
Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto Jātnieku pulka karavīru
saraksts.

Ministpu kabineta sēde 1929. g. 4. jūlijā.
Rīkojums par tautskolu inspektoru

iecirkņiem.
Eksterņu pārbaudījumi vidusskolas pilna

kursa apmērā 1929. gada augusta
mēnesī.

Rīkojums par lauku gada, mēneša un
nedēļas tirgiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JVs 98.

1929. g. 2. jūlijā.

Likvidēju jelgavas-Bauskas apriņķa un
Ventspils-Talsu apriņķa tautskolu inspek-
cijas iecirkņus pēc līdzšinējā sadalījuma
un viņu vietā nodibinu zemāk minētos
jaunus tautskolu inspekcijas iecirkņus:
Jelgavas apriņķa iecirkni, Bauskas apriņķa
iecirkni, Ventspils apriņķa iecirkni un
Talsu apriņķa iecirkni, kuros ietilpst
attiecīga apriņķa visas pilsētas, visi
miesti un pagasti. Rīkojumā minētās
pārmaiņas izdarīt ar 1929. g. 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.

Eksterņu pārbaudījumi vidusskolas
pilna kursa apmērā 1929. g.augusta

mēnesī.
1. Eksterņu pārbaudījumi vidusskolas

pilna kursa apmērā izglītības ministrijas
eksaminācijas kommisijā notiks š. g.
augusta mēneša pirmajā pusē. Personām,
kas vēlas piedalīties minētos pārbaudī-
jumos, jāiesniedz līdz š. g. 20. jūlijam
skolu departamentam lūgumraksts, klāt-
pieliekot:

a) īsu dzīves aprakstu,
b) divas apstiprinātas ģīmetnes,
c) dzimšanas apliecību vai citu tamlī-

dzīgu dokumentu un
d) apliecības par iepriekšējo izglītību

no skolām, kuras apmeklējis.

Personām, kuras pēc iesniegto doku-
mentu caurskatīšanas būs pielaistas pie
pārbaudījumiem,jāiemaksā Latvijas bankā
skolu departamenta speciālo līdzekļu rē-
ķinā N°644 Ls 20,— eksaminācijas nauda
un bankas kvīte par iemaksāto naudu
jāiesniedz skolu departamentam vai pār-
baudījumu kommisijai līdz pārbaudījumu
sākumam.

2. Minētā kommisijā varēs turēt pār-
baudījumu arī tikai latīņu valodā
vidusskolas pilna kursa apmērā (Latīņu
valodas programmas minimumu skat.
1925. g. „Valdības Vēstneša" 52. numurā).
Reflektantiem jāiesniedz skolu departa-
mentam līdz š. g. 10. augustam lūgum-
raksts, klātpieliekot:

a) dokumentus par izglītību,
b) vienu apstiprinātu ģīmetni un
c) kvīti par Latvijas bankā skolu de-

partamenta speciālo līdzekļu rēķinā
Ns 644 iemaksātiem Ls 5,— eksami-
nācijas naudas.

Latmu valodas pārbaudījumos pielaidīs
vienīgi personas ar pilnu vidusskolas
izglītību.

3. Iemaksāto eksaminācijas naudu ne-
kādā gadījumā atpakaļ neizmaksā. Lūgum-
raksti nomaksājami ar zīmognodevu
40 sant. apmērā.

4. Pārbaudījumu sākums I. augustā
pulksten 16 Rīgā, Raiņa bulvārī N° 29,
I valsts vidusskolas telpās.

Rīgā, 1929. g. 4. jūlijā. N° A-476.

Skolu departamenta direktora v. i.
J. Dobulis.

Sekretārs V. Vīgants.

Rīkojums
par lauku gada, mēneša un nedēļas

tirgiem.
Iekšlietu ministrija paziņo vispārībai,

ka, saskaņā ar pašvaldību lēmumiem, ir
atļauts noturēt tirgus sekošās vietās:

Gada tirgus:
Valmieras apriņķa Augstrozes pagastā,

pie ,,Baznīcas kroga" mājas — 29. sep-
tembrī.

Tā paša apriņķa Rūjienas pagasta
6. oktobrī noturamo gada tirgu pārcelt
uz 19. oktobri.

Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastā,
aprīļa mēneša pēdējā pirmdienā.

Jaunlatgales apriņķa Bērzpils pagasta
,,Lieparu sādžā: 23. janvārī, 24. februāri,
25. jūnijā, 26. augustā, 24. oktobrī un
19. decembrī; visi līdz šim pastāvošie
resp. atļautie tirgi minētā pagastā reizē
ar to atcelti.

Mēneša tirgus:

Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagasta
Bebrenes muižā — pirmā otrdienā pēc
katra mēneša 15. datuma.

Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagastā,
pie Mežvidu stacijas, divas reizes mēnesī
10. un 25. datumā.

Nedējas tirgus:
Jelgavas apriņķa Bēnes pagastā, Bēnes

bieži apdzīvotā vietā — pirmdienās.
Kuldīgas apriņķa Skrundas pagastā,

pirmdienās un ceturtdienās.
Ventspils apriņķa Ances pagastā pie

Popes-Virpes-Rindes patērētāju biedrības
,, Imanta" veikala, piektdienās.

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā. N? 90320.

Departamenta direktors J. Zankevics.
Lauku pašvaldības nodaļas vadītāja

vietas izpildītājs J. Ziemanis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Svaigu zemeņogu, tukšu trauku un

III klases pasažieru pārvadāšanai starp
Rīgu-Sloku norīkoti apgrozībā pa darb-
dienām līdz turpmākam rīkojumam sākot
ar piektdienu, 5. jūliju, papildu vilcieni
?Ni> 44 un 73.

Vilc. N° 44 no Slokas ar speciāliem
zemeņu vagoniem atiet 2.34 — Rīgā
pienāk 4.42.

Atpakaļ no Rīgas vilc. N° 73 ar tukšiem
traukiem atiet pīkst. 12.50, Slokā pienāk
15.07. Minētie vilcieni pieturēs visās
stacijās un pieturas punktos.

Ekspluatācijas direktora v. J. Kļaviņš.
Pasažieru nodaļas vadītāja v. i.

ļ. Svai

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 17. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un ..Birz-
gales" meliorācijas sabiedrības darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Rīgas
apriņķa Birzgales pagasta Dibena. Brieža
un Oša purva galveno novadgrāvju pro-
jektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
„Birzgales" meliorācijas sabiedrībā, mi-
nēto meliorācijas darbu izvešanā 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 š. g. 27. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Strute-
les pagasta un apkārtnes meliorācijas sa-
biedrības „Abava" darbu dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Tukuma apr. Struteles,
Irlavas un citu pagastu Abavas upes
augšgala regulēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Struteles pagasta un apkārtnes meliorā-
cijas sabiedrībā ,,Abava ", minēto melio-
rācijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtibā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā
'
.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
R. Brencens.

Vec. grāmatvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Valdības Vēst-
neša" 1927. g. 53. numurā) un instrukci-
jām („Valdības Vēstneša" 1927. g. 185. nu-
murā) augļu eksportiers Alfr. Jensens,
Rīgā, Bīskapa ielā N° 1 4. jūlijā reģistrēts
kā augļu un ogu izvedējs uz ārzemēm.
7634 Zemkopības departaments.

Pasta ziņas.
Š. g. jūnija mēnesī no Daugavpils

pilsētas pasta kastītēm izņemti un nav
nosūtīti pēc piederības sekosi vienkārši
sūtījumi:

2 vēstules bez adresēm,
2 atklātnes bez adresēm,

Pastmeistara vietā E. Balodis.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 25. jūnija nolēmumu,
meklē apsūdzētu pēc sod. lik. 587. p. 1. d.
Jāni Jāņa d. Krūmiņu, kas dzimis 1888. g.
5. maiji un dzīvo uz viņam, no Jelgavas ap-
riņķa priekšnieka 1929. g. 14. martā, izdotās
iekšzemes pases Ni 24334 pamata. Pēdējā laikā
viņš dzīvojis Jelgavā, Svētes ielā JV? 27. Ap-
gabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma Jāņa
Krūmiņa tagadējā uzturēšanās vieta vai viņa
mantība, par to tūliņ paziņot tuvākai policijai.
Atrašanas gadījumā Jāni Krūmiņu apcietināt,
ieskaitot Jelgavas apriņķa izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, par ko paziņot Jelgavas apgabaltiesai un
minētam izmeklēšanas tiesnesim.

Jelgavā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēdētāja vietā (paraksts).

Sekretārs A fitnhis.

Balvu iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 21. jūnija lēmumu,
kr. I. .\"° /KO, meklē uz sod. lik. 4(59. p. 1. d.
pamata apsūdzēto Vili Česno, ebreju, kura
pastāvīgā dzīves vieta pēdējā laikā bija Madonas
apr. Litenes pag. Strautmaļu m.

Personām, kurām būtu zināma meklējamā
Česno dzīves vieta, paziņot to Balvu iecirkņa
miertiesnesim.

Balv S. jūnijā. .\° 780k.

Miertiesnesis K. V e 1 m e.

Iecelšanas.
Rezolūcija.

1929. g. 19. jūnijā.
Piešķiru veterinārvaldes priekšniekam, vete-

rinārārstam Ed. Cīrulim kārtēju ptvaļinājumu
uz tī nedēļām, skaitot no šī gada I. jūlija, uz-
dodot viņa amata pienākumu izpildīšanu pa
atvaļinājuma laiku valdes priekšnieka palīgam,

?rstam K- Atrenam.
Zemkopības minis' ings.

