvabinātas no
ierašanās kontroles sasauksmē, piesūtāmi
man saraksti un paziņojumi saskaņā ar
,, Instrukcijas par karavīru atvaļināšanu
no aktīvā kara dienesta, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru, rezer-
vistu un zemessaigu reģistrāciju, kontroli
un iesaukšanu apmācībā" 114. pantu.

Līdz turpmākam rīkojumam atvaļinā-
tiem karavīriem un rezervistiem ierasties
sasauksmē noteiktā dienā un stundā sa-
viem līdzekļiem.

Par neierašanos sasauksmē vai ierašanos
ar novēlošanu saukšu pie atbildības.

1929. g. 1. jūnijā.

Rīgas kara apriņķa priekšnieks,
pulkvedis Lasmanis.

Sludinājums.

Pamatojoties uz kara ministra 1929. g.
22. maija rīkojumu N° 1734/Go, uzdodu
visiem līdz turpmākam rīkojumam at-
vaļinātiem karavīriem un rezervistiem,
dzīvojošiem zemāk minētos pagastos un
pilsētā, ierasties kontroles sasauksmē se-
košā kārtībā:

1) Neretas pagastā dzīvojošiem —
1929. g. 19. jūnijā, pīkst. 8, Neretas
pagasta namā.

2) Rītes pagastā dzīvojošiem — 1929. g
20. jūnijā, pīkst. 8, Rītes pagasta
namā.

3) Jaunjelgavas pilsētā dzīvojošiem—-
1929. g. 26. jūnijā, pīkst. 8, Jēkabpils
apriņķa priekšnieka palīga 1. iec.
kancelejā.

4) Sērenes pagastā dzīvojošiem —
1929. g. 27. jūnijā, pīkst. 8, Sērenes
pag. namā.

5) Aknistes pagastā dzīvojošiem —
1929. g. 2. jūlijā, pīkst. 8, Aknistes

pag. namā.
6) Gārsenes pagastā dzīvojošiem —

1929. g. 4. jūlijā, pīkst. 8, Gārsenes
pag. namā.

7) Lašu pagastā dzīvojošiem-- 1929. g.
8. jūlijā, pīkst. 8, Lašu pagasta namā.

8) Sventes pagasta dzīvojošiem —

1929. g. 9. jūlijā, pīkst. 9, Sventes
pag. namā.

9) Demenes pagastā dzīvojošiem —
1929. g. 11. jūlijā, pīkst. 8, Demenes
pagasta namā.

Kontrolējamiem karavīriem jāņem līdz
karaklausības apliecības un pases.

No ierašanās kontroles sasauksmē at-
svabināti:

1) Saeimas deputāti, 2) Ministru kabi-
neta locekļi, 3) personas, kas kalpo kara-
spēka daļās, kara iestādēs vai kara resora
uzņēmumos uz brīva līguma, 4) valsts
iestāžu amatpersonas, 5) personas, kurām
slimības dēļ nav iespējams ierasties sa-
sauksmē, un 6) personas, kuras atrodas
apcietinājumā.

Slimība pierādāma ar ārsta vai paš-
valdības iestādes apliecību, kura iesnie-
dzama man līdz kontroles sākumam.

Par personām, kuras atsvabinātas no
ierašanās kontroles sasauksmē, piesūtāmi
man saraksti un paziņojumi, saskaņā ar
,,instrukcijas par karavīru atvaļināšanu
no aktīvā kara dienesta, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru, rezer-
vistu un zemessargu reģistrāciju, kontroli
un iesaukšanu apmācībā" 114. pantu.

Līdz turpmākam rīkojumam atvaļinā-

-iem karavīriem un rezervistiem ierasties
sasauksmē noteiktā dienā un stundā ar
saviem līdzekļiem.

Par neierašanos sasauksmē vai ierašanos
ar novēlošanu saukšu pie likumīgas at-
bildības.

Jēkabpilī, 1929. g. 30. maijā.

Jēkabpils-Ilūkstes kara apriņķa
priekšnieks, pulkvedis-leitnants

Brenķis.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par lopkautuves lietošanu Kandavas

pilsētā.
Pieņemti Kandavas pilsētas domes 1929. g.
13. aprīļa sēdē un apstiprināti ar iekšlietu

ministrijas pašvaldības departamenta š. g.
7. maija rakstu Na 88778.

§ 3. Lopu kaušana notiek, izņemot
svētdienas un svētku dienas, ikdienas.

Lopu kautuve atvērta katru darba
dienu lopu kaušanai no pīkst. 9 līdz 13,30.

Pilsētas galva K. Kārkliņš,
Sekretārs (pai āksts).

Rīga.
Latvijas Sarkanā Krusta valdei.
Mēs, apakšā parakstījušies, Paņemunes

6-kl. pamatskolas trūcīgie skolēni ar šo
pazemīgi, sirsnīgi un dziļi izsakām Jums
un arī visiem citiem pre'tīmnācējiem par
to sirsnīgo apgādāšanu 1928./1929. māc.
gadā mūs ar siltām pusdienām, apģērbiem
un apaviem.

Paņemunē, 1929. g. 18. maijā.
(47 paraksti.)

Māksla.
Lietavas valsts drāma uzstājās šais dienās,

no piektdienas sākot, mūsu Nacionālajā
teātrī ar četrām izrādēm, kurās mums
bija izdevība iepazīties tuvāki tiklab ar
leišu dramatiskiem rakstniekiem, kā arī
ar viņu skatuves māksliniekiem. Izrādīšanā
nāca gan misteriska drāma, gan dramatiski
skati no tautas dzīves (,,Ausmas dēli") u. c.
Visas lietuviešu izrādes bija ļoti interesantas
gan pēc skatuves ierīkojuma, viņu ārējās
ietērpās, gan pēc mākslinieciskā dzīvā
iztēlojuma. Aktieru uzstāšanās un viņu
izruna, sevišķi tā — augsti slavējama,
stipri kultivēta, kaut gan Lietavas teātrim
samērā visai īsa pagātne. Tas rāda, ka
arī lietuvieši strādājuši un strādā gar savas
skatuves mākslas izkopšanu ar lielu inte-
resi un mīlestību. Visādā ziņā viņu apcie-
mojums pie mums uzskatāms par labi iz-
devušos, atskaitot tikai neizdevīgo mate-
riālo pusi, kas vedams sakarā ar vēlo
sezonas laiku un arī ar to, ka izrādes notika
svešā, nesaprotamā — gan mūsu valodai
tuvi radniecīgā valodā. Izrādēs mūsu cie-
miņi mākslinieki guva visdzīvāko publikas
piekrišanu. Var teikt, ka lietuvieši pēc šī
apciemojuma stāvēs ar savu mākslu mums
latviešiem daudz tuvāki, būs mums daudz
pazīstamāki un mīļāki, nekā tie bija priekš
šī apciemojuma. A.

Kulturālās tuvināšanās biedrība ar Soc.
Padomju Republiku savienības tautām

lien Nacionālajā teātrī noturēja
atklāšanas koncertu, kurā kā izpildītāji

uzstājās gan šejienes latviešu mākslinieki
(Ādolfs Kaktiņš, Pauls Sakss. A. Libertē,
Marija Leiko un P. Šūberts), gan no Pa-
domju Krievijas iebraukuši mākslinieki
(Georgs Edelmans, Helene Iljuščenko,
Aleksandrovs, Valerija Barsova un Ka-
čalovs) . Ļoti laba izpildīšana notika
gan dziesmās, klavieru spēlē, baletā un
deklamācijas. Vakaru atklāja un jaun-
dibinātās biedrības nozīmi paskaidroja
dzejnieks Rainis. Biedrības atklāšanu ar
savu klātbūtni pagodināja starp citiem
Saeimas prezidents Dr. P. Kalniņš, mi-
nistru prezidents H. Celmiņš un ārlietu
ministris A. Balodis.

Dailes teātris. „Parizes Dievmātes
katedrai e". (Viktora Igo lielā romāna drama-
tizējums) pēdējās izrādes: otrdien, 4. jūnijā,
pulksten 8 vakarā, un ceturtdien, 6. jūnijā,
pulksten 8 vakarā. Esmeralda — Emilija Vie-
sturs, Baznīckungs — T. Lācis, Kvazimodo —
K. Veics un Karalis — G. Žibalts. — ,,R a u -
tenfelda mīlas traģēdija"?. Gruznas
luga 6 ainās ar epilogu un intermēdijām treš-
dien, 5. jūnijā, pulksten 8 vakarā, un piektdien,
7. jūnijā, pulksten 8 vakarā. Visās izrādēs
tautas izrāžu cenas no 40 s. līdz Ls 1.20.

Literatūra.
Tautas tradiciju krāšana.

Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemāra
ielā JMš 36-a) iesūtījuši dažādas tradīcijas š. g.
aprilī: P. Antonevičs Asarē — 12 (kopā ar iepriekš
45 variantu); E. Ādamsons Rīgā — 453 (1261);
A. Ārmanis Rīgā — 460 (3257); K.Baiko Kalupē —
46; K. Baumanis Cīravā — 248 (320); K. Be-
lovs Valmierā — 37 (82); M. Bērziņš Umurgā —
36 (2946); R. Borkovskis Ludzā '— 59 (623);
Fr. Bukavs Katvaros — 90; A. Cīrule Rīgā — 106;
A. Dreimanis Ragā — 15 (185); prof. J. Endzelins
Rīgā — 2 (286); K- Fridenbergs Upesgrīvā — 1;
K. Gavare Kārļos— 153 (218); P. Kalnāne Andru-
penē — 86 (197); K. Kārklinieks Gaigalavā — 515
(538); L. Krautmane Rīgā — 65; F. Krēsliņš
Vecgulbenē — 204 (4996); Ž. Kuncītis Kursīšos —
16(260); K. Kvāls Secē —348(1183); N. K.Alūk-
snē — 31 (52); P. Leitāns Rīgā — 142 (1403);
R. Līdaks Svitenē — 133 (687); K. Malvesis Rīgā—-
25 (767); J. Mass Bērzpilī — 34 (146); T. Mālnieks
Rēzeknē — 165 (586); A. Mukons Kalupē —
9 (210); M. Ozoliņa Rīgā — 242; Fr. Ozoliņš Krās-
lavā — 8 (24 ); 'V. Plēsuma Rīgā — 36; A. Pu-
rens Secē — 536 (1591); T. Rāts Aizputē — 45
(344); V. Rezovska Rīgā — 71 (350); B. Riekstiņš
Alūksnē — 12 (14130); V. Rožkalne Upesgrīvā —
69 (443); E. Trautmanis Ventspilī — 1 (208);
M. Trautmane Vecliepājā — 92 (359); J. Vaivods
Kaunatā — 102 (764); Z. Veipa Varakļānos — 37
(773); P. Vītols Sarkanos —.107; M. Voite Ru-
gājos — 88 (297); pamatskolas: Kalētu — 840;
Lizumā — 221 (1636); Mežmuižas — 601; Pušas —
58; Vecmoku — 131 (3359); Ventspils pils. 1. —
— 20(3303); Vērgaļu —490 (3351); vidusskolas:
Alūksnes — 82 (3309); Rīgas pils. II — 344 (9423);
Kr. Barona biedrības krājēji : E. Ādamsons
Rīgā — 453 (1261); -L. Galeniece Rīgā — 429 —;
E. Ketnere Rīgā — 97; A. Korsaks Gulbenē — 24
(4295); J. Riekstiņš Rīgā — 84; H. Sprinģe Rīgā—-
579.

Kopā par aprili — 10396; pavisam krātuvē —
516.794 variantu.

Latviešu folkloras krātuve sirsnīgi pateicas vi-
siem krājējiem un teicējiem un lūdz uzrakstīt
teikas par nogrimušām pilīm, pilskalniem, apakš-
zemes ejām, baznīckalniem, ezeriem, kas laižas
pa gaisu, bezdibeņa purviem un staignājiem,
siliem ar maldugunīm un citām velna apsēstām
vietām.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 4. jūnijā.

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,225

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku ? . 99,70—100,45
100 Itālijas liru 27,11—27,32
100 Zviedrijas kronu 138,65—139,35
100 Norvēģijas kronu .... 138,20—138,90
100 Dānijas kronu ...... 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,30—209,35
100 Vācijas marku 123,70—124,30
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
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 85—93

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . P8—100
4°/0 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 māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Arons.

Šim numuram 8 lapas puses.
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Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoriaļa,
uz civ. proc. !ik. 20n., 2014.
un 2019. n. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 17. decembrī Vitrupes
pagastā mir. Jāņa Andreja d.
Millera, 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 ^īs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājums iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g, 18. maijā.
L. ' JVs '1034. 4230b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 15. jūnijā Ēveles
draurizē_ mir. Paula-Ernsta (Er-
nesta) Šmita, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem 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
tiepības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 18. maijā.
L. JVs 4013. 4231b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve."
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1922. g. 19. janv. Sausnējas
draudzē mir. ļāņa-Pētera dēla
Kārkliņa, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, ti-
deikominisāriem, 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. 18. maijā.
L. JVs 3570. 4232b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 201!.. 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 17. janvārī Salacas
pagastā mir. Jēkaba Mārtiņa d.
Rūsa, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ii' uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem. fi-
deikommisāriem, kreditoriem,
u. t. t., pieteikt šis 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.

Rīgā, 1929. g. 18. maijā.
L. JVs 4265. 4233b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 25. februārī Valkas
pagastā mirušā Augusta Andreja
dēla Gaiļa, 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
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.

Rīgā. 1929. g. 18. maijā.
L. No 3968. 4234b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g. 30. ap-
rīlī izklausījusi mir. Spriča Ozo-
liņa mantošanas lietu, — no-
lēma: iecelt aizgādniecību par
prombūtnē esošā Jāņa Ozoliņa
mantu, par ko paziņot attiecīgai
aizbildnības iestādei. L. Nq 3028

Rīgā, 1929. g. 18. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4235z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada 15.mai-
ja lēmumu pārreģistrēti Rīgas
jūrmalas savstarpējās ugunsap-
drošināšanas biedrības biedru pil-

nā sapulcē 1929. g. 17. februāri
pieņemtie statūtu grozījumi.

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
4330z Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka 1929. g. 11. jūnijā
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks attaisīt 5 un nolasīts
1927. g. 1. decembrī Gaujienes
pag. mir. Augusta Indriķa dēla
Pilmana testaments. 5077b

Rīgā, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 15. maija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:Og-
res tirgotāju biedrība, ar valdes
sēdekli Ogrē. 4324z

Nodaļas pārziņa v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šī gada 15.
maija lēmumu reģistrēti Krievu
krāj-aizdevu 1871. gadā dibi-
nātās kases biedru pilnā sapulcē
1929. g. 3. aprīlī pieņemtie statūtu
grozījumi. 4325z

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reg. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 15. maija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība: Be-
jas 11 lopkopības pārraudzības
biedrība, ar valdes sēdekli Bejas
pagastā. 4326z

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr.nodaļa
paziņo, ka ar viņas š. g. 8. maija
lēmumu pārreģistrēta Komerc-
institūtā studējošo biedrība (kor-
porācija) ,,Mercuria" zem jauna
nosaukuma: „Augstākās izglītī-
bas veicināšanas biedrības ko-
merczinātņu institūta studējošo
biedrība,,Korporācija Fraternitas
Mercuria". 4331 z

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka ar viņas š. g. 20. apriļa
lēmumu pārreģistrēti Sinoles pag.
savstarpējās ugunsapdrošināšanas
biedrības biedru pilnā sapulcē
1926. g. 1. decembrī pieņemtie
statūtu grozījumi. 4332z

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz. likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām '17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 17. apr.
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Ebreju kultūras biedrība
,.Vinčevska vārdā", ar valdes
sēdekli Rīgā. 4333b

Nodaļas pārzina v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 8. maija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
I Latvijas kaitīgo un plēsīgo
putnu un zvēru iznīcināšanas
biedrības ..Vārnas .kāja" klubs,
ar valdes sēdekli Rīgā. 4327z

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
Sekretārs Fridricfisons.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 15. maija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Kaijciema izglītības biedrība, ai
valdos sēdekli Umurgas pag.

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
4328z Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,

uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
na i.i paziņo, ka ar viņas š. g.
15. maija lēmumu reģistrēta
kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma Allažu pagasta mašīnu
koplietošanas biedrība, ar valdes
sēdekli Allažu pagastā. 4329z

Nodaļas pārz. v. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 13. maija
nolēmumu, dara zināmu vis-
pārībai, ka Hermanis Magnusa d.
Konovs un Lizete Mikēļa m.
Baurenieks, 1929. gada 19. aprīlī
noslēguši savstarpēju līgumu par
šķirtu mantu laulībā, tad pat
reģistrētu pie Jelgavas notāra
Braunfelda ar reģ. JVs 2715,
ar kuru viņi atceļ civ. lik.
41.—66. un 79. p. un turpmākos
p. aprādītās tiesības un to vietā
ieved civ. lik. 27. un 28. p.
paredzētās _ atsevišķās mantas
tiesības, pēc kurām katram no
laulātiem tiesība' savu atsevišķo
mautu pašam pārvaldīt un brīvi
lietot, kādēļ vīrs neatbild par
sievas parādiem un otrādi.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
L. No 1306,1929. g.

Priejšsēdētāja v. Veiss.
4431ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g,
12. decembrī mirušā Jēkaba
Krišjāņa d. Zaļkalna atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekieni,. legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. t. t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
4414o L. Na 1641 29.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014. 2079. p. un priv. lik.
2561. p. pamata, uzaicina visas
personas, kurām būtu kādi strīdi
vai ierunas pret 1926. g. 15. okto-
brī mirušā Mārtiņa Mārtiņa d.
Vimbes alias Pētersona 1926. g.
23. septembrī Bērtciema Bērziņos
privātā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn."

Pēc minētā termiņa notecēju-
ma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktas tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
4419o L. JVs 1663/29.

