
Ministru kabineta sēde 1929. g. 11. jūnijā
Izvedmuitas tarifa piemērošana.

Valdības rīkojumi un pavēles
Rīkojums JVe 165

1929. g. 10. jūnijā.

Izvedmuitas tarifa piemērošana.*)

1. Preču saraksts:

29. No četrām pusēm zā-
ģēti koku materiāli,
biezumā līdz 6 collām
ieskaitot, neatkarīgi
no platuma 1.pants l.resp.

2. pkts attiecī-
gais burts.

2. Ar šo atcelts 1929. g. 8. janvāra
rīkojuma JMe 11 — 28. punkts.

3. Šis rīkojums stājas spēkā ar 1929. g.
10. jūniju.

Pamats. Muitas tarifu vispārējo no-
teikumu 28. pants.

Fiminču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi

Uzaicinājums.
Zemkopības ministrijas Zemkopības de-

partaments uzaicina zemāk minēto valsts
zemes fonda objektu ieguvējus: I) Ilzes-
Ezera muižas, Kurcumu pagastā, Ilūkstes
apriņķī, zemes gabala N° 24F — Jāni
Svaranu; 2) Pampāļu muižas, Pampāļu
pagastā, Kuldīgas apriņķī, zemes gab.
Ns 56F — Bertu Gumičs un 3) Majoru
muižas, Viktorijas ielā JV° 41a, Majoros,
Rīgas - Jūpnalas pilsētā, zem. gab.
N° 589 b F — Eduardu-Fridrich Enkovicu
ierasties sešu mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kurā šis uzaicinājums iespiests
„Valdības Vēstnesī", pie zemkopības mi-
nistrijas notāra — Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 31, dz. 1, iepazīties ar izpirkšanas
līgumiem un tos parakstīt.

Neierašanās gadījumā ieguvējus uzskatīs
kā atteikušos no piešķīrumiem, un tos no
jauna ieskaitīs valsts zemes fondā.

Pamats: 1) 1923. g. 31. marta likuma
par nekustamu īpašumu korroborēšanu

*) Skat. 1929. c. ,.Vald. Vēstn. " 9. numurā.

sakara ar agr. ref. likumu 5. p.,
2) 1924. g. 8. februāra instrukcijas pie
min. likuma 20. un 25. p. un
3) 1923. g. 23. aprīļa likuma par
valsts zemes fonda piešķirto un pie-
šķiramo zemju novērtēšanu un pārdo-
šanu dzimtīpašumā vai atdošanu
dzimtnomā 23. p.

1929. g. 6. jūnijā. Ne 11814-C.

Zemkopības departamenta direktora v.
A. Ķuze.-

Zetnes vērt. daļas vadītāja v.
K. Šnornieks.

Paziņojums.
Nekorroborētu šņoru zemju, kā arī iz-

dalītu, bet apriņķa zemes ierīcības komi-
tejā vēl neapstiprinātu, viensētu īpaš-
nieki var iesniegt Valsts zemes bankai
lūgumus īstermiņa (vekseļu) parādu pār-
ņemšanai. Ja lūgums jau iesniegts bankai
un līdz š. g. 1. maijam noraidīts tādēļ,
ka šņoru zeme nav bijusi korroborēta,
tad lūgumu var atjaunot.

Saskaņā ar jaunizdotiem noteikumiem
nekorroborētu šņoru zemju īpašniekiem
aizdevumus izsniedz pret galviniekiem.
Lūgumam-apliecībai jāpievieno arī pa-
gasta valdes apliecība uz speciālas bankas
veidlapas (N° 480) par īpašumu tiesībām
uz nekorroborētu šņoru zemi. Ja lūgums-
apliecība īstermiņa parāda pārņemšanai
jau agrāk iesūtīts bankai, tad jāpiesūta
papildu kārtā minētā apliecība par īpa-
šuma tiesībām.

Valsts zemes banka.

Aizdevumi vaislas lopu pirkšanai.
Valsts zemes banka turpmāk izsniegs

piensaimnieku sabiedrībām (kopmodernie-
cībām) arī aizdevumus vaislas buļļu —
Latgalē arī vaislas cūku — iepirkšanai.
Aizdevuma summu noteiks pēc pērkamā
eksemplāra faktiskās izmaksas, atvelkot,
protams, valsts pabalsta un pircējas-
sabiedrības pašas līdzekļu summas. Aiz-
devumi atmaksājami 6 gados; bet ja
vaislas punkts, kurā tur pirkto kustoni,
izbeidz darbību agrāk, tad reizē ar punkta
darbības izbeigšanu.

Valsts zemes banka.

Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs
ar šo paziņo vispārībai, ka sākot ar š. g.
1. jūliju ir nodibināts jauns miertiesas
iecirknis Baltinavā un sakarā ar to tiesas
nodaļu kopsapulce š. g. 1. jūnijā ir nolē-
musi un tieslietu ministris šo lēmumu

apstiprinājis, noteicot jaundibinātam un
pārgrozīto iecirkņu robežas sekosi:

1) Baltinavas miertiesneša

iecirknis.

Tilzas, Baltinavas un Gauru pagasts.

2) Jaunlatgales miertiesneša
iecirknis.

Augšpils, Purvmalas un Linavas pagasts.

3) Viļakas miertiesneša
iecirknis.

Viļakas, Kacēnu un Liepnas pagasts.

4) Kārsavas miertiesneša
iecirknis.

Kārsavas pilsēta, Kārsavas un Nautrēnu
pagasts un līdzšinējie novadi no Mēr-
dzenes pagasta.

Daugavpilī, 1929. g. 10. jūnijā. .Ne 5491.

Latgales apgabaltiesas
priekšsēdētāja vietā B. Cīruls.

Sekretārs P. Dauge.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
29. maija rezolūciju, pamatojoties uz
1922. gada 14. jūlija likuma (Lik. krāj. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Tukuma
apriņķī, Zantes pagastā atrodošos zemes
gabalu ar nosaukumu ,,Rozenfeldi" vārdā
„Stūrīši".

Rīgā, 1929. g. 11. jūnijā. Ne 89712.

Pašvaldības departamenta
direktors J. Zankevics,

5791 Nodaļas vadītāja v. J. Ziemanis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 23. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Bebru
meliorācijassabiedrības,, Alkšņupīte" darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Rīgas
apriņķa Bebru pagasta Vilkāres pusmuižas
novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties

Bebru meliorācijas sabiedrībā ,,Alkšņ-
upīte", minēto meliorācijas darbu izvešanā
un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 29. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 13. maija lēmumu ir apstiprinājis
Latviešu lauksaimnieku ekonomiskās sa-
biedrības zemes kultūras biroja sastādīto
un Puzes pag. meliorācijas sabiedrības
„Krustupe" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Ventspils apriņķa Puzes pagasta
Puzes meliorācijas sabiedrības „Krustupe"
novadgrāvju projektu.

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

Rīgā, 1929. g. 29. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.

Zemkopības departamenta kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar šr. g. 23. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Maz-
salacas meliorācijas sabiedrības ,,Rinnis"
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Valmieras apriņķa Mazsalacas pagasta
meliorācijas sabiedrības -,,Rinnis'' Nikuc
upītes regulēšanas projektu.