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto

jātnieku pulka karavīru saraksts
(pulka 10 gadu jubilejā).

III šķira:
komandiera palīgs pulkvedis Hermanis

Buks.
IV šķira:

I diviziona komandieris pulkvedis-
leitnants Alberts Liepiņš,

II diviziova komandieris pulkvedis-
leitnants Jānis Puksis,

saimniecības priekšnieks pulkvedis-
leitnants Aleksandrs Akermanis.

V šķira:
1. eskadrona komandieris kapteinis

F Jānis Līcis,
3. eskadrona komandieris kapteinis

Juris Taube,
kapteinis Jānis Gruntē,
ieroču pārzinis virsleitnants Kārlis

[ Krastiņš,
sakaru komandas priekšnieka v. i. virs-

leitnants Jānis Rulliņš,
saimniecības komandas priekšnieks virs-

leitnants Kārlis Šmits,
I. eskadrona komandiera palīgs virs-

leitnants Aleksandrs Bolšaitis,
3. eskadrona komandiera palīgs virs-

leitnants Teodors Volbergs,
remonteskadrona komandiera palīgs

virsleitnants Fēlikss Bergs,
ložmetēju eskadrona komandiera palīgs

virsleitnants Leons Trinko,
ložmetēju eskadrona komandiera palīgs

virsleitnants Jānis Bļaus,
instruktoru eskadrona komandiera pa-

līgs virsleitnants Paulis Švarcbergs,
"vada komandieiis virsleitnants Valde-

mārs Tauniņš,
vada.komandieris virsleitnants Kārlis

Ozols,
vada komandieris virsleitnants Ernests

Groskopfs,
vada komandieris virsleitnants Alfrēds

Bi 1 m a n i s,
adjutanta palīgs virsleitnants Ernests

Kopštāls,
kasieris IV šķiras kara ierēdnis Eduards

M a t i s on s,
virsseržants Vilhelms Šiliņš.

Zelta goda zīme:

remonta eskadrona virsseržants Ludvigs
Upenieks,

rādio-tēlegrafa virsseržants Aleksandrs
Podgaiskis,

pulka virsseržants Eduards Taube,
sapieru spridzinātāju komandas virs-

seržants Kārlis Šūls,
4. eskadrona virsseržants Kārlis Mārtiņš

Apinis,
2. eskadrona virsseržants Antons

Skukīts,
vecākais veterinār-feldšeris virsseržants

1 Paulis Linde,
gāzu lietu seržants virsnieka vietnieks

Hermanis Muncis.

Sudraba goda zīme:

saimniecības komandas virsseržants
Rūdolfs Liepiņš,

sapieru spridzinātāju komandas virs-
seržants Gerhards Gromults,

2. eskadrona virsseržants Kazimirs

Jonans,

taurētājs - virsseržants Miķelis PIuš-
č i n s k i s,

instruktoru eskadrona vada seržants
Jānis Osvalds Murjānis,

1. eskadrona seržants Jānis Vilhelms
Krauklis,

vecākais medicīnas feldšeris seržants
Aleksandrs Trapoliņš,

vecākais rakstvedis Jānis Caune,
vecākais rakstvedis dižkareivis Alfrēds

Ansis Teodors Skutuls,
saimniecības komandas vecākais rakst-

vedis Žanis Stepe,
vecākais kalējs-smēdes vadītājs Kārlis

Vilšķērsts,
vecākais kalējs Andrejs Popēns.

Bronzas goda zīme:
4. eskadrona seržants Rūdolfs Pormals,
remonta eskadrona vada seržants Jānis

Grosbergs,
3. eskadrona seržants Jānis Blanka.
1929. g. 5. jūlijā.

Triju zvaigžņu ordeņa dome.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

Pgadu '.' .''.
S

12— (saņemot eksped.) par:
3mēn. . . . ' . " 6^— gadu Ls

18,—
1 „ . . . . „ 2— Va gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie ' ,» - ? ? „ 'JO
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... „ —,12 numuru . . ' . „ —,10
^

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4. -
par katru tālāku rindiņu ,, —,1J

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —,2t

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) ,, —,2t

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas ,, —,8t

Latvijas valdības jgļx oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot g&žiipj|§l*|^§ svētdienas

un
svētku dienas

Redakcija: jpP^M^BĒJJĪjOt Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N°2. Tālrunis 20032 ^ļf^l6^Wp^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 " "^ Atvērts no pulksten 9—3



Nekustamas mantas saraksts,

_

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 17. maija lēmuma ir jāpiedalās „Birzgales" meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība
Rīgas apriņķa Birzgales pag. Dibena, Brieža un Oša purva galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
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Andrejs Lejiņš
Andrejs Stūrīts
Mārtiņš Viktors
Jānis Zirnis
Arturs Beikerts un Lība Kricman, dzimusi

Beikert
Jānis Golovins
Mārtiņš un Jūle Lamzes
Jānis Banders
Jānis Puiga
Mārtiņš Sīpols
Mārtiņš Zvejnieks
Kārlis Kauliņš
Kārlis Bergmanis
Anna-Emīlija Robežniek
Lība Benjēniņ
Lūcija Krastiņ . . .
Dāvis Spilbergs un meita Anna - Veronika

Spilberg pēc vīra uzvārda Stružik ....
ļānis Garbers
Alekši (atdalīts no Sīpoliņi) Andrejs Aleksis
Dārta Freiland
Kārlis Lamze
Kārlis Rozīts
Jēkabs Šteināts
Jānis un Liba Antmaņi
Jānis Sviķis
Jānis Graudiņš
Gustavs-Alberts Krigers
Jānis Graudiņš
Mārtiņš Stienis
Jānis Grūnups
Krišjāns Āboliņš
Andrejs Grimans
Andrejs Bļodnieks
Jēkabs Dūmiņš
Mārtiņš Rozenbergs
Kārlis Brigmans
Andrejs Štāvuss . .
Jānis Lande
Mārtiņš Stūrmans
Kārlis Maizīts
Attis Malves
Anna Beikerts
Mārtiņš Baumanis
Jānis Vītols
Jēkabs Puķe
Andrejs Lande
Kārlis Lande
Jānis Sudārs
Andrejs Kaktiets
Mārtiņš Saikovskis
Juris Pureniņš
Mārtiņš Saulgozis
Mārtiņš Ausmans
Mārtiņš Poriņš
Andrejs Purens
Kārlis Zemīts
Jānis Saulgozs
Mārtiņš Pēzels
Kārlis Pormans
Valsts

Lība Pēterson dzini. Drikman
Ludvigs Bārenīts
Andrejs Jaunbirkāns
ļānis Kosa
Jānis Kurzemnieks
Mārtiņš Liestiņš
Mārtiņš Kārklis
Kārlis Bilders
Anna Bruntān
Birzgales pagastam
Lindes Birzgales draudzei

Jānis Eiķens
Jānis Neumans
Andrejs Laukroze
ļuris Oga

Mārtiņš Štāvuss
]ānis

*Krimels
Mārtiņš Plūmits
Andrejs Jēkabsons
Pēters un Lība Alberti
Jānis Birkāns
Aleksanders Braunšteins
Kārlis Sproģis
Liba Širane
Kārlis Ķirša
Anna Griezān, dzim. Rumben
Kārlis Cinīts
Jānis Kļavenieks

Andrejs Kereka
Mārtiņš Jankovskij
Jānis Zeltmanis
Jānis Breķis
Anna Cinīt, dzim. Sireik

Māju Nlt*
Dalībniekam

Dalībnieka piederošo vaiv pec pec
īpašumu tiesību viņa lietošanāv mernie- zemes

apzīmējums esošo mā i u cfbas grāmatu
nosaukums .__, ...plāniem reģistra

īpašnieks Sīpoli — 669
Zāģeri — 649
Pilskalni — 584

„ Podnieki — 566

īpašnieki Pleideri — 585
īpašnieks Drampi — 678
īpašnieki Ņegas — 662
īpašnieks Liel-Skābenes — 561

,, Skābeņkalēji — 651
„ Robežnieki — 564
„ Liel-Pāzumi — 578

Maz-Pāzumi — 579
,, Rudzvilki — 565

īpašniece Meža-Tiļķeni — 590
,, Ābermani — 638

Plītēs — 582

īpašnieki Slaideni — 670
īpašnieks Kubulnieki — 922
Ieguvējs Alekši — —
īpašniece Bodnieki — 676
īpašnieks Zilupi 668

Sausini — 924
Vēveri 923

īpašnieki Bumtani — 920
īpašnieks Sviki 30F 5148

Trijupi 39F 5153
Avotiņi 36F 5234
Graudiņi 29F 5147
Kāpunes 88F 5406

Ieguvējs Jaunsaimniecība 85F —
īpašnieks Niedrītes 43F 5155

Zemturi 69F 4754
Bļodnieki 48F 5159
Ezeriņi 20F 5141
Zeltiņi 16F 5140
Maz-Uplejas 77F 5167
Jaun-Zeltini 90F 5170
Linini 96F 5171
Elekši 14F 4894
Mālkalni 47F 6129

,, Talaves 26F —
īpašniece Kliebas — 569
īpašnieks Mašini — 574

Kraukļi — 570
Pakuļi — 583
Ruceļi — 594

,, Mālderi — 643
Virsaiši 18F 5978
Saliņas 154F 5193
Osīši 19F 4727
Upmaļi 150F 5189
Pumpuri I49F 4760
Ābelītes 151F 4761
Zemgaji 21F 4728
Šļukaska'lns 130F 4746
Zemīši 131F 5186
Rūķi 153F 5191
Secini I35F 5288
Vaņķi 132F 4759
Mežsarga diene-
sta zeme 134F —

īpašniece Melderi 146F 5188
īpašnieks Cīruļi 133F —

Bērzkalni 22F 5142
Ozoliņi 40F 5154
Rijnieki 148F 4911
Šiliņi I38F 4748
Mētras I37F 4750
Auziņas 141F 5187

īpašniece Mucenieki — 683
īpašnieks Pagasta zeme — —
Ieguvēja Lindes Birzgales

dr. kapu sargam 136F nekorrob.
ļeguvējs Kalnupes 75F 4904
īpašnieks Augstupes 115F —

Upīejas 76F 5166
Ērgli 23F 5143
Rožkalni 53F 4753
Roņi 67F 5163
Zāliši — 667
Vildes 87F 5169

īpašnieki Iģenes — 567
īpašnieks Leļas-Širmeļi 86F 6130

Maltani — 657
Kalna-Širmeļi 83F 5322

īpašniece Ras 81F 4755
īpašnieks Ticeni 95F 5340
īpašniece Sudrabiņi 89F —
īpašnieks Cinīši 94F 4905

Tildas 93F 5173
Kļaviņi 49F 4898
Bāliņi 60F 4902
Salmiņi 124F 4908
Lauciņi 51F 4899

īpašniece Gailīši 123F 4758

Kādā pagastā atrodas mājas

un pie kādas agrākās muižas

piederēja.