Priekšsēdētāja v. V-'iss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011..
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1894. g,
mirušā Jura Krūmiņa atstātc
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatāriem,, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot ne
sludinājuma iespieduma dienas
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs 'par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
4422o L. JNs 1402/29.

Priekšsēdētaj-a v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
6. maija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka obligācijas: 1) kor-
roborēta 1912. g. 27. janvārī ar
žurn. JVs 168 par. 1200 c. rbļ.,
2) 1913. g. 21. jūnijā ar žurn.
JVs 1594 par 1000 c. rbļ., un
3) 1913. g. 21. jūnijā ar žurn.
Na 1018 par 500 c. rbļ. uz Jēkab-
pils pilsētas zemes gabaliem
ar zemes gr. NaNa 24 un 122
atzītas par iznīcinātām un lū-
dzējam Ivanam Kitovam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
L. Na 1005/ 1929.

Prie.kšs. v. Veiss.
4427ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
6. maija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka piecas obligācijas,
kuras sīki apzīmētas šās tiesas
1928. g. 30. augusta nolēmumā
iespiestā ,,Valdības Vēstneša"
205. numurā no 1928. g. 11. sep-
tembra, atzītas par iznīcinātam
un Jēkabpils krāj-aizdevu sa-
biedrībai, kura sevi uzdod par
šo obligāciju likumīgo īpašnieci,
dota tiesība prasīt to norakstus,
kuri stāsies nozudušo oriģinālu
vietā. L. Na 549/1929. g.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

4428ē Sekr. Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
6. maija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka Tukuma viesīgās
biedrības krāj-aizdevu kasei pie-
derošie prasības akti, kūpu tu-
rētāji uzaicināti ar 1928. g.
5. oktobra sludinājumu ,.Val-
dības Vēstneša" 226. numurā,
iesniegtos tiesai, — atzīti par
iznīcinātiem un Tukuma viesīgās
biedrības krāj-aizdevu kasei, kas
sevi uzdod par šo aktu likumīgo
īpašnieci, izsniegs aktu norakstus,
kas stājas zudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1929. g. 18. maija.
L. JVs 600'1929. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
4429ē Sekr. Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
30. aprīlī mirušā Jura Jura d.
Misiņa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijicm ,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām. L. JVs 2331a/1929. g.

Daugavpilī, 1929. g. 18. maijā.
Priekšs. b. A. Strazdiņš.

4433ē Sekr. K. Kangurs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 13. maija
nolēmumu, dara zināmu vis-
pārībai, ka Didrichs - Teodors
Ruslavics un Anna Akmeņ-
graupis, dzim. Viļķis 1929. g.
15. aprīlī noslēguši savstarpēju
līgumu par šķirtu mantu laulībā,
tad pat reģistrētu pie Jelgavas
notāra Frīdentāla ar reģ. Na 1777,
ar kuru viņi atceļ civ. lik.
41—66 un 79. p. un turpmākas p.
aprādītās tiesības un to vietā
ieved. civ. lik. 27. un 28. p.
paredzētās atsevišķās mantas
tiesības, pēc kurām katram no
laulātiem tiesības savu atsevišķo
mantu pašam pārvaldīt un brīvi
lietot, kādēļ vīrs neatbild par
sievas parādiem un otrādi.

Jelgavā, 1929. g. 18. maijā.
L. JVs 1303/1929. g.

* Priekšsēdētāja v. Veiss.
4430ē Sekr. Mittelhofs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs
un nolasīs 1926. g. 30. aprīlī
mir. Mārtiņa Jāņa d. Asera
testamentu.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
L. .M> 1693a/29. 5118b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1929. g. 24. janvārī
mir. Donata Jāna d. Čiževska
testamentu. L. '.Na 3022a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

5119b Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1928. ' g. 22. februārī
mir. Michalinas Daniela m. Si-
ņevič? testamentu. .

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
L. Na 2872a/29. 5120b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1929. g. 7. janvārī mir.
Kārļa Jura d. Juchneviča testa-
mentu. L. ' JVs 3024a/29

Daugavpilī, 1929. g. 31. maija.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
5121b Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa.
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1926. g. '24. aprīlī mir.
Antona Antona d. Lazdovska
testamentu. L. Na 2559a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekssšēd. b. A. Strazdiņš.
5122b Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1928. g. 26. martā mir,
Ādama Mikela d. Puntaka testa-
mentu. ' L. JVs 3025a '29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
5123b Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958, p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs
un nolasīs 1929. g. 23. februāri
mir. Jāna Andreja d. Liepiņa
testamentu. L. Na 3029a/29. '

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

5124b Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1929. g. 2. martā mir.
Ernesta Jēkaba d. Galvana
testamentu. L. Na 2873a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

5125b Sekretārs K. Kangurs.
Latgales apgabalt. !. civīlnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1925. g. 19. aprīlī mir.
ļāzepa Konstantīna d. Raupa
testamentu. L. Na 3031a 29.

Daugavapilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

5126b Sekretārs K. Kangurs.
Latgales apgabaltiesas Maltas

iec. miertiesnesis, pamatojoties
uz savu 1929. g. 16. maija lē-
mumu un civ. proc. lik. 1460, ar
šo paziņo, ka ģeneralpilnvara, iz-
dota no Bartolomeja Zača, Au-
gustam Pastaram, kura aplieci-
nāta pie Preiļu pilsētas notāra
Nikolaja Kuško 1929. g. 22. aprīlī
ar reģistra JVš 1460, uzskatāma par
iznīcinātu ar visiem tālāk pār-
pilnvarojumiem, kādi uz minētās
pilnvaras pamata būtu izdarīti.

1929. g. 17. maijā. Na 1154
4242z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs
un nolasīs 1926. g. 16. maijā
mir. Jāna Jēkaba d. Ravina
testamentu. ' L. JVs 3032a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

5127b Sekretārs Ķ. Kangurs.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa ,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1908. g. 8. septembrī
mir. Mikeļa Vasiliia. d. Novicka
testamentu. L.' JVs 3033a'29.

Daugavpilī, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

5128b Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ai
savu š. g. 18.. maija lēmumu un
civīl. proc. lik. 1401. p. un civīl.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. pamata
paziņo, ka pēc 1914. g. 20. augustā
mirušā Aba Micheļa d. Steklova
ir atstāts mantojums, kurš at-
rodas Rēzeknes 1. kareivju ielā,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šomantojumu, vai sakarā
ar to ir kādas tiesības ka manti-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā pēc piekritības,
skaitot no šī sludinājuma oiespie-
šanas dienas .,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 18. maijā.
4345z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 18. maija lēmumu un
uz civīl. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1928. g.
12. februārī mirušās Genas-Beļas
Avseja m. Gasuls ir atstāts man-
tojums, kurš atrodas Rēzeknē,
Latgales prosp. JVs64, kādēļ uz-
aicina personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to ir kādas
tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā, pēc piekritības, skaitot no
šī sludinājuma iespieduma dienas
„Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 18. maijā.
4346z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā a;
savu š. g. 18. maija lēmumu un
civīl. proc. lik. 1401. p. un civīl,
lik. krāj. 10. sēj. 1. d. 1239. p,
pamata paziņo, ka pēc 1913. g,
19. novembrī mirušā Jāņa Sta-
ņislava d. Račika ir atstāts man-
tojums, kurš atrodas Rēzeknē,
Muižnieku ielā JVs 30, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to ii
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc piekritības, skaitot ne
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 18. maijā.
4347z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401. p.,
civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 17.maija
lēmumu, uzaicina 1916. g. 1. jū-
nijā (pēc v. st.) mirušā Salimona
Donata d. justoviča mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšminētam miertiesnesim,
uz nelaiķa atstāto kustamu un ne-
kustamu mantību, atrodošos Bar-
kavas pagastā, Aizpurves sādžā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma ievietošanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās, ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. JVs 293

Varakļānos, 1929. g. 17. maijā.
4173z Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 55, dz. 27, pārdos
Izaka Glukina kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novērtētu
par Ls 800,— .

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

Rīgā, 1929. g. 30. maijā.
5197b Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā JVs 4, akc. sab.
,,Vinter un Adler" lietā tiks
pārdota Dāvida Mirkina kustama
manta , sastāvoša no krekliem
un cimdiem, un novērtēta par
Ls 840,—.

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

Rīgā, 1929. g. 7. jūnijā.
5194b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūnijā , pīkst. 10.30 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā JVs 33/35,
veikalā, Kārļa Jakobsoņa lietā
tiks pārdota Mārtiņa Čakstiņa
kustama manta , sastāvoša no
manufaktūras, un novērtēta par
Ls 600,—.

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

Rīgā. 1P29. g. 9. maijā.
5189b Tiesu izp. J. Zirģels .

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g
11. jūnijā, pīkst. 10.30 dienā
Rīgā, Tērbatas ielā JVs 33/35*
Kārļa Jākobsona lietā tiks pār. '
dota Mārtiņa Čakstiņa kustama
manta, sastāvoša no manufak-
tūras ,un novērtēta pars Ls 600,—.