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

Rīgā, 1929. g. 29. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. maija lēmuma ir jāpiedalās Bebru meliorācijas sabiedrībā „Alkšnupīte",

jāņem dalība pie Rīgas apriņķa Bebru pagasta Vilkāres pusmuižas novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NsJVš Darbu iz-
» Dalībniekam maksa pēc
S r^ ,-. - i Dalībnieka oiederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
3 Dalībnieka pieuerusu vai nokuj.o īpašumu tiesību viņa lietošanā . un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes

ļ
VārdS Un UZVārdS apzīmējums esošo māju ~ ™1 piederēja. d

'Kftta
5 nosaukums .. skaitu
Sļ plāniem reģistra Ls

1. Pētera Rode Mantojuma masa Jaunzemji 70F Bebru pagasta Jaunbebru muižas 1224,— šinī dalībnieku sarakstā uz-

? Augusts Liepa . ' Korr. jaunsaimn. Cīruļi 69F 12289 „ ., „ „ 642,-
Ž^ļTrn^T^Z3. Jānis Ratmans Nekorr.jaunsaimn. Jaunsaimniecība 71F — „ „ .. „ 1221,— dalībnieku maksājumu no-

4 Pēteris Grīvs Korr. jaunsaimn. Lāčāres 75F 12529 ,, ,, ,, ,, 880,— teikšanai un nokārtošanai kā
5Reini* Šmidre „ ., Riekstiņi 76F 3575 „ „ „ „ 791,— P'e darbu pirmreizējās izve-

$? Ķār hs Ozoliņš , Baloži " 68F 12531 „ 385,- J-J SJLf £&
'? Jams Eglits .. » ' uķares tj-r ->oo* " " " " '— turpmāk, neņemot vērā darbu
8 - Kārlis Martinsons ,, .. Osīši 73F 3642 ,, ,, ,, „ 413,— faktisko izmaksu, kura vai

9Jānis Bardauskis ,, ,, Liepiņi 74F 4549 „ „ „ „ 315,— būt mazāka vai lielāka.
10- Jānis Preiss >? » Lazdiņi 67F 12536 „ „ ,, „ 207,—

" Mežu departaments īpašnieks Koknesesvirsmež- — — „ „ „ » 287,—
niecība

Kopā 6761,—

Rīgā 1929 g 29 maijā Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

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

?/«du ' ' ^ 12- <sanemot eksPed) Par:

j „ 2— 72 gadu . . . „ 10 —
Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie ! » »'.atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru . . . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a).tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu ,, —,13

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

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

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

Latvijas valdības *fc& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot g&lbii ilW^§ svētdienas

un
svētku dienas

Redakcija: tJT^IBaFLB«ŽlžfiBD Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JSo 2. Tālrunis 20032

^Š^^^^^^ Rīgā, pili Ns 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11— 12 ^qflj Atvērts no pulksten 9—3



Nekustamas mantas saraksts,
kūjas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 13. maija lēmuma ir jāpiedalās Puzes pag. meliorācijas sabiedrībā „Krustupe' , jāņem dalība
pie Ventspils apriņķa Puzes pagasta Puzes meliorācijas sabiedrības ..Krustupe" novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju JMsJfe Darbu
Dalībniekam izmaksa pēc

2 ~ ... '. , Dalībnieka oiederošo vai Kādā pagasta atrodas mājas projekta, no
£ Dalībnieka p pēc pēc . ,.. .,. .. kuras aprē- D ..,_;„.?* īpašumu tiesību viņa lietošanā un pie kādas agrākas muižas kjt'daftb_ P e z i ir, e s
u - i - j mcrnīc- zemes ?. , , ,
g. vārds un uzvārds aplējums esošo māju

^ grāmafu piederēja. meku balsu

£! nosaukums ,. i ,.
t: plāniem reģistra Lb

V
Valsts īpašnieks Valsts mežs - Puzes pagasts 11180,- ,&*£gļ£^JZ

2. Kārlis Steinbergs „ Jaunrumi — ' //U/ mo ,, ,, iv% mas uzskatāmas par pamatu
3. Voldemārs-ļohans Meijers ,, Palejas 27F 2853/6791 „ „ 1 ~~ dalībnieku maksājumu no-
4. Jānis Meijers . . '. Ieguvējs Birzgali 21F — „ „ 285,— teikšanai un nokārtošanai kā
5. Fricis Stankevics īpašnieks Pukāļi - 584/1676 ., „ 1,94,- , £

**» P^^lzve
6. Johans-Valters Dzērve „ Vīgriezi 14F 2859/6797 „ „ 19£— darbu kārtibā uzturēšanas
7. Miķelis Šmīdinš .. Priežbogi 29F 2850/6788 „ „ 210.— turpmāk, neņemot vērā darbu
8. Andžs Pāvulsons „ Dravnieki 28F 2870/6809 ,, ,, 220,— faktisko izmaksu, kura var
9. Emīlija Minalgo Ieguvēja Liesupes 37F „ „ 105,— būt mazāka vai l.eiāka.

10. Puzes Lauksaimn. biedrība „ Raža 22F — „ ,, 82,—
11. Andrejs Cīrulis īpašnieks Skujenieki 24F 2851/6789 „ „ 276 —
12. Fricis "Krūmiņš Krūmkalni 47F 2890/8047 „ „ 887 —
13. Mežu departaments Ieguvējs ļaunieki 50F — „ „ 522 —
14. Kārlis Engelbergs īpašnieks Brieži (Briedē) — 567/1659 ,. „ 1767 —
15. Puzes pagasta sabiedrība ...... īpašniece II pak. pamatskola 593' 1685 ,, „ 36,—
16. Mārtiņš Miza Ieguvējs Taigas 4F — „ „ 307 —
17. Fricis

*
Grauds īpašnieks Jaunenieki 49F 2820/6756 „ ,, 320,—

18 Pēteris ļurevics ,, Namdari 48F, Fa 2009 7318 ,, ,, 664,—
19! Fricis Grauds „ Cepļuklājas 52F 2834/6772 „ ., 259-
20. Jēkabs LagzdinŠ „ Birzkalni 20F, Fa 2871/6810 „ „ 130,—
21. Ansis Rūmnieks ,. lernieki 3F 2829/6767 „ „ 89 —
22. Kārlis Grauds Pļavnieki 18F 2000/7309 „ „ 160 —
23. Jēkabs Rozenbergs „ Priednieki 8F 2855/6793 „ „ 113 —
24. Jēkabs Priekuls , Eglītes . 35F 1674/5241 „ „ 211 —
25. Kārlis Fridrichsbergs „ Induļi 36F 1999/7308 „ „ 306 —

n- - mon on ^ :- Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Rīga, 1929. g. 29. maija. ' * J

D .h ? Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. maija lēmuma ir jāpiedalās Mazsalacas meliorācijas sabiedrībā „Rinnis",
jāņem dalība pie Valmieras apr. Mazsalacas pag. Nikuc upītes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

„ ... . , Māju NsNā Darbu
a

Dalībniekam izmaksa pēc
£ naiThnJnt-s. „rHc „n Dalībnieka piederošo vai Kādā pagasta atrodas mājasprojekta.2 uaiionieKd varus un r pēc pec kuras aorē

īpašuma tiesību viņa lietošanā un pie kādas agrākās muižas ,. ' HafTh Piezīmes0 j mērnie- zemes Ķīna ucinu-
S. uzvārds apzīmējums esošo māju

^ ^
piederēja ""skaitu '"

"z. nosaukums . . .
g plāniem reģistra us

1 Gustavs Pēterons īpašnieks Vec- Jurkas 100 130 Mazsalaces pagasta Valtenberģu muižas 550— Šinī dalībnieku sarakstā uz-

2- Alfrēds jurka „ čukurs - ; 499 „ „ „ „ 110,- 1
^^^SffiS

3. Arnolds Dukurs „ Ceipas 4221 „ „ ,, ,, 295,— dalībnieku maksājumu no-
4. Oskars Tiliks ,, Jaun-Daugeni ,, ,, ,, ,, 354,— teikšanai un nokārtošanai kā
5. Kārlis Kundzinš „ Ceipas 423F „ . „ „ „ 145— pie darbu pirmreizējas izve-
5. Reinis Daugu.is Vec-Daugeni - „ „ „ .56,- ^*£$2i&Z&SSt
7. Jānis Kampus ,, Melnpeters 169 ,, „ „ „ 120,— neņemot vērā darbu faktisko
8. Jānis Celms ,. Lejassilmači 425F — ,, ,, ,, ,, 580,— izmaksu, kura var but lielāka
9. Jānis Tiliks „ Sīpari „ „ „ „ 630— vai mazāka.

10. Augusts Paeglis „ Knkurbaļļas 67F — ,, „ „ „ 127,—
11. Arnolds Vītiņš „ „ 463F — „ „ „ „ 227 —
12. Ādams Paeglis ,, Dzeguze 477F — ,, ,, ,, ,, 549,—

Rīgā, 1929. g. 29. maijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlīdzību par sērgu

dēļ nogalinātiem un sērgās kritušiem lopiem
1929. g. maija mēnesī.

(Lik. kr. 1920. g. 175 un 1922. g. 22).