Birzgales pagasta
li II

II II

M II

I! 11

11 11

11 II

tt II

II 1»

>I tf

i» tt

11 li

11 II

it 9i

it II

11 II

11 tt

11 II

li li

li 11

ii n
it r>

n 11

u n
tt ?.
?} 9>

II II

It It

11 1}

tt It

11 It

tt t:

t: tt

tt tt

tt II

tt tt

tt tt

tt tt

11 II

n n
tt tt

tt tt

tt 11

tt tt

tt tt

tt 11

tt it

tt tt

11 tt

II 9t

II II

99 11

9t 9t

tt 11

H II
11 M
tt »J

»* »J

99 »J

»> ?>

tJ 91

»' .*
It ,,
M 91

I' >!

>1 »?

91 ,f

tt »»

II II

19 19

19 ?ļ

tt 19

»> >l

tt II

II I»

19 11

>> 19

M »»

i» »»

>» īl

I» 11

t< ,,
>> li

I »!

I II

II 11

II II

II II

'I II

II II

II 11

11 ,1

II II

Darbu iz-
maksa pēc
projekta,
no kuras
aprēķina Piezīmes

dalībnieku
balsu
skaitu

Ls

54?— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
iqc' rādītās darbu izmaksas sum-

mas uzskatāmas par pamatu
",— dalībnieku maksājumu no-

168,— teikšanai un nokārtošanai ka
pie darbu pirmreizējas izve-

oo šanas, tā arī pēc izvesto darbu
.ģ' uzturēšanas kārtībā turpmāk,
'-"i ņemot vērā darbu tiešo iz-
265,— maksu, kura var būt mazāka
75) vai lielāka.
79 ,'—

139,—
58,—
68 —
72,—

216,—
334 —
189,—
281,—
98,—
77,-

121,—
114-
217,—
55,—
48,-
37 —
76 —
62-
72 ,—
87 ,—
65 —
68 —

108—
8!,-

179,—
161,—
89,—
71-
76,-
124,-
60 —
55 —

376 —
58 —
56 —

443,—
356,—
536 —
152,—
53.—

136—
37,-
58 —
68 —
62,-
97,—
89,—
66,—

158,—
133—

103 —
40-

122—
151 —
209,—
87 —
61,-

172.—
207,—
123,—
90,—
95 ,—
75,—

367 —
99 —
43,-
49-
85 —
93,-
29 —
68 —
73,-

171.—
65 —
66,—
114-
68,—
94,—

146.—
85 —

165,—
82,-
145,—79.—



___.. M3ju l* tb Darbu iz-
S Dalībniekam * maksa pēc
« Dalībnieka

Dalībnieka piederošo vai Kāda pagastā atrodas mājas projekta,
?* »- ?-. ? - ? - . - - P^Pēc no kuras
o īpašumu tiesību viņa lietošanā . un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
c. Vārds un uzvārds ... „o5n māill mernie- zemes dalībniekuapzīmējums esošo māju

^ ^ piederēja balsu
*Z nosaukums skaitu
Ss plāniem reģistra Ls

94. Kārlis Ausmans īpašnieks Brīvzemnieki 37F 6094 Birzgales pagasta 84,—
95. Kārlis Vīksne „ Vīksnes 34F 4752 „ 79,—
96. Jānis Kviesis Ozoliņi 25F 5145 ,, 80,—
97. Ādolfs Dātovs „ Dātovi 24F 5144 „ „ 75 —
98. Artūrs Brēķis ., Graudupes 38F 4896 „ „ 106.—
99. Jānis Avekša . Apsītes 162F 5198 .. „ 82,—

100. Mārtiņš Burkāns „ Tulki 161F — „ 169 —
101. Jānis Purgailis ., Viesturi. 55F 4900 „ „ 68 —
102. Mārtiņš Stāvuss „ Rožkalni 53F 4753 „ 63 —
103. Andrejs Gūtmans, Juris Stāvus īpašnieki Dobelnieki 79F 4744 „ ,, 78,—
104. Emīlija Cīrul, dzim. Zemīt īpašniece Krastmaļi 80F 5940 „ „ 61,—
105. Mārtiņš Brāķers īpašnieks Rimeņi —588 ,, „ 169,—
106. Valsts* . . . * „ Fonda zeme — „ „ 181,—
107. Kārlis Grīnvalds . Jaunzemes I79F 5979 „ „ 64,--
108. Jānis Oškalns , Putniņi — 646 „ „ 163,—
109. Valsts „ Valsts mežs — — 1194,—

Kopā 14000,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Rīgā, 1929. g. 29. maijā. _ .

J .. _ ?J
. . .

b b J Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 27. maija lēmuma ir jāpiedalās Struteles pagasta un apkārtnes meliorācijas sabiedrībā „Abava",

jāņem dalība Tukuma apriņķa Struteles, Irlavas un citu pagastu Abavas upes augšgala regulēšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

m
M

« Dalībnieka vārds un

?g. uzvārds

2

S
Enūlija-Ludviga Greijer

.
2. Kārlis Zutte
3. Olga-Amalija-Šarlote De-

bert

4. Līna Feldmanis ....
5. Jānis Feldmanis ....
6. Jēkabs Bērzkalns....
7. Augusts Dauss
8. Miķelis Cinis
9. Kārlis Auniņš

10. Kārlis Millers
11. Jānis Zutte
12. Late Lassman
13. Pēteris Klūders ....
14. Kristaps Krūziņš ....
15. Aleksandrs Vēveris . . .
16. Ernests Strāders ....
17. Krišs Prātnieks ....
18. Ernests Blumbergs . . .
19. Miķelis Freimanis. . . .

20. Kārlis Egle
21. Lūcija Stegenburg . . .
22. Jānis Gūtmanis ....
23. Žanis Birkchans ....
24. Fricis-Ludvigs Feldmanis
25. Jānis Piesis
26. Jānis Polis
27. Teodors Masvērsītis . . .
28. Kristīne Bērzing ....
29. Anna Neiland

30. Pēteris Kreisleris ....
31. Johans-Ludvigs Grikmans
32. Jānis Āboliņš (Ābols) . .
33. Ansis Ozoliņš
34. Kārlis-Ludvigs Lēmanis .
35. Jānis Bērziņš
36. Johans Pavēnis ....
37. Karlīne Kimme ....
38. Matilde Šints
39. Miķelis Lēmanis ....
40. Ansis Veismanis ....
41. Žanis Ozoliņš
42. Ģederts Kūla
43. Ģederts Kūla
44. Ansis Plūksne
45. Pēteris Marks
46. Fricis Vilks
47. Krišs Kauliņš
48. Fricis Eikens
49. Roberts Alsters ....
50. Jānis Markaus
51. Jēkabs Bērants ....
52. Jānis Deģis
53. Jānis Redlichs
54. Minna Brikman ....
55. Jēkabs Flūgins
56. Miķelis Eglīts
57. Jānis Plikais
| \) Fricis- E dgars Kreic-

58. { bergs
' 2) Kārlis Ezers ....