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

Rīgā, 1929. g. 7. jūnijā.
5190b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g
11. jūnijā, pikst. 10.30 dienā "
Rīgā, Tērbatas ielā JVs 3.'-; 35'
L. Kalniņa un V. Kremera lietā
tiks pārdota Mārtiņa Čakstiņa
kustama manta , sastāvoša no
manufaktūras, un novērtēta nar
Ls 600,-. .

Izzināt sarakstu, novērtējumu ,):ā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 7. jūnijā.
5191b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
11. jūnijā , pīkst. 11.30 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 2 sab.
Auguste Doruel un Cie Sociētē
ā responsabilitē Limitēe otros
torgos tiks pārdota Jāņa Sissasa
kustama manta , sastāvoša no
manufaktūras, un novērtēta par
Ls 600,

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

Rīgā, 1929. g. 7. maijā.
5193b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūnijā , pīkst. 12 diemā, Rīgā,
Kr. Barona ielā JVs 3, veikalā!
Kārļa Kauca lietā tiks pārdota
Gotfrīda Ošalina un Jāņa Grau-
maņa kustama manta, sastāvoša
no dubultzeimera zāģiem, un
novērtēta par Ls 1500,—.

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

Rīgā, 1929. g. 8. maijā.
5187b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūnijā, p/jkst 12.30 dienā,
Rīgā. Elizabetes ielā JVs69, dz. 4,
Jefima Danska u. c. lietās tiks
pārdota Vladimira Presnjakova
kustama manta , sastāvoša no
mēbelēm, un novērtēta par
Ls 295—.

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

Rīgā, 1929. g. 15. maijā.
5188b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūnijā, pīkst. 11.30 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 2, firmas
,,L.6ve Donald un Co." Ltd.
lietā tiks pārdota Jāņa Sisas
kustama manta, sastāvoša no
angļu uzvalku drēbes, un no-
vērtēta par Ls 2000,—.

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

Rīgā, 1929. g. 8. maņa.

5192b Tiesu izp. J. Zirģels.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. jūnijā , pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 58, Solo-
mona Mtchelsona lietā tiks pārdota
Eižena Hūbnera kustama manta,
sastāvoša no bufetes un pus-
bufetes, un novērtēta par Ls 850.

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

Rīgā. 1929. g. 17. maijā.

5195b Tiesu izjļ-_j 1_z jjjeļs.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīga,
Bauskas ielā JVs 32, fabrika
akc. sab. Singer Sebving Ma-
chine Comp. lietās tiks pārdota
Latvju Apavu fabrikas akc. sab.
kustama manta, sastāvoša no
kareivju zābakiem un mašīnām,
un novērtētu par Ls 1360, -

Izzināt sarakstu, novērtējumu ,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 31. maijā.
5169b Tiesu izp. J._Zi_rģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. '««•"""
izpildītājs paziņo, ka 1929. g-
11. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīga.
Krāmu ielā JVs 2, pārdos IzaKa
Genkina kustamu mantu, sastā-

vošu no veļas, mēteļiem U. c,
novērtētu par Ls 3728,90. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 27. maija.

5203 Tiesu izp. L. Jakstiņs



Rī°as apgabaltiesas 7. iec. tiesu

izp ildītājs paziņo, ka 1929. g.

11 jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
L. Zirgu ielā JVs 27, pārdos Ādolfa
Hirša kustamu mantu, sastāvošu
no fotogrāfa aparātiem, novēr-

tētu par Ls 800.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs p ārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 27. maijā.
5202 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs paziņo, ka
I g. 26. apr. „Vald. Vēstn." JVs93
izsludināta Andreja Purviņa ne-
kustamā īpašuma — Mēdzālas
pag. Sauliešu mājas pārdošana
vairāksolīšanā 1929. g. 25. jūl.
atcelta, piedzenamās summas
samaksas dēļ. 5139b

Madonā, 1929. g. 1. jūnijā.
Tiesu izp. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs , kura
kanceleja atrodas Alūksnē, paziņo

!) ka firmas Jūlius Heisters
un Valsts zemes bankas prasībās
1929. g. 15. augustā , pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Jūliusa jakoba d.
Trapana nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apr. Jaun-Lai-
cenes muižā, ar zemes grāmatu
reģistra JVs 477, un sastāv no
;,Trapanu JVs 81" mājas, 37,86
deset. zemes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000,— un
1000 rbļ. cara naudā;

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 Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam 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.

1929. g. 31. maijā. 5137b
Tiesas izp. V. Vilkus.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs , kura
kanceleja atrodas Alūksnē, pa-
ziņo:

1) ka Litenes krāj-aizd. sab.
un Alūksnes krāj-aizdevu sab-bas
prasībās par Ls 4330,— un °L
un izdev. 1929. g. 15. augustā
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos Jūliusa
Friča d. Brūniņa nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.
Litenes muižā, ar zemesgrāmatu
reģistra JVs 324, un sastāv no
„Pērkon JVs 63" mājas, 31,08 des.
zemes platības;

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

3)'ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 20.000,—;

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 Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam 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
ii" ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 31. maijā. '
5138b Tiesas izp. V. Vilkus.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Prasības apmierināšanai no Lam-
berta Friča d. Šmidt-Pētersona
'929. g. 7. augustā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
Publiskos torgos pārdos Lamberta
Friča d. Šmidt - Pētersona ne-
kustamo īpašumu, Jēkabpils apr.',
Mēmeles pag. ,,Briežu" mājas ar
zemes grāmatu reģ. JVs 5126;
4,967 hekt. platībā;

2) ka īpašums publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 8400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
™Potēku parādiem par Ls 7700,—
*>
.4) ka personām, kuras vēlas

P'e torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas, un
t 5) ka zemes grāmatas uz še
'Pašuniu tiek vestas Jēkabpils-
"ūkstes zemes grāmatu nodaļā,

Personām , kurām ir kādas
«esības uz pārdodamo īpašumu,K .as_ pārdošanu nepielaiž, tādas
«esības jāuzrāda līdz pārdošanas
die nai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā. 1929. g. 1. jūnijā.
5141 Tiesu izp. K-Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasības
pēc 1923. g. 18. decembrī ar
žurn. JVs 1684 korrob. obligācijas
apmierināšanai no Jāna Neimana
1929. g. 7. augustā, pl'kst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jānim
Viļā d. Neimanim piederošās
Talsu apr., Cēres pag., Cēres
muižas ,,Rēze" mājas ar zemes
grāmatu reģ. JVs 623;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 8500,—;

3) ka bez augšminētāsprasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 6907,58 ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekša apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustāmo īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
5142 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Leizera Milvicka pra-
sības apmierināšanai no Kriša
Eņģeļa 1929. g. 7. augustā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Kriša Friča d. Eņģeļa
nekustamo īpašumu, Tukuma
apr. Zebrenes pagasta Reņģes
muižas ,,Goguļu" mājas ar
zemes grāmatu reģ. JVs 2736;
56,59 hektāru platībā:

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3000;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 6500
ar%;

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 Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 5143

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
Tiesu izpild. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Latvijas bankas un citu
prasību apmierināšanai no Jāņa
Saldēs mantojuma masas 1929. g.
7. augustā, pīkst. 10 rītājelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jāņa Saldēs nekust,
īpašumu, Jēkabpils apr., Dignājas
pag. ,,Daugul-Salde JVs 13" mājas
ar zemes grāmatu reģ. JVs 2872,
26,45 desetihas platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 6500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2004 ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes 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, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
5148 Tiesu izpild. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada 5."apr. „Vald. Vēstn."
75. numurā izsludinātā Jānim
Ģederta d. Cālbergam piederošo
Jelgavas apr., Vircavas pagasta
„Ramme" māju ar zemes grārh.
reģistra JVs 3221 pārdošana pu-
bliskā izsolē 1929. g. 5. jūnijā,
pīkst. 10 rītā, atcelta. 5140b

Jelgavā, 1929. g. 31. maijā.
Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Na 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Benceļa Olsvanga pra-
sības apmierināšanai no Naeh-
maņa. Tāla mantojuma masas
1929. g. 7. augustā, pulkst. 10
rītā, Jelgava apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Nachmaņa Tāla nekustamos īpa-
šumus, Valdemārpilī, Cunces ielā
JVs4 un 6 ar zemes grāmatu reģ.
JVs 13 un 75;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts katrs par
Ls 1500;

3) ka īpašumi apgrūtināti ar
hipotēku parādiem: piimais par
Ls 8000, bet otrs par Ls 8066,66
ar o/0;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
5144 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Na 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
un citu prasību apmierināšanai
no Anša Leskavnieka 1929. g.
7. augustā, pīkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Anša
Friča d. Leskavnieka nekustamo
īpašumu, Talsu apr. Stendes
muižas ,.Akmentiņi" mājas ar
zemes grāmatu reģ. JVs 1703,
10,84 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1600;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1500
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas TukumaT
Talsu 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, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 5145

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
Tiesu izpild. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Jelgavas kredītsabiedrības
u. c. prasību apmierināšanai no
Kārļa Zeksera 1929. g. 7. augustā,
plksten 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos otr-
reizējos torgos pārdos Kārļa
Kaspara d. Zeksera nekustamo
īpašumu, Jelgavas apr., Džūkstes
pagasta ,,Dirbe-Pēter" mājas ar
zemes grāmatu reģ. JVs 4276;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 10.000;