1. Jelgavas apriņķī, Auru pag. Ls
tilaišos Augustam Ezernie-
kam par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi .... 50,—

2. Ilūkstes apriņķi, Salienas pag.
Ceļmalniekos Jānim Puidem par
liellopu ļaunā karsonī kritušo
govi . ? ' 97,50

3. Madonas apriņķī, Kalsnavas
pag. Gribanos Aleksandram
Gribanam par liellopu ļaunā
karsoņa dēļ gaļā nokauto govi 85 —

4. Madonas apriņķī, Lubejas pag.
Kalnaputnos Jānim Starcim par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 66,50

5. Liepājas apriņķi. Grobiņas pag.
Ilgu mežniecībā Jānim Sprun-
kam par liellopu jaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . . 51,50

6. Cēsu apriņķī, Dzērbenes pag.
Kalna-Igauņos Pēterim Jaun-
zemam par liellopu ļaunā karso-
ņa dēļ gaļā nokauto govi . . 64,10

7. Tukuma apriņķī, Smārdes pag.
Maz-Rēņiuos Pēterim Antonam

par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi 77,—

8. Tukuma apriņķī. Vānes pag.
Pavasaros Fricim Freibergam
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ

gaļā nokauto govi 24.50

9. Madonas apriņķi, Pērses pag. Ls
Siljāņu jN° 13 mājās Madei Kra-
stin par liellopu ļaunā karsonī
kritušo govi 104 50

10. Valkas apriņķī, Smiltenes pag.
Lejas-Eķīšos Pēterim Cukuram
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto sugas teli . . . 73,—

11. Jelgavas apriņķī, Tērvetes pag.
Krievaiņos Pēterim Bunte par
trakuma sērgā nobeigušos bul-
lēnu 30,—

12. Madonas apriņķī, Dzelzavas pag.
Laivās Arvīdam Strādinām par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 52,50

13. Madonas apriņķī, Stāmerienas
pag. Kauguros Eduardam Kak-
sīšam pgr liellopu ļaunā karsonī
kritušo govi 91,25

14. Bauskas apriņķī,Kurmenes pag.
Gaiļu 11 mājās Jūlijam Gri-
par liellopu ļaunā karsoņa dēļ
gaļā nokauto govi 50,—

15. Bauskas apriņķī, Vecsaules pag.
Skrehen - Mārtiņos Alfrēdam
Paušam par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ gaļā nokauto govi . 80,50

16. Valkas apriņķī. Ērģemes pag.
Kārklos Reinim Kušķis par liel-
lopu ļaunā karsonī kritušo govi 78,—

17. Cēsu apriņķī. Drustu pag. Jaun-
zundos Jānim Cīrulim par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 101,—

18. Tukuma apriņķī, Vecmoku
pag.Zaķos Voldemāram Akmeņ-

kalnam par liellopu ļaunā karso- Ls
ņa dēļ gaļā nokauto govi . . 82,50

19. Jelgavas apriņķī, Šķibes pag.
Lēkšos Kārlim Veberstam par
trakuma sērgā kritušo zirgu 360,—

20. Valkas apriņķī, Strenčos, Sko-
las ielā N°4, Jānim Zaķim par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 45,—

21. Rīgas apriņķī, Bebru pag. Sil-
jāņos Andrejam Feldmanim par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto govi 80,—

22. Tukuma apriņķī, Milzkalnes
pag. Brūmeļos Kārlim Reich-
manim par liellopu ļaunā karso-
ņa dēļ nokauto govi, kuras gaļa
nederīga uzturam ...... 84,—

Pavisam . . .f828,35

Veterinārvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Gi audiņš.

Māksla.
Dailes teātris. Tautas izrādes: Trešdien,

12. jūnijā, pulksten 8 vakarā, pēdējo reizi
J. Hašeka romāna dramatizējuma II daļa
,.Sveiks frontē". — Ceturtdien, 13. jūnijā,
pulksten 8 vakarā, „Rautenfelda mīlas
t r a ģ ē d i j a" ar epilogu un intermēdijām 6 ainās.
Ieejas maksa no 40 sant. līdz Ls 1,20.

Redaktors M. Ārons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 12. jūnijā.

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

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,25—209,30
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 I kg 84—92

Vērtspapīri :
5% neatkarības aizņēmums . . 08—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc»

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 11. jūnijā.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) noteikumus par valsts darbinieku

atalgojumu un
2) pārgrozījumus attiecīgos likumos un

noteikumos sakarā ar jauniem no-
teikumiem par valsts ' darbinieku
atalgojumu.



(fiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,

.atklātā tiesas sēdē 1929. g.
j4 maijā izklausīja Kārļa Ozola

iin tā sievas Līzes, dzim. Arājs
ļiinutekarisko parādu dzēšanas
lietu , nolēma: I. dzēst atzīmes,
ķas ievestas uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pils. IV hipotēku iec.

ar zemes grāmatu reģ. J\fe 1448

n 1912. g- 26. okt. ar Ne 5244 pēc
liesu izpildītāja Vildau 1912. g.
]7. okt. raksta JV« 1714, par Slokas
|rāj-aizdevu sabiedrības prasības
p iedzīšanu par 295 rbļ.aro/cyun izdevumiem: 2) 1912. g.
10. nov. ar Ns 5612 pēc tiesu iz-

p ildītāja Vildau 1912. g. 2. nov.
raksta JVe 1812 par Jāņa Izāka
prasības piedzīšanu par rbļ. 21,72
ar°o°ni izdevum. 3)1912. g,
20. dec. ar JV° 6449 pēc tiesu iz-

p ildītāja Vildau 1912. g. 11. dec.
raksta JV° 2024 par Jāņa Duntan
prasības piedzīšanu par rbļ.422,60
aro° ii lin izdevumiem; 4) 1912.g
20. dec. ar JVe 6450 pēc tiesu iz-
pildītāja Vildau 1912. g. 11. dec.
raksta JVe 2026 par Eliasa Sot-
nika prasības piedzīšanu pai
rbļ. 26,90 ar %% un izdevum.
.5) 1912. g. 20. dec. ar JVe 6451 pēc
tiesu izpildītāja Vildau 1912. g.
II. dec. raksta Ns 2027 par Jāņa
Duntan prasības piedzīšanu par
rbļ. 315 ar 0/0°/o un izdevumiem;
6) 1913. g. 7. janv. ar Ns 6 pēc
tiesu izpildītāja Vildau 1912. g.
20. dec. raksta Ns 2115 par
Antona Taimiņa kā Jāņa Ja-
Ēnskij tiesību pēcnācēja (pravo-
pivmjomnik) prasības piedzīšanu
par rbļ. 452,20 ar %% un izdev.;
7) 1013. g. 15. janv. ar JVe 216
pēc tiesu izpildītāja Kublinska
1012. g. 4. janvāra raksta Ns 3
par Paula Putela prasības pie-
dzīšanu par rbļ. 156 ar %% un
izdevumiem; 8) 1913. g. 22. apr.
ar .Ne 1716 pēc tiesu izpildītāja
Vildau 1913. g. 3. aprīlī raksta
Ns 836 .par Chone Vange prasības
piedzīšanu par 41,70 rbļ. ar %%
im izdevumiem; 9) 1913. g.
&b. aprīlī ar Ns 1930 pēc tiesu
izpildītāja Machovska 1913. g.
27. aprija raksta Ns 772 par Vulfa
Berlina prasības piedzīšanu par
300 rbļ.'ar %% un izdevumiem;

10) 1913. g. 27. maijā ar Ne 2389,
pēc riešu izpildītāja Vildau 1913.g.
16. maija raksta Ns 836 par Chone
Vange prasības piedzīšanu par
41,70 rbļ. ar °/0°/0 un izdevumiem;
1014. g. 8. febr. ar Ns 700 pēc tiesu
izpildītāja Vildau 1914. g. 30. jan-
vāra raksta Ns 370 par Johana
Svtrina prasības piedzīšanu par
207,80 rbļ. ar %% un izdevum.;
(.2) 1914. g. 8. marta ar Ns 1155
pēc riešu izpildītāja Vildau 1914.
gada 5. marta raksta Ns 668 par
Mārtiņa Silenieka prasības pie-
dzīšanu par 176,76 rbļ. ar °/0%
un izdevumiem: 13) 1914. g.
7. nov. ar JNs 4302 pēc tiesu izpil-
dītāja N. M. Pavloviča 1914. g.
4. nov. raksta Ns 2755 par Jel-
gavas krāj-aizd. kases prasības
piedzīšanu par 2000 rbļ. ar °/0°/c
un izdevumiem; 14) 1914. g.
7. nov. ar Ns 4303 — 5 pēc tiesu
izpildītāja Pavloviča 1914. g.