59. Krišjānis Rezovskis . . .
60. Dāvis Frikmanis ....
61. ļānis Lielgalvs

Dalībnieka

īpašuma tiesību

apzīmējums

īpašniece
īpašnieks

Ieguvēja

īpašniece
īpašnieks
ii

ii

i >

it

it

īpašniece
īpašnieks

M

»>

it

tt

tt

tt

tt

īpašniece
īpašnieks

,t

tt

TT

)
Īpašniece
Ieguvēja

īpašnieks
It

tt

n

tt

tt

19

Īpašniece
tt

īpašnieks
ī»

i»

M

tt

tt

tr

-t

M

Tt

tt

Īpašniece
Īpašnieks

»»

i/ 4 līdzīpašnieks
3/4 līdzīpašnieks
īpašnieks

ii

ii

Dalībniekam

piederošo vai

viņa lietošanā
esošo māju
nosaukums

Laukgaļi
Purmaļi

Ķūķi

Gaņģīši
Irbītes
Druviņi
Prātnieki
Avotiņi
Vizbuli
Kausiņi
Upmaļi
Zemgaļi
Pļavnieki
Ciņi
Līdumi
Kaudzītes
Krūmiņi
Tīreļi
Purmaļi
Pīlādžkalni
Vecvagari-Buki
Vecvagari-Ķildas
Druviņas-Birkchan
DruviņasFeldmaņa
Lejas-Dupuri
Dzirnieki
Rubuļi
Kielūži
Upeskrogs

Pavasari-Kraķi
Pavasari-Peize
Kalnsētas-Aboli
Kalnsētas-Ozoli
Spūņņi
Saldenieki
Bunduļi
Pirnas
Peižas
Steķi
Slampas
ļaunzemji
Kraučas-Ķengas
Kraučas-Zivarti
Bālītes
Dziras
Kalna-Dupuri
Vipas
Irbes
Strazdiņi
Gibeikas
Priedani
Degi
Vadži
Brūveri
Griezes
Rudāji
Svīķi

Jpālansi
Brilandi
Kripji
Kaunenieki

Māju JfeNa

pēc pēc

mērnie- zemes
čības grāmatu

plāniem reģistra

24F, 57F 793
23F , 56F 783

22F , 55F Z. I. V. N°. 22
6800

21F, 54F 791
20F , 53F 820
19F, 52F 781
18F, 51F 2350
17F,50F 821
16F, 49F 792
15F, 48F 790
17F,146F 1806
16F, 145F 1814
15F,144F 1824
14F, 143F 1809
13F, 142F 1816
12F,141F 1818
10F, 139F 1810
9F, 138F 1795
F, 136F 1822

6F, 135F 1807
24 1000
23 1001
25 974
26 975
— 1132
22 976
19 992
14 980
— Z. I. V. Mi!24

822
6 987
5 988
18 978
17 979
28 997
27 993
29 973

7 990
30 989
9 998
10 994
12 977
— 981_ 982
1 1 971
— 2987_ 1131

9F, Fa 3750
8F, Fa 3754
7F, Fa 1236
5F, Fa 2010

1 ļ F 3690
10F 1221

6F, Fa 1252
4F 3912
3F 1211
2F 1255
61 906

60 878

58 838
57 862
56 850

K3dā pagastā atrodas mājas
un pi e kādas agrākās mu ižas

piederēja

Irlavas pagasta Ķūķu muižas
i. ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

»i ii ii ii

i> ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii
11 II 11 19

11 II 11 11

Struteles pag. Pētertāles muižas
ii i» ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii ,. ii ii

ii ii ii ii

11 11 II 19

11 11 II II

II II II II

II II II II
Struteles pag. Struteles muižas

19 11 II 11

II 11 tt 11

11 11 11 11

Jaunpils pagasta Lauku muižas
Struteles pag. Struteles muižas

ii ii ii ii

ii i« ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

II M II II

11 II 11 II

II li II II

i II li II

II II f II

? I II II II
ii i; M ii

ii ? ii i-

ii 11 ii ii

ii ii ii li

ii ii ii li

ii ii li li

ii ii li

ii ii ii

li li ii li
Jaunpils pagasta Lauku muižas

t> »» J» it

»» tt »i n

H tt *•
»» it t* tt

ļf t! tt

it 99

H ti M

,, ,. *»
i»

.. f% - **

»»

Darbu
izmaksa pēc
projekta, no
kuras aprē- Piezīmesķina dalīb-
nieku balsu

skaitu
Ls

164 Šinī dalībnieku sarakstā uz
i c i' rādītās darbu izmaksas sum-

mas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku maksājumu noteik-

204,— šanai un nokārtošanai, kā pie
darbu pirmreizējas izvešanas,

i a-j tā arī pie izvesto darbu kār-
. ' tībā uzturēšanas turpmāk,
'5>J, ņemot vērā darbu faktisko
134,— izmaksu, kura var būt mazāka
121— va' lielāka.

13L—-
200 —
173,—
280 —
93 —

204 —
500,—
323 —
123 —
154 —
69-

459 —
77-

374 —
134,—
155 —
179,—
160,—
127,—
57 —
93 —
128,—

116,—
73,-
68 —
106,—
59,—
139,—
263 —
105,—
230,—
140,--
140 —
180 —
145,—
145,—

503,—
53 —
39 —

252 —
182,—
152,—
151,—
188,—
96,—

188,—
106,—
341.—
125,—
32,—

164,—
148 —

424,—
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3 Dalībnieka
u
o- vārds unuzvārds

62. Jānis Šekums
f,^ t 1) Žanis Štāls
M2) Līna Štāls ......

1) Ansis-AugustsGraudiņš
64. \ 2) Trīne Graudiņš .

I 3) Johana Tēraud-Štāl .
65 Fricis Dzelzgalvs ....
66. Juris Rumba
67. Fricis Veichmanis . . .
68. Alfrēds Volfs
69. Jēkabs Ķergalvs ....
70. Kristaps Bolsteins . . .

7]
( 1) Augusts Vegners. . .

' \ 2) Elizabete Vegners . .
72. Kārlis Rumba
73. Hermans Šmits ....
74. Krišs Herings arī Siļķe .
75. Jānis Mozerts
76. Jirgens Grabbe
77. Matīss Bulle
78. Kārlis Gulbis
79. Alberts Gulbis
80. Jēkabs Olands
81. Fricis Ķergalvs ....
82. Eduards Rozentāls . . .
83. Jānis Bunte

1) Vilchelmine - Minna
Rumba ......

„. 2) Lizete Rumba ....
3) Fricis Rumba ....
4) Augusts Rumba . . .
5) Jānis Rumba ....

85. Fricis Jancis
86. Kārlis-Didrichs Judovics.
87. Kārlis Šints
88. Kārlis Firsts
89. Kārlis Pēpuls

I 1) Ansis Neimanis . . .
yU-

\ 2) Olga Neimanis . . .
91. Kārlis Ķergalvs ....
92. Hermans Meijers ....
93. Kārlis Šmidenbergs . . .
94. Krišs Zoldners
95. Valsts
96. Valsts
97. Valsts
98. Noteka uz valsts rēķina.

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.

.

Dalībniekam
Dalībnieka piederošo vai

īpašuma tiesību viņa lietošanā

apzīmējums esoš<> māJu
nosaukums

īpašnieks Ģērķi
Līdzīpašnieks l,teriLīdzīpašniece jw«en
1 3 Līdzīpašnieks ļ

I,. .... . . Stīveri
i 2 3 Līdzīpašnieces

„ Dedziņi-Ruļļi
„ Dedziņi-Rumba
., Lejas-Pāķi
„ Ķimsīši

Ažgalvji
īpašnieks Grīvenieki
Līdzīpašnieks 1.. ? 5 u
Līdzīpašniece j Ķepur.-Šabas

īpašnieks Ķepuri Rumbas
„ Brātuži-Ķepuļi
„ Brātuži-Siļķes
„ Brandavi-Muķi
,, Brandavi-Grabji

Tilliņi-Vilki
,, Tilliņi-Zirņi
„ Vilītes-Gulbji
,, Vilītes-Ķergalvji
„ Pilsāti
,, Kalna-Pāķi
,, Lauka-Sveikuļi

Līdzīpašniece

Līdzīpašnieks rMesteri

tt

it

īpašnieks Lauka-BIusas
„ Meža-Blusas
„ Vec-Čakši
,, Kaulaini
,, Pēpuļas

Līdzīpašnieks L ,, „
Līdzīpašniece ļBalto-Tones

īpašnieks Balto-Bunte
,, Andartnieki
,, Laimdoti
,, Ezeriņi
,, Abavas centrs
,, Valsts pļavas
,, Valsts fonda pļavas

— 'Noteka

Māju >fej&

pēc pēc
mērnie- zemes'

čības grāmatu
plāniem reģistra

54 848

53 880

52 902

— 929
— 930
— 951
— 942
— 918
— 933
— 938
— 939
— 927
— 928
— 926
— 925
— 962
— 960
— 964
— 965
— 957
— 950
— 959

— 948 un 949

922
— 923
— 963
— 937
— 955
— 921
— 920

21F, 42F 1292
22F, 43F 1334
23F, 44F 1336

1F
66Fa

Kādā pagastā atrodas mājas

un pie kādas agrākās muižas

piederēja.

Lestenes pag. Lestenes muižas

11 11 ii 11

11 i- it tt

Jaunpils pagasta Lauku muižas
.1 11 11 11

11 11 11 11

11 11 11 ii

Jaunpils pag. Jaunpils muižas
n ii 11 11

ii ii n 11

11 tt ti tt

tt tt 11 n

ii 11 11 ii
,1 tt tt tt

it tt 11 11

ii ?> 11 11

ii 11 »i 11

u :i 11 11

ii ii ii i»

11 11 11 11

i, ii ii ?!

11 ii ii :t

it ii ii 11

ii īl tt 11

11 11 li 11
11 11 11 11

/i 11 īl 11

ii ii ii 11

11 11 īl 11

li ii 11 11

11 11 11 ii
11 11 tt 11

īl ii 11 11
Lestenes pag. Lestenes muižas

11 ii 11 ii
Irlavas, Lestenes un Jaunpils mž.
Irlavas pagasta Irlavas muižas

Darbu iz-
maksa pēc
projekta,
no kuras
aprēķina Piezīmes

dalībnieku
balsu
skaitu

Ls

453 —

298 —

16 —

320 —
290 —
119 —
83 —
64 —

383 —

311 —

204 —
162,—
233,—
552,—
738 —
139,—
214-
525 —
723,—
22-

341-
180—

227,—

60 —
86,—
174,-
104,—
198 —

53 —

75-
220 —
238 —

79 —
630 —

1969,—
16102,—
6845,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. R. Brencens.
Vec. grāmatvedis F. Briedis.