3) ka bez augšminētās pra-
sībās īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem .par Ls
23.558,80 ar °/0;

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 iegūt
nekustamo īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jetgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 5146

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Latvijas bankas un Reiņa
Jankevica prasību apmierinā-
šanai no Marijas Hercbergs,
Bertas Pedraudzes un Cecīlijas
Seļuginas 1929. g. 7. augustā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Marijai - Emilijai Her-
bergs, Bertai-Vilhelminei-Klārai
Pedraudze, Cecīlijai - Elizabetei-
Natalijai Seļjuginai un Matildei-
Helenei Dragoševskai piederošo
nekustamo īpašumu, Talsu apr.,

Arlavas pag., Seslaukas muižas
,,Neuen-Krug' mājas ar zemes
grāmatu reģ. JVs 186-

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1500,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 700,—
ar- %;

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 Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. " 5147

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Lauksaimnieku centrāl-
bankas un citu prasību apmieri-
nāšanai no Arvīda Rozentāla
1929. g. 7. augustā, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos otrreizējos torgos
pārdos Arvīda Rozentāla un Ale-
ksandras-Elvīras Munce, dzim.
Rozentāls. nekustamo īpašumu
Jelgavas' apr., Šķibes pagastā
,,Caune" mājas ar zemes grāmatu
reģistra JVs 4417;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 3141,28
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 1. jūnijā.
5149 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka apdrošināšanas A./S.
,,Kurzeme", firmas ,,l. C.jessen",
Paula Villa un mir. Otto Vester-
maņa mantojuma masas prasību
apmierināšanai 1929.g. 7.augustā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Katerinai, Miehailam, Vla-
dimiram, Vasilijam, Aleksejam,
Georgam, Annai, Antoniņai, Zi-
naīdai un Ksenijai Nesteroviem,
Ļjubovai Kappings, Natālijai So-
kolovs un Ņinai Dončenko pie-
derošo nekustamo_īpašumu, kurš
atrodas Jelgavā, Ūdens ielā JVs2,
I hipot. iec. ar zemes grāmatu
reģ. Na 28-a;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls3600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 109.672,85
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 5150

Jelgavā, 1929. g. 31. maijā.
Tiesu izpild. K- Burdais.

* '
'Citu iestāžu
sludinājumi.

i,, ?

Paziņojums.
Finanču ministris 1929. g.

31. maijā apstiprinājis Latvju
savstarpējās kredītbiedrības stāt.
17. panta 3. punkta grozījumu,
ar kuru biedrībai piešķirta tiesība
izdot biedriem netikai akredi-
tīvus, bet arī galvojumus,
ja tie pilnos apmēros nodrošināti
ar šī panta iepriekšējā (2.) punktā
minētām ķīlām vai pēc valdes
ieskata k 'reditspējīgiem galvi-
niekiem. 5186b

Banku nod. pr-ks A. Kacens.
Revidents V. Gailīts.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu velosi-
pēda JVs 5993, izd. Jānim Vai-
novskim no Rīgas prēf. 11. iec.
pr-ka š. g. 25. apr., kā pieteiktu
par nozaudētu. 5174b

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 13. maijā
ir apstiprinājis Osinovkas mel.
sabiedrības ,,Zara" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. IV daļas 184. I. p.
ar JVs 1355.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Naujenes pag.
Osinovkas sādžā. c. Izvaltu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
4927b Darbvedis Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 13. maijā
ir apstiprinājis Balvu pagasta
meliorācijas sabiedr. ,,Pelnupe"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 192. 1. p. ar JVs 1363.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr., Balvu pag.,
c. Balviem. 4928b

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Briedis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 10. jūnijā, plkst.12 dienā,
Rīgā, Kalnciema ielā JVs 32a,
dz.7, pārdos vairāksolīšanā Leit-
landa, Alberta kustamu mantu,
novērtētu par Ls 2746 un sa-
stāvošu no mēbelēm viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai. ;

Rīgā, 1929. g. 4. jūnijā.
5201 Piedzinējs P. Zaķis.

Valsts zemes banka, atrod.
Liepājā, Kūrmājas prosp. JVs 2,
Rendas pagasta valdē 1929. g.
28. jūnijā , pīkst. 10 dienā, noliktā
Jānim Jukuma d. Jansonam pie-
šķirtās Kuldīgas apriņķa Rendas
pagasta Jaunās muižas saim-
niecības JVs8 F pārdošana atcelta.

1929. g. 31. maijā. JVsA 49176.
5152b Valsts zemes banka,

Liepājas nodaļa.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 10. jūnijā , plkst.10
d., Butoviča salā, pārdos vairāk-
solīšanā akc. sab. ,,Extrans" pie-
derošu kustamu mantu sastāvošu
no 89 kub. asīm sausas šāļu-
latu malkas; kura novērtēta par
Ls 890,—, Rīgas centrālās, slimo
kases prasības segšanai. 5172b

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. , g. 15. jūnijā,
pikst. 10 dienā, Butoviča salā,
pārdos vairāksolīšanā akc. sab.
,,Extrans" piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no 26 kub.
asīm, sausas šāļu-latu malkas,
kura novērtēta par Ls 260,—,
Rīgas centrālās slimo kases
prasības segšanai. 5173b

Rīgas prēf. 5." iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 2fl. jūn., pīkst. 10,
Butoviča salā, pārdos vairāksolī-
šanā akc. sab. „Extrans" pie-
derošās 138 kubikasis sausas, šāļu-
laktas malkas, kura novērtēta
par Ls 1380,—, Rīgas centrālās
kopējās slimo kases prasības
segšanai. 5171b

Preiļu iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 14. jūnijā,
pīkst. 10, Preiļos uz tirgus lau-
kuma tiks pārdotas vairāksolī-
šanā Augusta Vilcana dzīv. Preiļu
pag. Sidorovkas sādžā aprakstītas
sekošas mantas: viena govs no-
vērtēta par Ls 83,— , par valsts
nodokļa nemaksāšanu. 5157b

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu velosi-
pēda Ae 5722, izdotu Jāzepam
Baranovskim no Rīgas prēf.
11. iec. pr-ka š. g. 16. aprīlī,
kā pieteiktu par nozaudētu.

Posto un telegrāfa departaments
š. g. 38. jūnijā , pulksten 10, savās telpās, Radio ielā, izdos

jauktā galīgā izsolē
Auces, Kalnienas, Rūjienas un Siguldas pasta un telegrāfa

kantora ēkas

būvdarbus
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, līdz ar
dokumentu par iemaksāto drošības naudu: darbiem Aucē Ls 400,—,
Kalnienā Ls 500,— , Rūjienā Ls 600,— un Siguldā Ls 200.—, iesnie-
dzami departamenta būvniecības nodaļai līdz. izsoles sākumam. 3

Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz departamenta būv-
niecības nodaļa, 38. ist., un attiecīgi pastmeistari. L 1256 5200ē

Šoseju un zemes ceļu departaments
noturēs š. g. 18. jūlijā, pīkst. 11, departamenta telpās — Rīgā,
Gogoļa ielā JVs 3, ist. 468,

rakstisku sacensību šādu mašīnu piegādei:
a) 4 gab. 10 tn smagi trijratu tipa motora veltni ar kontrolaparātiem
b) io „ 8 „ ,; „ „ „ „ „
c) 6 „ 6 , „ „ „
d) ? 5 ,, pašbraucēji motora akmeņu drupinātāji,
e) 15 ,, motorplanētāji ar uzirdinātajiem, kāpurķēdēm un kontrol-

aparātiem.
Sacensības noteikumi un tuvāki paskaidrojumi — departa-

menta telpās — (īogola ielā Ne 3, ist. 467, darbdienās no pulksten
10—14. ' L. 1262. 5198Č

£$īgas Hara slimnīca
izdos mazāksolišanā

1500 kg svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
Ķemeru karavīru sanatorijas vajadzībām,

par laiku no š. g. 15. jūnija līdz 15. septembrim.
Izsole notiks Rīgas kara slimnīcā, Rīgā, Hospitāļu ielā, š. g.

13. jūnijā, pulksten 12. .
Lūgumi pielaist mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-

nodokli, kā arī rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnes, ar uzrakstu:
„Uz gaļas izsoli 1929. g. 13. jūnijā" iesniedzami līdz izsoles at-
klāšanai Rīgas kara slimnīcas saimniecības priekšniekam.

Izsoles dalībniekiem, pirms 'zr-oles atklāšanas, jāiemaksā
Rīgas kara slimnīcas kasē drošības nauda Ls 0,11 no katra pie-
dāvātā kg. gaļas. 5!96ē

Kondīcijas un sīkākus izsoles noteikumus izsniedz Rīgas
kara slimnīcas saimniecības kancelejā, darbdienās no pīkst. 9—15
un ' Ķemeros, karavīru sanatorijā, pie sarga Miezīša.