-4. nov. raksts Ns 2734, 2753 un
2752 par Jelgavas krāj-aizdev.

prasības piedzīšanu par
ŠOOO, 3000 un 3000 rbļ. ar %%
un izdevumiem; 15) 1915. g.
27. febr. ar Ns 821 pēc tiesu izp.
Vildau 1915. g. 23. febr. raksta
-Ne 269 par Isaka Tennenbauma
prasības piedzīšanu par 410,60 r.
ar"n/nun izdevumiem; 16)1915.
«ada 14. martā ar Ns 992 pēc
tiesu izpildītāja Vildau 1915. g.

11 ? martā raksta Ns 574 par
Smuela Krincmana prasības pie-
dzīšanu par 24 rbļ. ar °/0% un
izdevumiem; 17) 1915. g. 30.
martā ar Ne 1066 pēc tiesu iz-
pildītāja Vildau 1915. g. 26.marta
raksta JV° 577 par Mārtiņa Grube
prasības piedzīšanu par 50,50 rbļ.

„ un izdevumiem; 18)1915.
gada 29. aprīlī ar Ns 1391 pēc
Mesu izpildītāja Vildau 1915. g.
25. aprīļa raksta Ns 856 par Lība
Plūme prasības piedzīšanu pai
61,20 rbļ. ar°'% un izdevumiem;
9) 1912. g. 20. marta Kārļa

Zvīgzne prasības nodrošināšanas
atzīme par kopsummu 554,08
rh!- pēc Rīgas 8. iec. miertiesneša
'912. g. 16. marta izpildu rak-
stiem JVeJVe759 un 760, 20)I912.g.
2. maija Vulfa Berlina prasības
nodrošināšanas atzīme par 803,90
rh|. nēc Rīgas angabaltiesasl912.
gada 30. apriļa izpildu raksta
Ns 5150; 21) 1912. g. 27. okt.
Vulfa Berlina prasības nodrošinā-
šana s atzīme par 201,10 rbļ. pēc
Rīgas 8. iec. miertiesneša 1912. g.
r >' okt. izpildu raksta Ns 2047;

0 2. g. 19. dec. Aleksandra
Smelinga prasības nodrošināša-
nas atzīme par 80 rbļ. pēc Rīgas

iec. miertiesneša 1912. g.
'7. dec izpildu raksta Ns 2897;
23) 1014. g. 16. janvārī Eduarda
-Kaugura prasības nodrošināšanas
atzīme par 300 rbļ. pēc Rīgas

miertiesneša 1914. g.

10. janvāra izpildu raksta j\'e 136;
24) 1912.' g. 3. nov. Mārtiņa Pē-
tera d. Silenieka prasības nodro-
šināšanas atzīme par 384,20 rbļ.
pēc Rīgas 8. iec. miertiesneša
izpildu raksta 1912. g. 30. nov.
ar Ns 2533; II. pieņemt tiesas
glabāšanā Ls 449,44 iemaksātus
pēc Latvijas bankas kvītes Ns
17 16744 no 1929. g. 26. apriļa.

Rīgā, 1929. g. 31 .maijā. JVe 4409
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5090z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 19. jūnijā, pīkst * 1
dienā, Ķemeros, Jūras ielā Ns 10,
pārdos Paulīnes Piesis kustamu
mantu, sastāvošu no govs, ras-
puskas, kumodes, skapja, gultas
un novērtētu par Ls 340.

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

1929. g. 10. jūnijā.
5792 Tiesas izpild. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesas iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 13. septembrī, p 'lkst. 10
rītā Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publ. vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Annai-Marijai Jāņa m.
Janson, kurš atrodas Aizputes
pilsētā, Kuldīgas ielā 15 un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost JVe 59.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 12.000,— un tiek
pārdots dēļ Martas Treis un citu
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 11.881,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 12.000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1200 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 27. maijā.
JVe 378. 5760

Tiesas izpild. A. Sālavs.

"Citu iestāšu
sludinājumi.

? Valsts zemes bankas
Valmieras nod., atrod. Valmierā,
Diakonāta ielā JVe 1, pamatojoties
uz 1925. g. 29. maija likumu
par aizdevumu nodrošināšanu,
ieķīlājot tiesības uz lauku ne-
kustamu mantu, un 1926. g.
14. janv. papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka:

1) Ērģemes pagasta valdes
telpās 1929. g. 17. jūlijā, pīkst. 10
dienā, Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
jaunsaimniecību, kura atrodas
Valkas apriņķī, Ērģemes pagastā,
Turnas muižas jaunsaimniecībā
JVe 12 F un skaitās piešķirta
Miķelsonam Gustam ar lēmumu
publicētu ,,Zemes Ierīcības Vēst-

nesī" JVe 66, lapas pusē 43, ai
kārtas JVe 31292.

2) Jaunsaimniecībā atrodas:
a. zeme,kopplatībā 18,80 ha;
b.ēkas: dzīvojamā ēka

kūts, pirts.
3) Solīšana sāksies no Ls 600
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a) Drošības naudu '/5 no trešā
pantā minētās sumas, t. i.
Ls 120.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam at|auts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu jaun-
saimniecību.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
76 no nosolītās summas. Pārējās
*/5 jāiemaksāValsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
jaunsaimniecību, pie kam tiesību
pārdošanai Valsts zemes banka
noliek otrreizēju izsoli.

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
5767 Valsts zemes bankas

Valmieras nodaļa.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Kārļa un Li-
zes Ozolu lūgumu un savu 1929.g.
14. maija lēmumu, paziņo, ka
lūdzēji parādu pēc 6 obligācijām,
ingrosētām uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pils. IV hip. iec. ar
zemes grām. reģ. JVe 1448, apstipr.
a) 1905. g. 27. aprīlī ar JVe 447
par 500 rbļ. par labu Magito
Ernstam Urbānam, b) 1906. g.
6. februāri ar Ns 115 par 2000 rbļ.
par labu Andrejam Krastkalnam,
c) 1909. g. 16. jūlijā ar JVe 1322
par 3000 rbļ. par labu Andrejam
Bergmanim, d) 1911. g. 31. aug.
ar JVe 2806 par 5000 rbļ. par labu
Ivanam Dreimanim, e) 1911. g.
2. sept. ar JVe 2872 par 3000 rbļ.
par labu Ivanam Dreimanim un
f) 1912. g. 10. janvārī ar JVe 82
par 6000 rbļ. par labu Ivanam
Dreimanim, kas viņas cedējuši
blanko, pie kam punktos: a, b, c,
d un e minētās obligācijas ir pār-
gājušas uz Jelgavas krāj-aizdevu
kasi, bez tam tie paši lūdzēji
lūdz izdarīt uzaicinājumu, lai
atzītu par samaksātām divas
tiesu hipotēkas, apstiprin. uz tā
paša nekustama īpašuma: a)
1912. g. 17. sept. ar Ns 2822 par
280 rbļ. Slokas krāj-aizdevu sa-
biedrībai par labu ar 15 rbļ.
tiesas un lietas vešanas izdevu-
miem un b) 1914. g. 20. febr. ar
JVe 482 par 1000 rbļ. Ivanam
Dreimanim par labu ar 80 rbļ.
16 kap. tiesas un lietas vešanas
izdevumiem, — ir iemaksājusi
tiesas depozītā Ls 455,56 dēļ ka-
pitāla un °/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,.Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs perso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929.g.31.maijā. JVe 4409
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5089z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30. aprīlī izklausīja Faivuša Eliasa
dēla Frīdlanda hipotekāro pa-
rādu dzēšanas lietu, nolēma:
atzīt par iznīcinātām obligācijas
par 2000, 5000, 5000 rbļ., ap-
stiprinātas 1904. g. 8. decembrī,
1914. g. 12. decembrī un 1914. g.
20. decembrī ar JVeJVe 1747,
2630 un 2637 uz nekustamc
īpašumu Rīgas pilsētā, 3. hip.
iec, ar zemes grām. reģ. JVe 2346
par labu pirmā — Voldemāram
Rauskam, otrā un trešā — Fricim
Krauklim, pie kam pievestās
obligācijas minētie Rauska un
Krauklis ir cedējuši blanko.