Iecelšanas.

R ī k o j u m s JVs 99.

1929. g. 2. jūlijā.
Ieceļu un apstiprinu dienesta labā līdzšinējo

Jelgavas-Bauskas apriņķa tautskolu inspektoru
Aleksandri Briedi par Bauskas apriņķa taut-
skolu inspektoru ar dzīves vietu Bauskā, skaitot
ar šī gada 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.

*
Rīkojums JVs 100.

1929. g. 2. jūlijā.
Pārceļu dienesta labā Valkas apriņķa taut-

skolu inspektoru Kārli Robežnieku par
Jelgavas apriņķa tautskolu inspektoru ar dzīves
vietu Jelgavā' un apstiprinu viņu šinī amatā,
skaitot ar šī gada 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. J 0 r g e n s.
*

Rīkojums JVs 101.

1929. gada 2. jūlijā.

Ieceļu skolotāju Jāni Bricmaui par Valkas
apriņķa tautskolu inspektoru (papildu darbinieku
noteikumu par civīld. 4. panta 2. punkta ,,a"
nodal. nozīmē) ar dzīves vietu Valkā, skaitot ar
šī gada 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K- Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.
»

Rīkojums Xs 102.

1929. gada 2. jūlijā.

Pārceļu dienesta labā Kuldīgas-Aizputes ap-
riņķa tautskolu inspektoru Jāni Laudāmu par
Talsu apriņķa tautskolu inspektoru ar dzīves vietu
Talsos un "apstiprinu viņu šinī runātā, skaitot ar
šāgada 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.

%
Rīkojums .Nš 103.
1929. gada 2. jūlijā.

Ieceļu un apstiprinu līdzšinējo Ventspiis-Talsu
apiiņķ 'a tautskolu inspektoru Indriķi Ansabergu

par Ventspils apriņķa tautskolu inspektoru ar
dzīves vietu Ventspilī, skaitot ar šī gada
1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.
*

Rīkojums N° 104.
1929. gada 2. jūlijā.

Ieceļu skolotāju Aleksandri Sīli pai Kuldīgas-
Aizputes apriņķa tautskolu inspektoru (papildu
darbinieku noteikumu par civīld. 4. panta 2.punkta
,,a" nodal. nozīmē) ar dzīves vietu Kuldīgā,
skaitot ar šī gada 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.
*

Rīkojums JVs 108.
1929. gada 2. jūlijā.

Piešķiru Skolu departamenta direktoram
Kārlim Ozoliņam kārtējo atvaļinājumu uz
10 dienām, skaitot ar šī gada 3. jūliju. Skolu de-
partamenta direktora pienākumus šinī laikā uz-
dodu izpildīt Vidusskolu direktoram Jānim
Dobulim.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Ministra sekretārs V. Vīgants.

KURSI.
Rīgas birža, 1929. gada 5. jūlijā.

Dc V ĪZ6S *
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,225

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,60—100,35i
100 Itālijas liru 27,09—27,30
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70-
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,05—138,75
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu.... 208,15—209,100 Vācijas marku 123,55—124,15
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—51,10

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

Zelts I kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 81—92

Vērtspapīri:
5°/0 neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankasķīlu zīmes. . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotāc'ijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc*

Zvērināts biržas māklers M. Okmian»

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskb.

Šim numuram 8 lapas puses.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par venērisku slimību apkarošanu

Jēkabpils pilsētā.
Pieņemti Jēkabpils pilsētas domes 1929. g.
6. maija sēdē pēc protokola JVs 295. p. 2.
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1929. g. 28. jū-

nija rakstu JVs 90263.

Sekmīgai prostitūcijas apkarošanai Jē-
kabpilī tiek izdoti šie saistošie noteikumi:

§ 1. Visam restorāciju, varjetē teātru,
kafejnīcu un viesnīcu personālam jāpa-
dodas medicīniskai aplūkošanai, saskaņā
ar veselības departamenta izdotiem no-
teikumiem par venērisku slimību apkaro-
šanu § 5. iesp. 1921. g. „Vald. Vēstn."
236. numurā.

§ 2. Pie iestāšanās dienestā augšmi-
nētos uzņēmumos kalpotājiem jāuzrāda
attiecīgam saimniekam ārsta apliecība par
veselības stāvokli. Personām, kas mi-
nētos uzņēmumos pašlaik kalpo, jāiegā-
dājas ārsta apliecības 2 nedēļu laikā
pēc šo noteikumu spēkā stāšanās,

§ 3. Restorācijās, kafejnīcās, tējnīcās,
ēdienu veikalos, mēbelētās istabās, maizes
ceptuvēs, iebraucamās vietās un gaļas
pārdotavās nedrīkst kalpot personas, sli-
mojošas ar venēriskām slimībām lipīgā
stadijā. Attiecīgam sanitārārstam ir tie-
sība pieprasīt § 2. minēto apliecību par
kalpotāju veselības stāvokli, kā arī vaja-
dzības gadījumā, kad pastāv dibinātas
aizdomas, ka kalpojošās personas slimo
ar venērisku slimību lipīgā stadijā, prasīt

ļ apliecības atjaunošanu, kas izdarāms
3 dienu laikā.

§ 4. Uz ielas un vispār publiskās vietās
abēju dzimumu personām jāuzvedas pie-
klājīgi. Prostituetās nedrīkst aicināt pie
sevis viesos. Tāpat arī vīrieši nedrīkst
aizkārt sievietes vai uzvesties pret viņām
piedauzīgi.

§ 5. Vainīgie par šo noteikumu neievē-
rošanu saucami pie atbildības uz soda
likuma pamata, pie kam kriminālo atbil-
dību par noteikumu § 2 un 3 neizpildī-
šanu nes uzņēmuma īpašnieks vai atbil-
dīgie vadītāji.

§ 6. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
14 dienām no viņu izsludināšanas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva H. Martinsons.
Sekretārs E. Kornets.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 4. jūlijā.

1. Pieņem noteikumus par darba nor-
mām un atlīdzību obligātoriskās skolās
un citās zemākās mācības iestādēs un no-
lemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

2. Pieņem pārgrozījumus dažos notei-
kumos sakarā ar jauniem noteikumiem
par valsts darbinieku atalgojumu un no-
lemj tos izdot pārvaldes kārtībā.

3. Pieņem papildinājumus un pārgro-
zījumus medību likumā un nolemj tos
izdot Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.

4. Ieceļ par Latvijas bankas padomes
locekļiem uz trim gadiem: A. Grūbi,
A. Velkmi, A. Bļodnieku, J.Trasunu
un P. Aronieti.

5. Ieceļ:
1) Līdzšinējo vec. tiesu amatu kandi-

dātu pie Rīgas apgabaltiesas Jēkabu ļ

Grīnbušu par papildu miertiesnesi
pie tās pašas apgabaltiesas;

2) līdzšinējo papildu miertiesnesiAlfonsu
Klingo par miertiesnesi pie Rīgas
apgabaltiesas un

3) līdzšinējo papildu miertiesnesi Jēkabu
Drandi par miertiesnesi pie Rīgas
apgabaltiesas.
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JTiesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Jāņa Stāla lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
22. maijā publicēto 1928. g.
27. aprīlī Jaunpiebalgas pag.
mir. Osvalda Hermana d. Stāla
(Stāla) 1928. g. 2. maija mājas
kārtībā sastādīto testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Osvalda Stāla mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs ka atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesīnbas,
bet testamentu paludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 15. jūnijā.
L. M> 3470 29. 6406b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop.
piezīmes pamata, paziņa
pārībai, ka laulātie draugi Jānis
.Mārtiņa d. Ozoliņš un Alma
Jura m. Ozoliņš, dzim. Saus-
vērds, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas
J. Krūklanda 1929. g. 27. maijā
reģistra .V» 12738, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēlusi vietējo civ. lik 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. \'s 4682.

Rīgā. 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

662oh Sekretārs A. K a Ive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Nikolajs Jāņa d.
Lapiņš un Varvara Jāzepa m.
Danilov-Milkoska, noslēg. priekš-
laulības līgumu pie Rīgas notāra
V. Līvena 1929. g. 30. maijā
reģistra .V? 10824, ar kuru viņi,

bā uz viņu noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
lik. 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā 1929. g. 18. jūnijā.
L. As 4693. 6621b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pec
1928. g. 10. nov. Liezeres pag.
mirušā Pētera Pētera d. Veispala
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 4714

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšs. v. A. Blū mentāls.

6506 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. II. februārī Ainažos
mirušā Nikolaja - Konstantīna
Johana d. Sternfeldta (Sternfelda)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis 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 šis
tiesības zaudējušas. L. A

Rīgā, 1929.' g. 18. jūnijā.
Priekšs. v. A. Blū mentāls.

5508 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g 26. aprīlī Hammā mir.
Fridricha Didriķa d. Bergmaņa,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
s'udinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas L. JVs 4697

Rīgā, 1929. g, 18. jūnijā.
Priekšs. v. A. Blū mentāls.

6503 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 21. jūnijā Rīgā mirušā

Kristapa Jāņa d. Braška ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 4708

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

6504 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Kosas pagasta tiesas lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas nret šai tiesā 1929. g.
18. jūnijā publicēto 1928. g.
24. ianvārī Kosas pag. mirušā
Andreja Gusta d. Bauga 1928. g.
7. janvārī mājas kārtība sastā-
dīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Andreja Bauģa
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem. le-
getāriem. fideikommisāriem. pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tīd minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas sav;.
bet testamentu pasludini
likumigā spēkā gājušu.