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgādes V raj.
saimniecības priekšnieks
izsludina š". g. 12. jūnijā, pl. 11,

rakstisku izsoli
8000—10.000 nt. tn. ogļu
iekraušanai no kuģa borta

vagonos Liepājas ostā
līdz 1930. g. 1. maijam. Izsoles
dalībniekiem jāiemaksā Ls 600
drošības naudas.

Tuvākas ziņas sniedz materiālu
apgādes V rajona saimniecības
priekšnieks Liepājā, Aleksandra
ielā JVs 103. L 1259 5199

Jelgavas pilsētas valdei
vajadzīgs

skolu ārsts.
Personas, kuras vēlētos ie-

ņemt minēto vietu, valde uz-
aicina līdz 1929. g. 1. jūlijam ie-
sniegt lūgumus, nomaksātus ar
zīmognodevu Ls —,80 apmērā un
tuvākas ziņas par līdzšin. praksi.
Tuvāki noteikumi skolu valdes
kancelejā, Domes ielā JVs 4..'5, darb-
dienās no pīkst. 10 līdz pīkst. 14.

Jelgavas pilsētas valde.
1* 5032z

Bejas pagastam,
Valkas apr., vajadzīga 5159b

vecmāte.
Kandidātes tiek lūgtas pie-

teikties rakstiski pie Bejas pag.
valdes līdz š. g. 15. jūnijam ,
iesniedzot visus vajadzīgos doku-
mentus par izglītību un līdz-
šinējo praksi, vai to apliecinātus
norakstus, līdz ar lūgumu, ap-
maksātu ar 80 sant. zīmog-
nodevu, bet vēlēšanu dienā
š. g. 1S. jūnijā, pīkst. 12 dienā
ierasties personīgi pie Bejas pag.
padomes — Bejas pag. namā
uz nolīgumu. Vecmātes rajona
lielums 2500 iedzīvotāji. Alga
pēc valdības noteikumiem, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu un
apgaismošanu. Tuvākā dzelz-
ceļa stacija Alūksne 12 kilometri.



Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu mainas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Alvīne Slaktiņš, dzimusi
1883. g. 30. janvārī, dzīvojoša
Jelgavā , Lielā ielā JVs 17.
dz. 7, kura vēlas saukties
uzvārdā „teriņš";

2) Ādolfs Vārna, dzim. 1900. g.
21 sept., ar sievu Annu un
meitu Vilmu - Ernu, dzīvo-
joši Ilūkstes apr., Gārsenes
pagasta Blaumaņu mājās,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Avotiņš";

3) Krišis (Krišs) Jansauškis,
arī Janševskis, dzimis
1887. g. 26. augustā, ar sievu
Elizabeti, meitām: Olgu-
Mariju un Zentu - Hildu,
dzīvojoši Liepājas - Aizputes
apriņķī, Nīgrandas pagasta
Kricmaņa mežsarga mājās,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Janševskis";

4) Aloizs Mass, dzim. 1906. g.
23. jūlijā, dzīvojošs Jaun-
latgales apr., Bērzpils pag.
Pilsninieku ciemā, kurš vēlas
saukties uzvārdā ,Pēterņieks'

5) Mārtiņš Brunovskis-Bru-
novs (Brunolts), dzimis
1874. g. 3. februārī, ar sievu
Līzi, meitu Mildu un dēlu
Paulu, dzīvojoši Jēkabpils
apriņķī, Viesītes pag. Barisu
mājās, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Brunavs ";

6) Kārlis - Viktors Pakuls,
arī Ieviņš, dzim. 1888. g.
8. martā, dzīvojošs Rīgā,
Raiņa buiv. 3, dz. 7, kurš
vēlas saukties uzvārdā
,,Ieviņš";

7) Kaups S ū d i k s, arī Sū d i ķ s,
dzim. 1869. g. 26. oktobrī,
ar sievu Annu, dzīvojoši
Liepājas - Aizputes apriņķī,
Bārtas pag. Zemiša mājās,
kuri vēlas saukties uzvārdā
..Zemītis":

8) Eduards Vilciņš, ari Vilks,
dzim. 1885. g. 26. decembrī,
ar sievu Karlīni, meitu Vilmu
Elvīrit un dēlu Alfrēdu-
Elmāru, dzīvojoši Rīgas apr.
Līgātes pag. Līgātes papīru
fabrikā, kuri vēlas saukties
uzvārdā „Vilciņš";

9) Toms (Foma) Kononovs,
dzim. 1903. g. 7. jūlijā,
dzīvojošs Daugavpilī, Vec-
ticībnieku ielā JVs 37, dz. 1,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Kalns";

10) Žano (Jānis) - Valters Pūs-
lis, dzim. 1886. g. 12. aug.,
ar sievu Leontīni un dēlu
Artūru - Oto, dzīvojoši
Daugavpilī, Miera ielā JVs 5,
dz. 16, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Zemītis".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu iesnie-
dzami Iekšlietu ministrijai triju
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma publicēšanas dienas;
pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus
izpildīs.

Rīgā, 1929. g. 30. maijā.
JVs 37436. 5151b
Administratīvā departamenta

vicedirektora v.
P. Kurzemnieks.

Pasu nodaļas vadītāja
A. Rudzi tis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 13. maijā
ir apstiprinājis Borovskas mel.
sabiedr. statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorāc. sabiedrību
reģistra IV daļas 180. 1. p. ar
Na 1351.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr. Izvaltas pag.,
Borovkas sādžā, c. Ušvaldi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
4929b Darbvedis Briedis.

Nodokļu departamenta akcīzes
nodaļa paziņo, ka Jāņa Prinča
augļūdens iestādei Līvānos. Rīgas
ielā Na 21, š. g. 27. martā a;

JVs 245 izsniegtā bandroļu burt-
nīca pieteikta par zudušu, kādēļ
tāda, ja kur atrastos, uzskatāma
par nederīgu.

Nozaudētās burtnīcas vietā
minētam Princim šodien iz-
sniegta jauna ar JVs 268. 5170b

Rīgā, 1929. g. 3. jūnijā.
Nodaļas vadītājs Priede.

Smārdes pagasta valdei
vajadzīgs labi iestrādājies pagasta
valdes un tiesas

darbvedis.
Vēlēšanas notiks š. g. 29. jūnijā.

Lūgumi, ar apliecībām par izglī-
tību un praksi, jāiesniedz vēlākais

līdz 22. jūnijam. Vēlēšanu diena
jāierodas personīgi. Adrese

c.Tukumu. Telef. Na „Praviņi" 7.

4969 1* Pagasta valde.
~~V^spiīsapriņķa priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto

Latvijas iekšzemes pasi CT

JV° 000244, izd. no Ventspils pol.

priekšnieka 1927. gada 26 sept.

ar Friča Jēkaba d. Griezis
vārdu. 4oJA2

Dundagas pagastam
vajadzīgi

skolas-pārzinis
Dinsberga skolā un

vecmāte
Ģipkas III rajonā.

Pieteikšanās rakstiski Dunda-
gas pagasta valdē, vai personīgi
vēlēšanas dienā š. g. 15. jūnijā,
pulksten 2 dienā pie pagasta
padomes. 5164

Pagasta valde.

Galv. intendant. pārvaldes ad-
ministratīvā un zirgu apgādes daļa
izsludina par nederīgu galvenās
intendant. pārvaldes br. līguma
apkalpotājas Emīlijas Niedre no-
zaudēto personas apliec. JVs 34,
izd. 1928. g. 30. jūnijā. 5180b

Elejas poVtc. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu Lietuvas
ārzemes pasi, izd. no Lietuvas
iekšlietu ministrijas 1926. g.
17. maijā ar JVs "4331, pagarin.
no Lietuvas konsula Rīgā līdz
1930. g. 17. maijam ar Elenas
Krasauskienes vārdu. 5181b

1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) Valdes ziņojums un 1928. g.

darbības pārskats un bilance;
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums;
4) Gada pārskats un bilances

apstiprināšana;
5) 1929. gada budžets;
6). Vēlēšanas;
7) Akcionāru dažādi pieprasī-

jumi un jautājumi.
5184b Valde.
Maksātnespējīgā Ārona Vasser-

mana konkursa valde aicina visus
Ārona Vassermana kreditorus,
kuri pieteikuši savus prasījumus
konkursa valdei, ierasties 1929.
20. jūnijā , pīkst. 18. — Ārona
Vassermana

kreditoru kopsapulcē
Rīgā, Valdemāra ielā 23, dz. 6.

Kopsapulces dienas kārtība:
1) Pārskats par konkursa valdes

darbību un konkursa masas
stāvokli;

21 Pieteikto prasījumu klasifi-
kācija:

3) Konkursa masas sadalīšana;
4) Konkursa valdes atalgošana;
5) Konku; ina;
6) Dažādi jautājumi.

Priekšsēdētājs zvēr. adv.
5185b N. Star.kelherps.

Pazaudēts
Rozēnu pagasta „Kociņu" mājas
pirkšanas-pārdošanas līguma

noraksts,
noslēgts ar Vilhelma Šika mant-
niekiem 1928. g. 17. aprīlī.

Līguma norakstu lūdzu nodot
Rozēnu pagasta valdes kancelejā.
4831 2 A. Pūce.