Rīgā, 1929. g. 31. maijā.
JVe 3340. 5083b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Kārļa
Galēja pilnvarnieka zv. adv.
Jū lija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 28." maija lēmumu
paziņo, ka parādnieks Kārlis
Galējs 6 mantojuma daļas par
150 ' rbļ. katru, apstiprinātas
1906. g. 11. decembri ar JVe 474
uz nekustamo īpašumu Valkas
apr. Lejas muižas Allu-Gaiēju
JVe 20 mājām, zem zemes grām.

reg. JVs 2132 izdotas par labu
Fricim, Otto, Aleksandram, Jā-
nim, Elinei un Kristīnei Galē-
jiem, — ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 19,20 dēļ kapitāla
un 0/Q dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām mantojuma daļām,
pieteikties tiesā vienā mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad
šis sludinājums iespiests ,,VaId.
Vēstn." un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, mantojuma daļas atzīs
par samaksātām un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. JVe 4504.

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

5085b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6.
un 7. p., ievērojot Fridricha-
Kārļa Šindlera lūgumu un savu
lēmumu no 1929. g. 22. maija,
paziņo, ka lūdzējam ir gājusi
zudumā dzīvības apdrošināšanas
polise, izdota no apdrošināšanas
biedrības ,,2izn" 1882. g. 24. sept.
ar JVe 21699 'par 5000 rbļ.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto polīsi, pieteikties tiesā
trīsu (3) mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polisi
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
izdos jaunu polīsi resp. tās vēr-
tības saņemšanai. JVe 4424.

Rīgā, ' 1929. g. 31. maijā.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
5084b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.

25. jūnijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1928. gadā
7. decembrī Alūksnes draudzē
mir. Jāņa Pētera d. Kola (Kolla)
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
5742 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p. paziņo, ka 1929. g.
18. jūnijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1927. g.
8. novembri Kalsnavas pag. mir.
Jura Jāņa d. Lācīša mantojuma
līgumu.

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5743 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 22. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas
biedrība: Rīgas labdarības bie-
drība ,,Kružok", ar valdes sēdekli
Rīgā. 5096b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Kigas apgabalt. registrac. nodaļa
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 8. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Babītes pagasta med-
nieku biedrība ,,Saimnieks", ar
valdes sēdekli Babītes pagastā.
5097b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz vairāk
kā 20 gadus atpakaļ, skaitot no
1929. g. 6. martā mirušās Rīvas
Janķeļa-Gutmaņa m. Loišs, dzim.
Kates atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,.Valdības
Vēstnesī". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. JVe 1304/29.g.

Jelgavā, 1929. g. 31. maijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

5099z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 20. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1929. g. 27. martā mirušās
Lizes Jāņa m. Erdmanis, dzim.
Kulkevics testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 8. jūnijā.
L. JVe 2014/1929. g. 5747

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgaoaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 20. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1920. g. 3. februārī
mirušās Jūlijas Foss (Voss), dzim.
Bīdermans testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 8 jūnijā.
L. Ns 2010/1929. g. 5748

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 20. jūnijā attaisīs un
nolasīs 1903. g. 25. oktobrī mirušā
Izabellas Johana m. Dubinins
testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 10. jūnijā.
L. JVe 1770/1929. g. 5749

Priekšsēdētaja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz civ. proc. lik. I460. p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1929. g. 16! maija lēmumu
reģisrēta Brocēnu savstarpējā
ugunsapdrošināšanas biedrība ir
ievesta kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas
Brocēnu pagastā. Ns 35 29.

Liepājā, 1929. g. 31. maijā.
Nod. pārzinis A. Kiršfelds.

5021b Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1929.g. 16. maija
1 mumu reģistrēta: Pērkones Tau-
tas Nama biedrība, ievesta bez-
peļņas biedrību un viņu sa-
vienību reģistra 1. daļā. "

Valdes sēdeklis atrodas
Pērkones pagastā. -Ve 3329.

Liepājā, 1929. g. 31. maijā.
Nod. pārzinis A. Kiršfelds.
5020b Sekretāra v. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1929. g.
16. maija lēmumu reģistrēta:
Dunikas dārzkopības pārraudzīb.
biedrība ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savien. reģ. l.daļā.

Valdes * sēdeklis atrodas
Dunikas pagastā. JVe 28/29.

Liepājā, 1929. g. 31. maijā.
Nod. pārzinis A. Kiršfelds.

5022b Sekretāra v. E. Speķis.

Užavas pagasta tiesa,
Ventspils apriņķī, pamatodamās
uz savu lēmumu no 1929. g.
8. jūnija un pagasttiesu lik. 108.
un 109. p., ar šo dara zināmu,
ka laulātie Andrejs Jukuma d.
Kleinbergs un Anna Indriķa m.
Kleinbergs, dzim. Kristapsons,
iedzīvojuši Užavas ,,Jāniekos"
adoptē par dēlu un mantnieku
Jāni Dārtas d. Kristapsonu,
dzimušu 1895. g. 6. novembrī,
piešķirot adoptējamam visas
miesīga bērna tiesības un uz-
vārdu ,,Kleinbergs ".

Personas, kuram pret šo adop-
ciju kādi iebildumi, tiek uzaici-
nātas pieteikties šai tiesai sešu
mēnešu-laikā no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Vald. Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa nekādi
iebildumi netiks pieņemti un
adopcija tiks apstiprināta.

Užavā, 1929. g. 8. jūnijā.
5794 Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā JVe 7, paziņo,
ka 1929. gada 21. jūnijā, plkst 'en
10 dienā, Rīgā, Tapešu ielā
Ns 4, pārdos K/S „J. Kļaviņš un
biedri" kustamu mantu, sastā-
vošu no pianino un novērtētu
par Ls 400.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Jāņa Ustupa, Jāņa Cim-
zietis un Anša Tomsona prasības
pret mir. Ernesta-Friča Rudzīša
mantojuma masu par Ls 1500
arP/oUtl izdev. 1929. g. 15. augustā
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē uz publi-
skiem torgiem pārdos mir. Ernesta
Anša dēla Rudzīša nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rīgas patri-
moniāl apgabalā .Olaines pagastā
ar zemes grāmatu reģistra JVe7304
un sastāv no Olaines muižas
6. hip. iec. ar zemes grām. reģ.
JVe 343 atdalītā zemes gabala
I grupā .\e 5 pie Rīgas-Jelgavas
šosej.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 20; 0;

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

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un

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

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādastiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.
Visi papīri un dokumenti, attie-
cos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 11. jūnijā.
Tiesas izpild. Ē. Liepiņš.

Kigas apgabaltiesas 8. iec. tiesas
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
18. jūnijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Kr. Barona ielā JVe 112, pārdos
II torgos Marijas Baums, Doras
un Teklas Levitans kustamu
mantu, sastāvošu no 1 zāles
garnitūras u. c, novērt.parLs 500.

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

Rīgā, 1929. g. 30. maijā.
5793 Tiesas izpild J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
1. ie<-. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 19. jūnijā, pulkst *

'/2 12
dienā, Ķemeros, Tukuma ielā,
pārdos 2. izsolē Jāņa Elksnīša
kustamo mantu, sastāvošu no
tramvaja vāģa ar benzīna motoru
un novērtētu par Ls 300.

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

1929. g. 10. jūnijā.
5769 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Valsts zemes bankas
Valmieras nod., atrod. Valmierā.
Diakonāta ielā JVe 1, pamatojoties
uz 1925. g. 29. maija likumu par
aizdevumu nodrošināšanu, ie-
ķīlājot tiesības uz lauku ne-
kustamu mantu, un 1926. g.
14. janvāris papildinājumu pie

šī likuma, paziņo, ka:
1) Gaujienas pagasta valdes

telpās 1929. g. 23. jūlijā, pīkst. 10
dienā, Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai: pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
jaunsaimniecību, kura atrodas
Valkas apr., Gaujienas pagastā.
Dārtas pusmuižas jaunsaimnie-

cība JVe 164 F un skaitās pie-
šķirta Čolderam Jūlijam ar
lēmumu publicētu „Zemes Ierī-
cības Vēstnesī" JVe 139, lapas
puse 9, ar kārtas JVe 57759.

2) Jaunsaimniecībā atrodas:
a) zeme kopplatībā 17,50 ha,
b) ēkas: dzīvojamā ēka,

kūts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2200.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu t/5 no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 440.

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

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

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
jaunsaimniecību, pie kam tiesību
pārdošanai Valsts zemes banka
noliek otrreizēju izsoli.

1929. g. 10. jūnijā.
5764 Valsts zemes bankas

Valmieras nodaļa.