Rīgā. I' jumja.
L. :

Priekšsēdei. dnerj
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. iik. 2011., 2014. un

p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 16. aprīlī Rīgā mirušas

Amalijas-Otilijas Kārļa m. Pesler.
dzim. Zīke ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t.. pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības uzrādītā termiņā nepie-
teiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. \

Rīgā, 1929. g 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

6509 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2(114. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 1. augustā Edinburgā
mirušā Izraēla Ābrama d. Smor-
gonska (Smorgonskv) ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai liesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVe4001

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēdei, v. A. Blumentāls.
6510 Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 13. decembrī Ķeipenes
pagastā mirušā Jāņa Bērtuļa d.
Strazdiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legatāriem. fidei-
kommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz "civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 207". p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451.p.pamata,
uzaicina visas personas, kurām ii
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1924. g.
8. jūlijā publicēto 1922. g.
20. maijā štāmerienes pagastā

?liķeļa d. Bom-
bana testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Otto Bomban.n
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatāriem. fideikommisāriem.
parāddevējiem u. t. t.. pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai

i laikā, skaitot no S
nājuma iespiešanas dienas.

as minētā terminā nebūs
izdarīts, tad minē;
a'zīs kā atteikušās no ierunām
un zar ivas tiesības, bet

pasludinās par liku-
mīgā spēk."

Rīgā. !'
ēd. v. A. Veidners.

\ K" a 1 v e

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 3529

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšs. v. A. Blumentāls,

6511 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011.. 2014. un

p. pamata paziņo, ka pēc
192T. g. 23. septembrī Rīgā
mirušās Idas Peisacha m. Smor-
gonskis, dzim. Meierovičs ir at-
klāts mantojums un . uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem. fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Na 4002

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšs. v. A. Blumentāls.

6512 Sekretārs A. Kalve.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 201 L, 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1916 g. 17. decembri mirušā
Pētera-Korneliusa Jāņa d. Rauša
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīc g. 18. jūnijā.
Priekšs. V. A. Blumentāls.

6513 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada
27. febr. lēmumu pārreģistrēta
biedrība zem nosaukuma „Vācu
skautu patronāts" zem jauna
nosaukuma: ,.V'ācu - Baltiešu
skautu organizācija Latvijā"
(Deutsch baltischer Pfadfincier-
bund Lettlands). 6515b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrac. nodaļa,
uz civ. proc. lik. I460'. p.
pamata paziņo, ka ar viņas
šā gada 13. marta lēmumu reģ.
kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma: Plāteres lauksaim-
niecības mašīnu koplietošanas bie-
drība, ar valdes sēdekli Plāteres
pagasta Kalniņos. 6516b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1928. g.
22. februāri mirušā Andža-
Antona Ariņa atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem. kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas. Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
6410 L. JVs 893 29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

.\ j.?
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. Iik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1918. g.
8. novembrī mir. Andreja Andreja
dēla Simsona atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī". Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par spēku
zaudējušām. L. JVs 257 29. g.

Jelgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

6411 Sekretārs Mittelhofs.

Je lgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 201 I..
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
1. martā mirušās Marijas Kri-
stapa m. Dzirkalis. dzim. Hof-
manis, atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t.. pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludināj. iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

|elga\ ā, 1929, u. 15. jūnijā.
6412 L. M- 1943 29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.,
2014. un p. pamata
uzaicina visiis, kam būtu uz

! rī mirušās
Annas Jēkaba m. Trusiņš <
dzim. Ecētājs atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem. fideikom-
misāriem, kreditoriem u
pieteikt savas tiesības šai tiesai
12 mēnešu laikā, skaitot no
iespiešanas dienas „Valc:
nēsī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudf

Jelg g. 15. jfj
l.. ' .v

Priekšsfc
Sekrētā-

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
25. aprīļa nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz Aleksnadream
Apiņam piederošā nekustamā īpa-
šuma Tukuma apr. Nilki
muižas ,,Melku" ar zem. grām.
JVs 1920 korroborēta akts: obli-
gācija par 4000 kr. rbļ., kas
izdota 1912. g. 22. decembrī
Paulīnei Apēns, dzim. Brūvels un
korrob. 1912. g. 22. decembri ar
-V" 1781, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto akti.

|a noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iznici-
nātu un lūdzējai Paulīnei Apēns
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. JVs 31

Jelgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

6417o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1914. g. 6. jūnijā mir. Ernesta-
Fiiča Šmidta atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesi".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 17. jūnijā.
L. '.Ve 1861 29. g. 6517

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Artūra Leopolda
dēla Zitte lūguma, š. g. 3. jūnijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātām un
iznīcinātām šādas hipotēka-
riskas obligācijas, kuras apgrūtina
Artūram Leopolda d. Zitte pie-
derošu nekustamu mantu Saldus
pilsētā, zem krep. Xs58, un no-
stiprinātas: I) 1906. g. 28. febr.
uz Saldus krājaizdevu kases
vārdu 1000 rbļ. lielumā: 2) 1909. g
23. oktobrī uz tās pašas kases
vardu 1000 rbļ. lielumā: 3) 1911.g.
20. maijā uz tās pašas kases
vārdu 1000 rbļ. lielumā un
4) 1913. g. 2. sept. uz Br
Leopolda d. Zitte vārdu 3i*
lielumā, blanko cedēta;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkarisko obligāciju dzēšanu
no zemes grāmatām.

15. jūnijā.
i8b

Prif felds.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011..
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus , kam būtu uz
1927. g. 21. maijā mirušā Got-

frīda Ferianda dēla Brisona-
Tambriša atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
6415 i.. Jti 897

Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. 21. maijā mirušās Dartes
Mārtiņa m.Lindenbergs, dz.Lejiņš
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
L.Ns 1571/29. ' 6416

Priekšsēdētāja v. R. Mūliers.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina onas,
kurām būtu kādi stridi vai
ierunas pret 1924. g. 28. sept.
mirušā Jana Jēkaba d. Bērziņa-
Berze mājas kārtībā 1924
20. septembrī Grienvaldes
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
slšu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma dienas,
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
6414 L. .Vs 231 29. g.

Priekšsēdētāja v. R. Mūllers.
Sekretārs Mittelhofs.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 19. janvārī Pāles pagastā
mir. Jēkaba Vancera ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t.. pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Nš 4271

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

6502 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1927. g
4. oktobrī izklausījuse lietu pai
Rīgas Kastu rūpniecības ,,akc.
sab. zem nosaukuma ,.The Rig, '
Boxboard Co Ltd". atzīšanu
par maksātnespējīgu parādnieci
par ko iespiests sludinājums
,,Valdības Vēstnesī" 1927. g.
8. martā ar JV? 54, nolēma:
apstiprināt maksātnespējīgas pa-
rādnieces Rīgas Kastu rūpnie-
cības akc. sab. (Rīgas Box-
board Companv Ltd.) kreditoru
š. g. 17. sept. pilnas sapulces
lēmumu par minētās akc. sab.
maksāt nespējas atzīšanu par
vienkāršu, bet bez tirdzn. proc.
lik. 529. p. paredzētām sekām,

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Vs L. 262 27. I g. 6514b
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011.. 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1921. g. 28. decembri
Rīgas Jūrmalā, Edinburgā,
mirušā Jāņa Jāņa d. Krūmiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem. fideikom-
misāriem. kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudēji

Rīgā. 1929. g. 26. jūnijā.
L. X? 4741.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Paulīnas Ambainis lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
stridi vai ierunas pret šai tiesā
1929. gada 18. jūnijā publicēto
1928. g. 17. sept. Odzienas pag.
mirušā Jāņa Jāņa d. Ambaiņa
1928. g. 7. augustā mājas kārtībā
sastādīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušā Jāņa Am-
baiņa mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ks 3890

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

6500 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1914. g. 14. maijā Rīgā mirušā
Andreja (Andreasa) Pētera d.
Bražeš un 1919. g. 5. maijā
Leņingradā mir. Annas-Dorotejas
Johana m. Bražes, dzim. Zalc-
manis ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 4706

Rīgā, 1929." g. 18. jūnijā.

Priekšs. v. A. Blumentāls.
6507 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Aleksandra Gulba lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. gada 18. jūnijā publicēto
1928. g. 4. novembrī Nītaures
pagastā mirušā Indriķa Jēkaba
d. Gulbja 1928. g. 19. augustā
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Indriķa Gulbja mantoj.
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, parāddevējiem
u. t. t. pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L. JVs4475

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v A. Blumentāls.

6499 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
5. februāri izklausījuse lietu par
Jāņa Millera atzīšanu par maksāt-
nespējīgu parādnieku, par ko
iespiests ,,Valdības Vēstnesī"
1928. g. 27. augusta JVs 192, —
nolēma: atzīt Jāņa Millera
maksātnespēju par nelaimīgu un
viņa konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1929. g. 15. jūnijā.
L..NŠ 312-1. 6231b

Priekšsēd. v. A. Blumentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1917. g. 17. februārī Tomes pag.
mir. Mārtiņa Andreja d. Tošena
ir atklāts mantojums un uzaicina.
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatārijiem, fideikom-
misārijiem. kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 3421

Rīgā, 1929. g. 18. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

6501 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.,
un 2019. p. pamata paziņo.
ka pēc 1922. g. 20. novembri
Suntažu pag. mir. Jāņa Andreja
d. Andersona ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, 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 uzradītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā. 1929. g. 18. jūnijā.
L, >

Priekšsēd. v. A. Blumentāls.
6505 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo,
ka pēc 1928. g. 19. maijā
Valkā mirušā Jāņa Kārja dēla
Stifta, 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 iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 15. jūnijā.
L. Xs3382. 6407b

Priekšsēd. v. A. Blumentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11. jūnijā izklausījuse lietu par

Arnolda Godkalna atzīšanu par
maksātnespējīgu parādnieku, par
ko iespiests sludinājums ,,Vald.
Vēstn. " 1927. g. 2. jūnija
JVs 121, — nolēma : atzīt maksāt-
nespējīga parādnieka tirdznie-
cībā Arnolda Godkalna maksāt-
nespēju par ļaunprātīgu bankrotu
un viņa konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1929. g. 15. jūnijā.
L. JVs 42-1. 6230b

Priekšsēd. v. A. Blumentāls.
Sekretārs A. Kalve.



Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz Miķeļa Ivana dēla Libikova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Daļicinas seļcas
Barsučinas pūstošas pirmās daļas
platībā 30 desetīnas 225 kv. asis
Latvijas territorijai pievienotās
puses Jaunlatgales (senāk Oštro-
vas) apriņķa. Kacēnu pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt konimi-
sijai par to paziņojumu «1 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām. Xs3158

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
6424o Sekret.-darbv. (.Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā,

uz Jāņa Jāņa dēla Richtera
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Daļicinas seļcas
Barsučinas pūstošas otrās dajas
platībā 30 desetīnas 225 kv. asis,
Jaunlatgales (senāk Ostrovas)
apriņķa, Kacēnu pagastā, ieveša-
nu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,.Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
?reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām. Xe314ii

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
6425o Sekret.-darbv. (.Strazds.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011., 201 2^
un cit. p. pamata paziņo, ka
pēc mirušās Emīlijas Drujanovas
ir atklāts mantojums un uz-
aicina visus, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem. fi-
diekommisāriem, kredituriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
L. Vo 901 29. 6529b

Miertiesnesis Bīlmanis.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011 —
2014., 2059. un 2051. p. paziņo,
ka pēc mirušas Annas-Dorotejas
Priedes arī Priedīts atklāts
mantojums un uzaicina visus,
kam uz šomantojumu vai saskaņā
ar to būtu kādas tiesības, ka
mantniekiem, kreditoriem, lega-
tāriem, fideikommisāriem u. t. t..
pieteikt šīs tiesības miertn
sešu mēnešu laikā skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Vald . Vēstn.".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušām.

». g. 17. jūnijā. 333
Miertien. p. i. R. Turks.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 17. jūnija lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1929. g. 8. maijā mirušā Jāņa
Jeduša d. Zepa mantiniekus.
pieteikt savas mantošanas tie-
sības augšminētam miertiesnesim
uz nelaiķa atstāto kustamu un
nekustamu mantību, kura at-
rpodas Barkavas pag., Božami
sādžā, sešu mēnešu laikā skaitot
no ši sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas.

Varakļānos, 1929. g. 17. jūnijā.
332. 6530b

Miertiesnesis (paraksts).

Paņemunes pag. valde, Bauskas
apriņķi, izsludina par nederī-
gu nozaudēto Latvijas pasi ser.
CJ X? 014855, izd. no šīs pag.
valdes 1928.g. 27. aprīlī ar Annas-
Elizabetes Bikša vārdu. 3)76v

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149. p., paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas 5. iec. mier-
tiesneša spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1928.g. 11.jūlija
Xs 1340, par piedzīšanu no Jāņa
Letca par labu akciju sabiedr.
„Kuncendorf" Ls 2336,40 ar %
un izdevum., kā arī par labu ci-
tiem kreditoriem, 1929. g. 17. ok-
tobrī, pulkst. 10 no rīta Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē vairāksolīšanā otrā ūtrupē
pārdos Jānim Kārļa d. Letcim
piederošu nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Cēsu pilsētā, Pils
ielā Xs 8, ar visiem viņas pie-
derumiem, ar zemes grāmatu
reģistra Xs 5, kuram kapitalizētā
ienesīguma vērtība Ls 11.424;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 8000,—, bet
solīšana, saskaņā ar civilproc.
lik. 1871. p., sāksies no novērtē-
šanas, vai priekšrocīgu prasību
summas, skatoties, kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības uz
īpašuma ir Ls 26.020,43 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā
drošības nauda desmit procentes
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 800,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir tā-
das tiesības jāuzrāda līdz ūtrupes
dienai;

(i) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā; '

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoda-
ļas kancelejā. 7480

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Rigas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas
spriedumu, izteiktu viņa izpildu
rakstā no 1928. g. 10. 'decembra
Xs 416149 par piedzīšanu no
Pētera Spundes par labu Annai
Jēkaba m. Līnis viņas 1926. g.
22. martā dzimušā dēla Volde-
māra-Arnolda Līnis uzturam
Ls 40 par katru mēnesi, skaitot
no 1926. g. 22. marta līdz
1936. g. 22. martam ar 6%
un izdevumiem, 1929. gada
17. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnod. sēžu zālē
vairāksolīšanā pārdos Pēterim
Pētera d. Spundēm piederošu
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu apr., Lielraunas muižā ,
un sastāv no zemes gabala
„Uplīči Xs 41 F" ar visiem
viņas piederumiem, ar zemes
grāmatu reģ. Xs 8260, kuram
ir zemes kopplatība 18,36 ha;

2) īpašums publiskai ūtrupei

novērtēts par Ls 6200, bet
solīšana, saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p., sāksies no novēr-
tēšanas, vai priekšrocīgu prasību
summas, skatoties kura no šīm
summām lielāka:

3) bez augšminētās prasibas
uz īpašuma ir Ls 2400 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procenti
(10°') no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 620,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-

mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas kancelejā. 7479

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. g. 17. jūnija un pamato-
damies uz. civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1929. g.
25. maijā mir. Nikolaja Stepana
dēla Filoņenko mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu kas palicis Dau-
gavpils pils. Līksnas ielā Xs 63.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. 6664b

Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
lā ar savu lēmumu no

1929. g. 13. jūnija un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.,
1402. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. uzaicina 1929. g.
29. apr. mir. Brenča Jāņa d.
Melnbārzda mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Daugav-
pils apr. Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. 6665b

Miertiesnesis K. Avens.

Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Elijas ielā Ne 6, pārdos
Vilhelmīnes Zariņ kust. mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 235

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

Rīgā, 1929. g. 14. jūnijā.
7638 Tiesu izpild. V. Strauss.

Kigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. jūlijā, pulksten 12 dienā,
Rīgā, M. Kalna ielā Xs 25,
pārdos Kārļa Lindes kustamu
mantu, sastāvošu no zirga,
ratiem u. c. un novērtētu par
Ls 384.

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

Rīgā, 1929. g. 14. jūnijā.
7639 Tiesu izp. V. Strauss.

Ar Rīgas pils. 6. iec. mierties-
neša 1929. g. 8. jūnija spriedumu
Hilels Katcins — pārtikas preču
tirgotavas Rīgā, Marijas ielā Xs42,
īpašnieks, par tīrības neievēro-
šanu savā tirgotavā š. g. 27. maijā
pēc sodu lik. 209. p. sodīts ar
Ls 15,— naudas soda jeb maksāt-
nespējas gadījumā ar piecām
dienām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. L. Xs 895.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
7599v Miertiesu, (paraksts).

Ar Rīgas 6. iec. miertiesneša
28. maija spriedumu

lzraels Kagans — dzīv. Popova
ielā Xs 1. dz. 3, par mākslīga
medus krāsošanu ar darvas krāsu

darbnīcā, pēc sodu lik.
211. p. 1. pkt. sodīts ar Ls 25 —
naudas soda jeb maksātnespējas
gadījumā ar septiņām dienām
aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. K. I. Xs 824.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
7598v Miertiesu, (paraksts).

Ar Talsu iec. miertiesneša spēkā
stājušos 1929. g. 4. jūnijā tiesas
pavēli Evards Pauls, veikala,
Talsos, Brīvības ielā Xs 9, īpaš-
nieks, par veselībai kaitīgas desas
glabāšanu savā veikalā, pēc sodu
lik. 211. p. 2. d. sodīts ar naudas
sodu divdesmit pieci latu apmērā,
vai pierādīta maksātnespējas ga-
dījumā ar vienu nedēļu aresta.

Talsos, 1929. g. 3. jūlijā.
7610v Xs 458.

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 17. jūnija
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1900. g.
15. jūlijā mir. Emīlijas Antona m.
Dombrovskas ir palicis neku-
stams īpašums Daugavpils pils.
Jelgavas ielā Xs 29, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības, kā manti-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". C. I.Xs630

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūnijā.
6531b Miertiesnesis (paraksts).

Ar Talsu iec. miertiesneša spēkā
stājušos 1929. g. 5. jūnija tiesas
pavēli, Zalmans Karps, nolik-
tavas, Talsos, Lielā ielā Xs 25,
īpašnieks, par pienācīgas tīrības
neiet iii ēšanu savā labības un
kartupeļu noliktavā, pēc sodu lik.
209. p. sodīts ar naudas sodu
divdesmit pieci latu apmērā, vai
pierādītā maksātnespējas gadī-
jumā ar vienu nedēļu aresta.

Talsos, 1929. g. 3. jūlijā.
761lv Xs 465.