Latvijas strādnieku
pretalkoholiskās biedr.

„APZIŅA"
š. g. 26. maija mantu loterijas

vinnestu saraksts.
Vinnesti krita uz šādiem JVsJVs:
33, 42, 68, 76, 80, 81, 85, 94, 95,

97, 101, 102, 156, 175, 205, 206.
207, 212, 214, 232, 235, 242, 256,
260, 268 280 282, 283, 320, 326,
332, 335 348, 355, 386, 395, 405,
414, 426, 436, 449, 445, 458, 461,
475, 485, 496, 509, 515, 520, 527,'
531, 543, 552, 570, 579, 580, 588,
611, 615, 616, 634, 650, 653, 669,
672. 679, 701, 703, 711., 727,
728,735,740,756,757,765,774,777.
802, 805, 836, 844, 856, 857, 892,-
893, 897, 910, 912, 946, 960, 967,
971, 996.

1009, 10, 14, 41, 43, 55, 59, 65,
73,88, 93, 10j , 111, 114, 132, 140,
145, 157, 161, 167, 182, 191, 200,
215, 222, 242, 258, 275, 281, 302,
318, 320, 323, 336, 359, 371, 374,
401, 408, 454, 460, 469, 476, 494,
499, 500, 509, 536, 543, 547, 554,
560, 569, 571, 581, 582, 583, 584,
593, 597, 601, 602, 604, 605, 607,
609, 617, 6.32, 635, 638, 651, 669,
675, 680, 690, 695, 703, 705, 709,
715, 721. 730, 756, 772, 774, 790,
801, 810, 813, 816, 822, 829, 830,
833, 834, 865, 870, 885, 902, 909,
919, 938, 944, 951, 952, 966. 982,
988, 999.

2002, 3, 5, 28, 34, 39, 46, 52, 57,
69, 72, 77, 83, 92, 101, 102, 106,
129, 141, 145, 150" , 158, 167, 209,
215, 224, 236, 248, 259, 269, 270,
282, 284, 290, 298, 306, 328, 330,
331, 335, 339, 354. 358, 382, 385,
392, 398, 406, 410, 422, 424, 439,
450, 451, 457, 461, 463, 466, 476,
485, 494, 507, 510, 512, 522. 524,
525, 535, 539, 540, 553, 558, 563,
578, 581, 586, 614, 624, 642, 653,
664, 671, 691, 696, 706, 717, 723,
734, 757, 761, 793, 799, 800, 801,
817, 822, 823, 825, 829, 847, 853,
858, 866, 883, 892, 903, 915, 917,
944, 947, 957, 958, 960, 962, 970,
979, 980, 997, 998.

3007, 8, 9, 22, 26, 28, 33, 40,
43, 49, 53, 54, 57, 86, 117, 139,
145, 148, 191, 197, 203, 217. 222,

231, 232, 242, 261, 265, 274, 287,
288, 304, 305, 313, 314, 318, 327,
340, 352, 358, 367, 386, 394, 395,
401,408,412,414,417,436, 447, 449,
452, 465, 482, 487, 522, 524, 527,
537, 539, 545, 558, 559, 577, 578,
590, 612, 619, 640, 657, 675, 685,
711, 728, 741, 751, 788, 794, 802,
818, 842, 850, 867, 872, 873, 875,
903, 911, 943, 954, 974, 988, 989,
991, 998.

4037, 39, 41, 55, 76, 88, 114.
115.148,152,155,158.163, 186, 189,
190, 204, 210, 214, 217, 229, 236,
239, 253, 256, 274, 275, 277, 284,
285, 286, 291, 301, 313, 340, 350,
352,374,387,389,398,399,415,417,
427, 430, 435, 438, 451, 462, 474,
485, 501, 502, 504, 506, 511, 513,
519, 521, 528, 531, 553, 557, 567,
569, 571, 575, 598, 602, 611, 624,
626, 627, 635, 636, 664, 677, 691,
709, 720, 746, 751, 758, 760, 763,
764, 766, 786, 787, 820, 845, 846,
847, 849, 863, 878, 891, 901. 914,
922, 928, 931, 954, 956, 961, 963,
969, 970, 971, 983.

5014, 20, 21, 23, 28, 46, 61, 63,
126, 158, 178, 184, 256 300 313,
334, 342, 356, 357, 362, 366, 399,
404. 412, 414, 422, 443, 444, 452,
468, 472, 475, 478, 505 517, 521.
537, 550, 563, 572, 575, 583, 586 ',
590, 606, 624, 631, 679, 702, 710,
715, 719, 739, 743, 762, 775, 780,
783, 789, 830, 856, 862, 868, 889,
901, 918, 922, 941, 946, 953, 969,
971, 976, 983, 994.

6005 , 9, 10, 14, 16, 19, 21, 28.
30, 35, 41, 53, 58, 62, 73, 80, 95,
104, 112, 113, 118, 129, 130, 138,
141, 149, 159, 167, 171, 183, 188.
190. 194, 211, 213, 229, 236 242

255, 268, 275, 279, 283, 300 310'
314, 330, 338, 339, 351, 352, 387 ',
393, 397, 407, 411, 440, 456, 487,
488, 498, 502, 503, 510, 519, 525,
527, 536, 538, 544, 552, 566, 567
568, 576,'594, 612, 626, 636, 637,
648, 661, 663, 667, 695, 704, 719
738, 745, 766, 774, 782, 783, 800
808, 837, 841, 856, 864, 868, 872,
873, 881, 891, 895, 909, 949, 951
957, 970, 971, 973, 981,. 993, 998.

7005, 9, 31, 33, 50, 68, 70 72
92, 106, 134, 138, 146, 147, 150,
158, 167 193, 198, 203, 219 ?34
249, 261, 262, 284, 300, 316, 336'

351, 366, 368, 390, 412, 416, 421,
426, 428, 435, 436, 438, 449, 453,
459, 472, 475, 496, 501, 541, 555,
515. 576, 581, 583, 584, 592, 593,
597, 600, 604, 616, 619, 621, 644,
649, 650, 652, 656, 658, 670, 682,
697 716, 722, 732, 738, 748, 770,
772, 784, 790, 814, 837, 848, 875,
876, 879, 885, 911, 924, 942, 954,
960, 968, 977, 982, 988, 991.

8009, 15, 31, 54, 71, 72, 80,
84, 91, 98, 100, 109, 117, 140, 144,
161, 162, 172, 185, 207, 210, 223,
229, 230, 232, 243, 250, 253, 263,
266, 277, 289, 295, 303, 315, 323,
348, 350, 352, 379, 380, 381, 382,
390, 391, 401, 438, 456, 463, 465,
472, 499, 506, 514, 548, 553, 560,
564, 570, 573, 580, 596, 624, 630,
639, 640, 644, 649, 666, 667, 684,
693, 699, 734, 745, 746, 756, 793,
805, 823, 825, 826, 835, 854, 857,
860, 863, 876, 889, 891, 892, 897,
908, 921, 93i, 936, 937, 938, 948,
951, 965, 969, 979, 996, .

9008, 13, 46, 52, 57, 63, 69, 83,
95,- 105, 111, 151, 158, 184, 201,
202, 205, 214, 227, 257, 261, 270,
280, 291, 296, 303, 306, 325. 332,
342, 349, 356, 363, 370, 371, 383,
384, 389, 396, 405, 413, 415, 416,
434, 446, 449, 457, 468, 472, 488,
490, 509, 542, 545, 568, 592, 599,
600, 601, 603, 610, 616, 648, 657,
663, 669, 674, 696, 714, 722, 723,
727, 746, 751, 769, 780, 783, 792,
796, 798. 801, 810, 824, 828, 832,
841, 846, 850, 851, 853, 855, 873,
874, 886, 891, 894, 910, 911, 915,
926, 931, 936, 948, 968, 969, 973,
993.

10.000, 1, 7, 15. 16, 18, 22, 97,
103, 116, 117, 149, 152, 166, 174,
184, 187, 188, 202, 204, 206, 223,

237, 240, 250, 252, 256, 263, 264,
266, 267, 297, 320, 324, 333, 349,
350, 361, 363, 368, 369, 370, 395,
410, 413, 417 422, 427, 431, 432,
440, 454, 456, 457, 480, 510, 518,
528, 531, 533, 536, 570, 571, 574,
580, 585, 586, 594, 602, 614, 616,
617, 637, 652, 654, 700, 708, 728,
746. 749, 754, 764, 800, 804, 806,
816, 826, 870, 878, 902, 922, 929,
956, 959, 961, 965, 969, 988, 999.

11.004, II, 23, 38, 56, 57, 91,
97 102, 113, 122, 125, 129, 139,
152, 158, 165, 184, 200, 206, 216, I

225, 231, 245, 267, 275, 279, 288,
290, 296, 303, 310, 345, 352, 367,
374, 375, 391, 396, 401, 406, 412/
455, 459, 486, 491, 494, 536, 544,
549, 552, 555, 575, 578, 582, 583,
588, 607, 623, 624, 645, 660, 677,
678, 683, 687, 698, 699, 702, 708,
730, 749, 763, 782, 797, 815, 820, ļ
839, 878, 891, 897, 911, 933, 035,
936, 939, 965, 973, 974, 978. <M
995.