Valsts zemes bankas
Valmieras nodaļa, atrod.Valmierā,
Diakonāta ielā 1, pamatojoties uz
1925. g. 29. maija likumu par aiz-
devumu nodrošināšanu, ieķīlājot
tiesības uz lauku nekustamu
mantu, un 1926. g. 14. janvāra
papildinājumu pie šī likuma
paziņo, ka:

1) Gaujienas pagasta valdes
telpās 1929. g. 23. Jūlijā, pīkst. 10
dienā, Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai pārdos at-
klātā vairāksolīšanā tiesību uz
jaunsaimniecību, kura atrodas
Valkas apriņķī, Trapenes pagastā,
Gaujienas muižas jaunsaimnie-
cība JVe 12 F ,,Dravnieki" un
skaitās piešķirta Deigelim, Jānim
ar lēmumu publicētu ,,Zemes
ierīcības Vēstnesī" JVe 62 lapas
pusē 9 ar kārtas Ns 27077;

2) Jaunsaimniecībā atrodas:
a. zeme, koplatībā 22,30 ha,
b. ēkas: dzīvojamā ēka, kūts,

labības šķūnis.
3) Solīšana sāksies no Ls 2000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) Drošība? naudu iļļ
no trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 400; b) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no Valsts
zemes fonda iedalītu jaunsaim-
niecību.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ
pēc izsoles beigām, jāpapildina
iemaksātā drošības nauda līdz
Vno nosolītās summas. Pārējās
4 / 5 jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk, kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
jaunsaimniecību, pie kam tiesību
pārdošanai Valsts zemes banka
noliek otrreizēju izsoli.

1929. g. 10. jūnijā.
5765 Valsts zemes bankas

Valmieras nodaļa.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 17. jūnijā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā JVe 18, dz. 15,
pārdos vairāksolīšanā Izraēla
Moreina kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 642,80 un sastāvošu
no mēbelēm viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
5789 Piedzinējs Vimba.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 18. jūnijā, pīkst. 1 dienā,
Rīga, Alberta ielā JVe 3, dzīv. 4,
pārdos vairāksolīšanā Zalmana
Levina kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 294,86 un sastāvošu
no pianino, viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 11. jūnijā.
5790 Piedzinējs Vimba.

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 19. jūnijā,
pīkst. 10 rītā, Elizabetes ielā
JVe 16, dz. 5, pārdos vairāksolīšanā
Richarda Millera kustamu mantu,

ošu no 1 ozolkoka grāmatu
skapja, vērtībā par Ls 98,84. 5773

Preiļu iec. pol. priekšnieks pa-
zini; , ka saskaņā ar Rēzeknes apr.
slonnīcas rakstu .Ve 921, 19
30. jūnijā, pīkst. 12 dienā. Preiļu
pag. Kalnišu sādžā tiks pārdota
vairāksolīšanā pils. Augusta Viak-
ses kustama manta, sastāvoša no
vienas šujmašīnas, novērtētas oar
Ls 31.

Pārdodamās mantas varēs ap-
saktīt pārdošanas dienā uz vieta?.



Iespiests Valsts tipogrāfijā

Vaiņodes pag. padome,
Liepājas apriņķī, izdos izsolē
1929. g. 14. jūnija, pīkst. i/ 23 p.p.

pastrādāšanai olalus
remonta darbus

pagasta namā, 4 skolas, ārsta
mājā un citās ēkās.

Drošības naudajāiemaksā 10°apmērā no nosolītās darba vērtī-
bas naudā vai pieņemamās garan-
tijās. 5781o Pagasta valde.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1929. g. 11. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kui
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu . ,, 0,32

Saturs:
110) Likums par eksportējamo

zivju un to pārstrādājumu
kontroli.

111) Likums par administratīvā
kārtā uzlik to naudas sodu
pārvēršanu arestā.

112) Pārgrozījumi likumā par
darba laiku.

113) Pārgrozījums likumā par
algotu darbinieku apdroši-
nāšanu nelaimes un arodu
slimību gadījumos.

114) Pārgrozījums preses likumā.
115) Pārgrozījumi dažos Civil-

procesa likumu pantos un

Latgale speķa esošos Civil-
likumos.

116) Pārgrozījumi likumā par
zemes ceļiem.

117) Agrārās reformas likuma
papildinājums.

118) Pārgrozījumi likumā par
eksportējamās gaļas un tās
pārstrādājumu kontroli.

119) Pārgrozījumi un papildi-
nājumi muitas tarifos.

120) Pārgrozījumi likumā par
zemes piešķiršanu Latvijas
brīvības cīnītājiem.

121) Pārgrozījumi pārgrozījumos
un papildinājumos likumā
par kara skolu.

122) Papildinājums Kreditliku-
mos.

123) Papildinājums likumā par
kartupeļu ievešanas un iz-
vešanas kontroli.

124) Likums par muitas tarifa
piemērošanu Lietavas ražo-
jumiem.

125) Likums par kredītiem valsts
darbinieku atalgojuma pār-
kārtošanai un uzlabošanai.

126) Likums par Pētera Jāņa
dēla Purgaiļa testamenta,
noteikuma grozīšanu.

127) Likums par Johanna Kri-
stapa (Christoph) barona
Vermaņa(W6nrmann)Stalbē:
testamenta noteikuma at-
celšanu.

128) Pārgrozījumi Tiesu iekārtas
likumos.

129) Papildinājumi Krimināl-
procesa likumos.

130) Kriminālprocesa likumi»
231. panta pārgrozījums.

131) Pārgrozījums likumā par
Rīgas-Limbažu-Rūjienas un.
Liepājas - Ziemupes - Pāvil-
ostas-Alšvangas dzelzceļi*
būvi.

132) Papildinājums likumā par
algotiem darbiniekiem un>
viņu ģimenes locekļiem*
agrāk piešķirtām pensijām'
un atlīdzību sakropļojumu',

un profesionālu slimību
gadījumos.

133) Pārgrozījums likumā par
nekustamu īpašumu korro-
borēšanu sakarā ar agrārās
reformas likumu.

134) Pārgrozījumi un papildi-
nājumi likumā par alkoholu*
saturošu vielu ražošanu,
aplikšanu ar nodokļiem un
pārdošanu.

135) Likums par pensijām bij-
Krievijas pensionāriem.

136) Valsts budžets 1929. 30,
saimniecības gadam.

137) Noteikumi par prēmijām
Lubānas ezera regulēšanas
darbos.

138) Noteikumi par Finanču
ministrijas saimniecības pa-

. domi.
139) Pastiprinātas apsardzības

stāvokļa pagarinājums pie-
robežas joslā līdz 1929. g-
15. novembrim.

140) Pārgrozījumi noteikumos
par valsts aizdevumu iz-
sniegšanu policijas darbi-
niekiem satiksmes līdzekļu
iegādāšanai.

141) Lēmums par algas pa-
augstināšanu obligātorisko
skolu skolotājiem.

142) Papildinājumi un pārgro-
zījumi likumā par tirdz-
niecības kuģu administra-
tīvo personālu.

— Kļūdas izlabojums ,,Pārgro-
zījumos un papildinājumos
Kriminālprocesa likumos
(Lik. krāj. 1929. g. 101).

Valsts zemes banka,
atrod. Liepājā, Kūrmājas prosp.
-Ne 2, paziņo, ka Ranku pagasta
valdē 1929. g. 12. jūnija, pīkst. 10
dienā noliktā Rūdolfam Kristapa
d. Bericam piešķirtās Kuldīgas
apriņķa Raņķu pagasta Jēru
muižas saimniecības JVe 4F
pārdošana atcelta.

1929. g. 10. jūnijā. JVeA36682
5796 Valsts zemes bankas

Liepājas nodaļa.

Valsts zemes bankas,
Valmieras nodaļa, atrod. Val-
mierā, Diakonāta ielā, JVe 1, pa-
matojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
14. janvāra papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka:

1) Vijciema pagasta valdes
telpās 1929. g. 26. jūlijā, pīkst. 10
dienā, Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai pārdos at-
klātā vairāksolīšanā tiesību uz
jaunsaimniecību kupa atrodas
Valkas apriņķī, Vijciema pagastā,
Vijciema muižas jaunsaimniecība
JVe 93 F un skaitās piešķirta
Krieviņam Pēterim ar lēmumu
publicētu ,,Zemes Ierīcības Vēst-
nesi JVe 66. lapas pusē 16, ar
kārtas JVe 29356;

2) Jaunsaimniecībā atrodas:
a. zeme: kopplatībā 23,85 ha,
b. ēkas: dzīvojamā ēka, kūts,

siena šķūnis.
3) Solīšana sāksies no Ls 2300.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a) Drošības naudu '/s no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 460.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt noValsts
zemes fonda iedalītu jaun-
saimniecību.

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

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
jaunsaimniecību, pie kam tiesību
pārdošanai Valsts zemes banka
noliek otrreizēju izsoli.

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
Valsts zemes bankas

5763 Valmieras nodaļa.

Vaists zemes bankas
Valmieras nod., atrod. Valmierā,
Diakonāta ielā JVe 1, pamato-
joties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 14. janvāra papildinā-
jumu pie šī likuma, paziņo, ka,:

1) Burtnieku pagasta valdes
telpās 1929. g. 30. jūlijā, pīkst. 10
dienā, Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai pārdos at-
klātā vairāksolīšanā tiesību uz
jaunsaimniecību, kura atrodas
Valmieras apr., Burtnieku pag.,
Dūres muižas jaunsaimniecība
JVe 9 F un skaitās piešķirta
Ozolam Emilim ar lēmumu,
p-jblicētu ,,Zemes Ierīcības Vēst-
nesī" JVe 162, lapas puse 44, ar

kārtas Ns 2190/42149.
2) Jaunsaimniecībā atrodas:

a) zeme kopplat. 41,00 pūrv.;
b) ēkas: dzīvojamā ēka, klēts,

kūts, pirts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2500.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu l/5 no trešā
pantā minētās summas, t. i
Ls 500.

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt ne
valsts zemes fonda iedalītu
jaunsaimniecību.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pec

izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/s
no nosolītās summas. Pārējās/«
jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
jaunsaimniecību, pie kam tie-
sību pārdošanai Valsts zemes
banka noliek otrreizēju izsoli.

1929. g. 10. jūnijā.
5762 Valsts zemes bankas

Valmieras nodaļa.

Rigas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 20. jūnijā, pīkst.
10 rītā, Muitas ielā JVe 2, dz. 18,
pārdos II reizējā vairāksolīšana
Eiženijas Veide kustamu mantu,

sastāvošu no vienas ,.Zinger"
firmas šujmašīnas, vērtībā par
Ls 50. 5774°

Valsts zemes bankas
Valmieras nodaļa, atrod. Val-
mierā, Diakonāta ielā JVe 1, pa-
matojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
14. janvāra papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka:

1) Trikātas pag. valdes telpās
1929. g. 2. augustā, pulkst. 10
dienā, Valsts zemes bankas aiz-
devumu piedzīšanai pārdos at-
klātā vairāksolīšanā tiesību uz
jaunsaimniecību kura atrodas
Valkas apriņķī, Trikātas pagastā,
Trikātas muižas jaunsaimniecība
JVe 18 F un skaitās piešķirta
Āboliņam, Pēterim ar lēmumu
publicētu ,,Zemes Ierīcības Vēst-
nesī" JVe 37, lapas pusē 20, ar
kārtas JVe 15.190).

2) Jaunsaimniecībā atrodas:
a. zemes kopplatībā 1,65 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 750.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu '/5
no trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 150, b) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no Valsts
zemes fonda iedalītu jaun-
saimniecību.

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

Š3prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
jaunsaimniecību, pie kam tiesību
pārdošanai Valsts zemes banka
noliek otrreizēju izsoli.

1929. g. 10. jūnijā.
Valsts zemes bankas

5766 Valmieras nodaļa.

Preiļu iec. pol. priekšnieks pa-
ziņo, ka saskaņā ar Nodokļu
de'part. rakstu '.Ne 16700o 241,
1929. g. 30. jūnijā, pīkst. 10 rītā,
Vārkavas pag. Fridrichsgofa vien-
sētā tiks pārdota pils. Minnas
Paukule-Vei jsjam kustama
manta, sastāvoša no viena skapja
un novērtēta par Ls 11.

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas.

Jelgavas apr. priekšn. pal. 2. iec.
dara zināmu, ka š. g. 25. jūnijā,
pīkst. 12 dienā, Ozolnieku pag.
Bulduru mājās, soda naudas
iekasēšanai, atklātā vairāksolīšan
pret tūlītēju samaksu tiks pārdots
Etnīlim Zommēram piederošs
viens tualetes spogulis uz trīs
atdalījumiem, ar pam. 10 mm
biezu stiklu, novētērts par Ls 15.
Spogulis apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas. 5740o

Valkas valsts arodskolai
ir vajadzīgs

meisiars-lietpratējs
pie parastiem metalapstrādāšanas
darbiem (šepiņ. virpām un frēz-
mašinām), un kas arī pilnīgi
pārzina iekšdegu morotu uzbūvi
un to remontdarbus.

Alga pēc X11 kat. ar attiecīgām
piemaksām, bez tam katru mēnesi
tiks piemaksāts no darbnīcu
līdzekļiem Ls 40 un arī procentu
peļņa no izgatavotiem darbiem
mācības beigās. Atsauksmes un
dokumenti par iepriekšējo no-
darbošanos nepieciešami.

Pieteikties lūdzam tikai kriet-
nus un apzinīgus meistarus. 5732o

Rīgas apr. karā cietušo pens.
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību m 1086/141
izd. 1922. g. 22. febr. no Rīgas
pils. komm. uz kara invalīda
Antona Misiņa vārdu. 5771o

Preiļu iec. pol. priekšnieks pa-
ziņo, ka saskaņā ar dzelzceļu pol.
Rēzeknes iec* priekšn. piesūtīto
protokolu JVe 2335/16, 1929. g.
30. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Preiļu
pag. Galmuižas jaunsaimniecībā
tiks pārdota vairāksolīšanā pils.
Jevstofjeva Kuznecova kusta-
ma manta, sastāvoša no četriem
riteņiem, novērtētiem par Ls 4.
Pārdodamās mantas varēs apska-
tīt pārdošanas dienā uz vietas.

5735o

Preiļu iec. pol. priekšnieks pa-
ziņo, ka saskaņā ar Ooļānu visr-
mežniecības rakstu JVe 171, 1929.g
31. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Preiļu
pag. Jakušu sādžā tiks pārdota
vairāksolīšanā pils. Kirjana Iva-
nova kustama manta, sastāvoša
no vienas aitas un novērtēta par
Ls 3,38.

Pārdodamās mantas varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgas papīrmalkas akciju sabiedrības (Riga Pulpuood Co. Ltd.) Rīgā.
Pārskats par laiku no 1927. g. 14. oktobra līdz 1928. g. 31. decembrim.

J3ifance 1928 g. 31. decembrī.
Aktivs Ls Pasīvs Ls

Kase 4:010,46 Akciju kapitāls 100.000,—
Kantora inventārs . . 7.973,30 Akcepti - . . . 286.' i
Kupravas zāģētavas in- Kreditori 1.524.6

ventārs . 31.990,64 Pasīvas pārejošas summas .... 11.514,75
Ainažu rajona inventārs. 21.943,34 Amortizācijas kapitāls 7.211
Inventārs pie Lielupes Tīra peļņas '31,71

piudināšanas kommisi-
jas ? ? ? 3.155,21 65.062,49

Nekustams īpašums Salacgrīvā . . 16.41
Sagatavots materiāls 425.791,46

Norēķinu summas 29.262,10
Neizstrādātas mežu vienības . . . 29.165,—
Debitori 1.331.929,84
Garantiju un drošības naudu debitori 2.596,96
Vekseļi 8.400 —
Aktīvas pārejošas summas .... 26.802,76

1.939.193.7i' 1.939.19

Depo akceptu debitori 1.264.420,— Depo akcepti 1.264.420,
Depo vekseļi portfelī . . 386.580,63
Depo vekseli protestēti . 5.800— 392.380,63 ļ Depo vekseļu kreditori 392.38

Peļņas un zauiējumu rēķins 1928. g. 31. decembri.
Debets Ls Kredīts Ls

Preces 303.983,95 Preces 505.065,52
Kantora uzturēšana i 4.417,99 Kursu starpība 1.380,48
Kurtaža un kommisija 44.479,08
Pieņemšanas nauda 5.759,68
Avārija Salacgrīvā 740,58
Tirdzniecības izdevumi 58.914,26
Procenti . 24.339,23
Algas 54.079,52
Tīra peļņa 9.731,71

506.446,— _ 506.44'

4986z Valde
~

2><ažāeli
sludinājumi.