12.006, 7, 16, 44, 49, 63, 70,
81, 84, 87, 98, 106, 110, 114, 119,
121, 124, 130, 150, 159, 181,209,
212, 213, 214, 222, 224, 254, 290,

310, 332, 343, 354, 357, 369, 376,
381, 388, 393, 398, 412, 417,429,
430, 435,, 448, 464, 480, 505,
506, 514, 520, 527, 533, 534, 536,
555, 559, 562, 567, 614, 620, 632,

645, 648, 675, 681, 687, 689, 709,
724 728 729, 730, 734, 738, 763,
765,812,813,831,833,840,848,
849,854,857,862,877,891,899,'
906,914, 917,926,943,992,

Ī3.006, 16, 24, 65, 72, 73, M
112, 114, 148, 149, 168, 170,17,
175, 177, 182, 188, 189,202,203,
204,210,247,253,301,303,31,
319, 330, 344, .345, 356, 368, 3%
412,413,439,450,451,472,489,
513, 527, 528, 531,540, 547, o4-
573, 614, 624, 630, 634, 636, 64J
662, 665, 669, 697, 700, 725, TZĶ

753, 762, 774, 786, 795, 823, 85|
867, 889, 892, 897, 902, 910, 91,
927, 934, 942, 952, 966, 968, 971,
992. ,,

14.009, 30, 36, 39, 61, 70, 7J
79, 83, 91, 119, 134, 149 1|
168, 175, 186,215,227,2:',
266, 278, 289, 294, 297, 301
322, 339,345,348, 350, 360
37L 373, 399, 416, 423, 424, 4i,

453, 473, 480, 484, 485, 492, 51
513,515,522,536,537, 55i
588, 596, 604, 607, 623, 644,

^669, 672, 679, 684, 687. 691, ļU*
700,718,724,745, 767, 769, 7'^
785, 786 793, 794, 809, 824, 861

864, 883, 885, 889, 897, 9L
944; 955; 974, 983, 990, 99:

5076b _. . V;!

Latvijas universitātes
mācijas kartiņa JVs i2~

iBorucha Ceitelis vārdu
dēta un ar šo tiek <zf>»0'^
nar nederīgu.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

_

£>a&adi
sMuāivM*MJuwni.

?

Tirdzniecības un rūpniecības
paju sabiedrības

„LATEM"
ārkārtēja

«nieku sapulce
notiks š.g. 25. jūnijā, pīkst. 18,
sab. birojā Elizabetes ielā 83/85.

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšana;
2) valdes locekļu atstādināšana

no amata;
3) jaunu valdes locekļu vēlēšana.
5176 Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka

Jona Rozes
vispār. Hoiu sapulce
notiks S. g. 12. jūnijā, pīkst. 18.3C
Rīgā, Kaļķu ielā 30, dz. 2,

ar šādu dienas kartību:
1) Pretenziju pārbaudīšana;

2) Jāņa Rozes nekustamā īpa-
šuma pārdošana;

3) Dažādi jautājumi.
5183b Konkursa valde.

Tirdzniecības un rūpniecības akc.
sab. ,,Buffalo "

kārtējā akcionāru sapulce,
kura š.g. 10. maijā ar sludinājumu
,,VaId. Vēstn." JVs 103 bij sa-
saukta uz š. g. 31. maiju, pie-
teikto akciju nepietiekoša skaita
dēļ (statūtu § 58.) nenotika.

Uz statūtu § 60. tiek sasaukta
otrā kārtējā akcionāru sapulce

š. g. 2. jūlijā, pīkst. 6 pēc pusd,
valdes telpās, 1. Smilšu Ielā
JVs 23/25, dz. 1, kura pēc statūtu
§ 60. būs pilntiesīga, neatkarīgi
no pieteikto un reprezentēto ak-
ciju skaita.

Dienas kārtība:

Ziemeļu banka a/s., Rīsā.
Bilance 1929. g. 1. janvārī.

Aktīvs. Ls Ls Pasīvs. Ls Ls
Kase 394.003,88 Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 600.000,—
Tekošs rēķins Latvijas bankā 4.110,77 Rezerves kapitāls 41.664^22

„ ,, citās kredītiestādēs . . . 317.629,58 Speciāli rezerves kapitāli 337.715*83
Ārzemju nauda un vekseļi: Ierēdņu pensijas un pabalstu kapitāls 2.365/)5

ārzemju nauda 85.414,41 Noguldījumi uz noteiktu laiku 69.1116i
Vērtspapīri 77.415,-- , „ nenoteiktu laiku 64s',67
Diskontēti vekseli: Tekoši rēķini '. 4.767.61750

a) portfelT 605.943,01 Pārkīlāti vekseļi:
b) pie korespondentiem 383.882,96 989.825 97 citās kredītiestādēs 371.552 5o

Speciāli tekoši rēķini, nodrošināti ar: Akceptu kredīti . 251.900,-.
a) vērtspapīriem 24.375.84 Korespondenti Nostro 47.342,77
b) vekseļiem 3.040.738,98 , , » _ .Loro 165.657,10
c) precēm un preču dokumentiem . 838.858,71 3 903.973,53 Inkaso kreditori • . - 25.812,74

AI/rpfiitTui 30 304— Procenti un kommisija 1929. g '. . 17.193,87Akreditīvi .*'f?,„ Nama pārvaldes ieņēmumi 600 —Korespondenti Nostro 7f Hfļ'f, Nodokļi .... ' . n.65157
.. , » Loro gm'nnri Izmaksājami %0/0 1929. g 6.7954QNekustama manta

^Ti '™ Dividende -. . . . 2271246Inventārs ,oa,'?« Pārejošas summas 11.494 65Atmaksājami izdevumi ... .... .303,16 Pārv-edumi 15.1567»Tekoši izdevumi 1929. g
_'m Likvidācijas konts 4.424 ,25Pārējie aktīvi . . . A'^ peļnas un zaudējumu konts 171 .817^02

6.9437164,10 ļ7Z~6^43l64rīo

Depozīti . 1.246.589,65
Inkaso vekseļi un dokumenti:

a) portfelī -... '? 4.727.230,71
b) pie korespondentiem .' 300.909,5.028.140,45

Akceptētu tratu debitori 252.000,—
Avalu un galvojumu debitori 812.009,18

7.338.739,28

Portfelī esošo vērtspapīru starpā:
Rezerve.s kapitāla vērtspapīri .... 40.523,52

Apgrozības kapitāla vērtspapīri:. . . .
a) valsts un valdības garantēti un

pašvaldību aizņēmum 1 un ķī'u zīm;s 31.932,16
b) ārzemju vērtspapīri ... ' .... 4.959,32

77.4157-=

Peļņas un zaudējumu konts par 1928. g.
Debets. Ls Ls Kredits. Ls Ls Ls

I. Augļi: I. Augļi:
par noguldījumiem , un tekošiem rēķiniem 235.721,71 Par vekseļu diskontu 109.967,71.
,, korespondentu rēķiniem: Spec. tek. rēķ. pret:

a) Nostro . . ' 11.234,48 a) vērtspapīriem !.068,01
b) Loro 16.362,37 27.596,85 b) precēm 97.150,21

„ pārdiskont.vekseļiem un akceptu kred. ~ 34.174,50 c) vekseļiem 342.930,69 441.148,91
dažādiem 588,43 Par noguldījumiem Latvpas bankā 850,05

"īl. Tekoši izdevumi: „ „ citās kredītiestādēs . . . 15.063,96
Atalgojums valdei, ierēdņu algas un Par korespondentu rēķiniem:

gratifikācijas . . . . ' 150.151,48 a) Nostro 23.513,40
īres, apgaism., apkops., apdrošin. un b) Loro . 8.637,43 30.150,83

remonti 12.551,72 Par vērtspapīriem . . ' 760,57
Nodokļi, notāra un tiesas izdevumi, _ dažādiem aizdevumiem 6.084,50 604.026,53 '

zīmognodoklis . . . . 6.517,06 ' , Kommisijas:Kancelejas izdev drukas lietas, kursa Uz inkaso-dokumentiem 30.780,28ziņojumi sludinājumi .... 23.163,55 akreditīviem un pārvedumiem .... 4.881,65
Pasta, telegrāfa, telefona izdevumi . . J-835,44 dažādiem 46.356,43 82.018,36Ziedojumi 6.108,— " Y, . ...
Maksājumi slimokasei 3.482,69 '?'Kursu peļņa uz valūtas operācijām „. nļ
Dažādi izdevumi 6.542,85 216.352,79 un korespondentu rēķiniem 39.458,04

.... .. , ... IV. Norakstītu prasību atmaksa .... 706,74
iļi . Norakstījumi: v peļna no nekustamās mantas . . . . 5.553,0»

Šaubīgas prasības 35 151,2o
Nekustamās mantas amortizācija . . . 8.084,—
Inventāra amortizācija 10% . . ... 2.276,20 45.511,46.
Tīrā peļņa 171.817,02

731.762,76 731.762,76

4523ē IJofdfe.
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