»—. __ i

Latviešu lauksaimnieku
ekonomiskās sabiedrības

[kārtēja £. ,
p ilna sapulce

š. g. 29. jūnijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavā, Katoļu ielā JVe 42, sa-
biedrības namā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.

2) Gada pārskats par 1928. gadu
un revidentu ziņojums.

3) Nolemšana par iždālāmopeļnu
4) Tekošā gada budžets un da'r-

bības plāns.
5) Valdes priekšlikumi.
6) Vēlēšanas.

Tā kā 11. jūnijā izsludinātā
sapulcē nesanāca statūtu § 32
noteiktais biedru skaits, tad šī
otrreizējā sapulce 29. jūnijā pēc
S. 33 skaitīsies par pilntiesīgu,
nelūkojoties uz to, cik biedru
tajā piedalīsies. 5776o Valde.

Rīgas apr. karā cietušo pens.
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību JVe 1624/764,
izd. 1924. g. 18. janv. no Rīgas
pils. komm. uz kara invalida
Aleksandra Klizovska vārdu.

Dagdas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliecību JVe 23169 ar
Silvestra Matveja d. Putana
vārdu, izd. no Daugavpils kara
apr. priekšn. 1923. g. 15. martā.

Ventspils apr. priekšn. paligs
izsludina par nederīgu nozaud.
Latvijas iekšzemes pasi CZJVe
023681, izd. no Dundagas nag.
valdes 1928. g. 19. aprīlī ar Ma-
tildes Egle vārdu. 497Iz

Ances pagastam
Ventspils apriņķi vajadzīgs

rajona ārsts.
Personas, kuras vēlētos ieņemt

minēto vietu, pagasta valde uz-
aicina iesniegt lūgumus apmaksā-
tus ar zīmognodevu Ls 0,80 ap-
mērā un tuvākas ziņas par līdz-
šinējo praksi. Alga pēc valdības
noteikumiem Ls 150 mēnesī,
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un apgaismošanu un piemaksas
pē; Tautas labklāj. ministrijas
noteikumiem. Pie dzīvokļa sakņu
un augļu dārzs. Siens vienas govs
izmitināšanai. Tuvākā dzelzceļu
stacija — Lielirbe 18 kim.
Tālrunis — Ance JVe 5. 1
5575o Pagasta valde.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
velosipēda skārda numuru 807,
1929. g. 5775o

Maksātnespējīgās Latvijas Pri-
vātā Lombarda krāj-aizdevu sa-
biedrības Konkursa valde paziņo,
ka š. g. 19. jūnijā, pulksten 10,
Rīgā, Merķeļa ielā JVe 13, Lat-
viešu biedrības lielajā zālē, sasauc
maksātnespējīgas sabiedrības

kreditoru sapulci
ar šādu dienas kārtību:
1) Visuma apiēķina (mantas un

parāda) pieņemšana;
2) Pretenziju pārbaudīšana;
3) Kreditoru prasības apmierinā-

šanas projekts;
4) Atlikušās mantas likcvidācija

un izlīgšanas jautājums ar
konkursa masas parādniekiem.

5784v Konkursa valde.

Maksātnespējīgās parādnieces
Lauksaimnieku krāj-aizdevu sa-
biedrības „ZAUBE" zvērināts
kurators, zvēr. adv. Fr. Gailīts,
uzaicina šīs sabiedrības kredi-
torus uz kreditoru sapulci 1929. g.
20. jūnijā, pulksten 18, Rīgā,
Brīvības bu'.v. JVe 1, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora ziņojums;
2) Zvērināta kuratora atalgojums
3) Konkursa valdes vēlēšanas.;
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
5777v Zvērināts kurators.

Apdrošināšanas un transporta
akciju sabiedrība

,.LATVIJAS LL01DS",
kura valde atrodas Rīgā, I. Smilšu
ielā JVe 34, izziņo, ka šīs biedrības
pagaidu apliecība ar JVe 75979,
izdota Rēzeknē no aģenta N.
Gelmaņa 1929. g. 26. maijā ar
Ābrama Altmaņa vārdu par
Ls 4000,—, ir pieteikta par no-
zaudētu.

Personām, kam ir tiesības uz
minēto pagaidu apliecību, ir mi-
nētā pagaidu apliecība jāuzrāda
Apdrošināšanas un transporta
akc. sab.,,Latvijas Lloids" valdei
sešu mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas, pretējā ga-
dījumā pagaidu apliecībai 75979
tiks uzskatīta par iznīcinātu un
spēku zaudējušu.

5778v

Kora būvniecības pārraide
izsludina uz 1929. g. 25. jūniju

jauhtu izsali
jjDosjgorpifsbūvju grupa.

1) pulkstenlO, uz jumta un griestu konstrukcijas nostiprināšanas
darbiem Daugavpils cietokšņa ēkā JVe 61, par summu Ls6554,66;

2) pulksten 10,30, uz remontdarbiem dzīvokļos Daugavpils cietokšņa
ēkā JVe 327, par summu Ls 1074,45;

3) pulksten 11, uz gaļas salītavas izbūves nobeigšanas darbiem
Daugavpilī, par summu Ls 9043,09;

4) pulksten 12, uz jumta pārklāšanas darbiem ēkā JVe 6, Rēzeknē,
par summu Ls 1526,90;

5) pulksten 13, uz balsināšanas un krāsošanas darbiem ēkā JVe 5,
Daugavpils cietoksnī, par summu Ls 1507,86 un

6) pulksten 14, uz skrituļu un bultu izgatavošanas darbiem Dau-
gavpils angaru durvīm par summu Ls 4785,18 un angaru
durvju remontiem, par summu Ls 668,80.

Punktā 6 minētie darbi var tikt izdoti kopā kā viens objekts
vai atsevišķi.

Iepriekšēja drošība iesniedzama uz p. 1 minētiem darbiem
Ls 600,—, uz p. 2 — Ls 100,—, uz p. 3 — Ls 800,—, uz p. 4 —
Ls 100,—, uz p. 5 — Ls 100,— un uz p. 6 par piedalīšanos uz abiem
darbiem Ls 450,—, atsevišķi uz pirmiem daibiem Ls 400,— un
otriem Ls 50,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties parastā darba laikā
Kapa būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupā, Daugavpils
cietoksnī, Embotes ielā JVe 26. L 1463. 5788v

No š. g. 1. jūnija

izīrējams šķūnītis
Mazā Skolas un Palejas ielas stūrī; noderīgs garāžai, noliktavai un
tamlīdzīgi.

Pieprasīt valsts bibliotēkā, Jāna Čakstes laukumā JVe 2,
kancelejā no pīkst. 9—15. L 1459 5787

Valsts bibliotēka.

Liepājas - Aizputes robežapsardzības
apgabala priekšnieks

pārdos jauktā (rakstiskā un mutiskā) izsolē, pret tūlītēju samaksu
š. g. 1. jūlijā, pīkst. 13, Liepājā, Hermaņa ielā 16, 3. rajona priekš-
nieka nometnē

5 sirģus,
kuri apskatāmi sekošās vietās: 1 zirgs-ķēve, novērtēta par Ls 60
atrodas Medzes pag. Alpu mājās; I zirgs, novērtēts par Ls 60 atrodas
Nīcas pagasta Jūrmalciemā Šuklo namelī; 1 zirgs, novērtēts par
Ls 100 atrodas Rucavas pag. Katužu mājās; 1 zirgs, novērtēts
par Ls 80 atrodas Rucavas pag. Palaipes ciemā, Žvagina mājās;
1 zirgs, novērtēts par Ls 60 atrodas Rucavas pag. Stalžu ciemā,
Graudužu mājās.

Izsoles dienā zirgi atradīsies izsoles vietā.
Slēgtās aploksnes un drošības naudu kommisija pieņems

sākot no pīkst. 9 līdz izsoles sākumam pārdošanas dienā. Pirkšanā
pielaidīs tikai personas, kas būs līdz pārdošanas sākumam iemaksā-
jušas kommisijai drošības naudu 10% apmērā no novērtēšanas
summas.

Tuvākas ziņas sniedz 3. rajona priekšnieks Liepājā, Hermaņa
ielā JVe 16 un 2. rajona priekšnieks Rucavā, Paurupes ciemā Hei 'n-
richsona namā. 5741o

Liepājas-Aizputes robežapsardzības apgabala priekšnieks.
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