Miertiesnesis (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā,

uz Pētera Jāzepa dēla Volka
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Lozdovnieku sā-
džas viensētas Xs 26, platībā
3 des. 1426 kv. asis, Rēzeknes
apriņķa Gaigalovas (senāk Biko-
vas) pagastā, kāda nekustamā
manta bija izdalīta īpašumā
lūdzējam kopā ar brāli Jāni
Jāzepa dēlu Volku (viņš ari
Atmanis), ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies pai
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas ideālo tiesību
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem atr neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Xs 3121

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs
6428o Sekret.-darbv. (.Strazds

Rīgas apr. I. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 2011.-
2014.,' 2059. un 2061. p. paziņo
ka pēc 1912. g. mirušās Johanas-
Katrinas Priede (arī Priedīt)
atklāts mantojums un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu
vai saskaņā ar to būtu kādas
tiesības, ka mantniekiem, legatā-
rienm, fideikommisāriem u. t. t.,
pieteikt šis savas tiesības mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, viņas atzīs par šīs tiesī-
bas zaudējušām.

1929. g. 17. jūnijā. Xs 334.
Miertiesn. p. i. R. Turks.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz Mārtiņa Brenča d. Ģeidana
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Stūraģeidanu sā-
džas viensētas divos gabalos
XsXs 4 un 9 kopplatībā 7 deset.
1216 kv. asis un bez tam vēl
koplietošanas tiesības zemes gaba-
los XsXs44, 45, 46 un 29, Ilūkstes
(senāk Novoaleksandrovas) ap-
riņķa, Aknīstes pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ..V ald. Vēstn.", pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām. Xs3129

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.

Kommis. priekšsēd. E.Helvichs.
6427o Sekret.-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz Benedikta Šimkūna (arī
Šinkūna) lūgumu par nekustamas
manta- >as no Pasusejas
sādžas viensētas trijos gabalos

7, 13 un 17 kopplatībā
17 des. 2356 kv. asis, Ilūkstes
(senāk Novoaleksandrovas) ap-
riņķa, Aknistes pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Vald. Vēstn". pretējā
gadījumā nepieteiktās tiesības
skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ievest
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Xs 3139.

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.
Kommis. priekšsēd. E.Helvichs
6426o Sekret.-darbv. J.Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā,

jz Ernesta Eriča dēla Daniļa
ūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Mozingu uročiščes
temes gabala Xs 16, platībā
19,30 desetinas, vairāk vai mazāk
Jaunlatgales (bij. Ludzas) ap-
-iņķa Balvu pagastā, ievešanu
cemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ..Valdības Vēstnesī",
[Metējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
evests Latgales zemes grāmatu

reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumie ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Xs 3174,

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā
Kommis. priekšs. E. Helvichs

o'422z Sekr-darbv. J. Strazds,

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz Alekseja Jēkaba dēla Dovana
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Malnovas muižas
atdalītā zemes gabala ar nosau-
kumu ferma ,,Soldani" platībā
25,50 de_setinas, Ludzas apriņķa
Kārsavas pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ai
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Xs 3166.

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.
Kommis. priekšsēd. E. Helviebs
6423o Sekret.-darbv. J. Strazds.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
24. aprīlī mirušā Jāņa Jēkaba d.
Lini ņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,.Vald. Vēstn."
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabalt. reģistr. nodaļa
dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 19

lijā lēmumu, uz civ. proc.
lik. 1460"-. p. pamata re.
Skaistas pagasta piensaimnieku
sabiedrības ,,Skaista" statūti un
ievesti kooperatīvu biedrību re-
ģistra pirmā daļā.

Biedrības vades sēdeklis atro-
das Katoļnieku sādžā Skaistas
pagastā.

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.
tr. nod. pārziņa v. (paraksts)

6527o Sekretāra v. A. Auziņš.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Teodora Ozoliņa
lūguma, š. g. 3. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātām šādas
hipotēkariskas obligācijas, ku-
ras apgrūtina Teodoram Ozo-
liņam piederošu nekustamu man-
tu Aizputē un nostiprināta:
1) 1883. g. 23. jūnijā uz H. Not-
maņa vārdu 1.160 rbļ. lielumā,
pārgājusi Aizputes cunftes bie-
drības (Zunft-Gemeinde) īpa-
šumā un 2) 1912. g. 19. decembrī
uz Elizabetes Augusta m. fon
Johanson vārdu 500 rbļ. lielumā;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkarisko obligāciju dzēšanu
no zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā un izmaksāt aug-
stāk minēto prasības dokumentu
iesniedzējam. 165 29.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
6317b Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Bertas Klicmans
lūguma, š. g. 10. jūnijā nolēma:

I) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Bertai
Klicmans piederošu nekustamu
mantu Saldus pilsētā, zem krep.
No 73 un nostiprinātu 1899. g.
9 aprīlī 300 rbļ. lielumā uz

Saldus krāj-aizdevn kases vārdu;

Latgales apgabatl. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., .2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
15. novembri mirušā Jāņa Are-
fija d. Ivanova atstāto manto-
jumu kādas tiesības ka mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem. kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas „Vald.
Vēstn.". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. Xs 1805a 29,

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. (paraksts)

6634o Sekretāra v. |. Tiltiņš,

Latgales apgabalt. I. civīlnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
17. maijā uz Marijas Revizors,

Jāņa Aučeva un Emīlijas Aučevs
lūgumu Jāzeps Ignata d. Revi-
zors atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Maltas
pagasta padomei iecelt aizbildnību
par bezvēsts promesošo Jāzepu
Ignata d. Revizoru viņa tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsar-
gāšanai. L. Xs 2991a 29.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūnija.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

6632o Sekretāra v. E. Ķaņeps.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1891. g.
15. jūnijā mirušā Logina Pētera
dēla Ceļa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem. fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn."
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 17. jūnijā.
6633o L. Xs 942a 29.

Priekšsēdētāja v. (paraksts)
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1929. g
24. maijā uz šīs tiesas prokurora
lūgumu Jāzeps Pētera d. Beitans
atzīts par atrodošos bezvēsts
prombūtnē un uzdots Dagdas
pagastapadomei iecelt aizbildnību
par bezvēsts promesošo Jāzepi
Pētera d. Beitanu viņa tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsar-
gāšanai. L. Xs 486a 29.

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā
Priekšsēdētāja v. (paraksts)

652lo Sekretāra v. E. Ķaņeps

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu, nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
X5 387 _ 6313b
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Mozesa Cidona
lūguma un sava š. g. 10. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā zem krep. Xs 1455,
nostiprinātas obligācijas: 1)
1) 1898. g. 13. maijā 2000 rbļ.

lieluma uz laulāto Friča un
Zuzannas Aze vārdiem un
2) 1898. g. 9. sept. 12.000 rbļ.
lielumā pirmvērtībā uz Bēra un
Chanas - Malkas Tanchum vār-
diem, kāds ķīlu raksts tagad
skaitās atlikumā 8900 rbļ. un
pārgājis Ābrama - Jankeļa Švarsa
īpašumā, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, iesniegt minētās
obligācijas tiesā. Obligāciju
neiesniegšanas gadījumā parādus
atzīs par samaksātiem un dzē-
šamiem no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Ednārda Puša
lūguma un sava š. g. 10. jūnija
lēmuitoa, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Planicas pag.
Planicas muižas zemesgabala
,,Bungarraj" , zem krep. Xa 3987,
nostiprināta 1910. g. 12. janvāri
700 rbļ. atlikumā liela obligācija
uz Gustava - Ferdinanda Baum-
gartena vārdu, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt mi-
nēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 14,24 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentēm pilnīgu
samaksu. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs
par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatām. Xs 543 29.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
6314b Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jēkaba Kupša
lūguma, š. g. 10. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotēkārisku obligāciju, kura
apgrūtina Jēkabam Kupšatu pie-
derošu nekustamu mantu Lie-
pājas apriņķī, Maz - Gramzdas,
,,Jenkus" mājas, zem krep.
JVs 1274-11 reģ. un nostiprināta
1914. g. 12. martā ar žurn.
JVs 353, — 1000 rbļ. lielumā
uz Mieķeļa Indriķa d. Kupše
vārdu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā un izmaksāt aug-
stāk minētā prasības dokumenta
iesniedzējam. Xs 314 29.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

6315b Sekretāra v. E. Rolavs.03IDD seKretara v. c Koiavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Voldemāra Balt-
kāja lūguma, š. g. 3. jūnijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātām šādas
hipotēkariskas obligācijas, kuras
apgrūtina Voldemāram Balt-
kājam piederošu nekustamu
mantu Liepājā un nostiprinātas:
1913. g. 31. augustā 7000 rbļ.
lielumā uz jākuļa, Rūdolfa d.
Vilinska vārdu, blanko cedēta,
un 2) 1913. g. 18. decembri
5000 rbļ. lielumā uz tā paša
Vilinska vārdu, blanko cedēta;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkarisko obligāciju dzēšanu
no zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā un izmaksāt aug-
stāk minēto prasības dokumentu
iesniedzējam. JNš 369 29.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

fi.3l6h Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūguma, š. g. 10. jūnijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Er-
nestam Baltbārdim piederošu ne-
kustamu mantu Liepājas apr.,
Vērgales ..Kalna-Strāpiī" mājas
ar krep. .Vs 1623-11 reģ. un no-
stiprināta 1878. g. 12. maijā
1350 rbļ. lielumā uz barona
Didricha fon Bēra vārdu:

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskas obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā. 1929. g. 15. jūnijā.
Xs 335 29. 6312b
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.



, Rucavas pagasta tiesa
?Ujmatojoties uz savu 1929. g.
r*3& jūnija lēmumu un pagasttiesu

likuma 108., 109. p., caur šo

«

- iņo, ka Rucavas pagasta Žulli-
mājās dzīvojošā Margieta

eiders, dzim. 1861. g. pieņem
jjerna vietā — adoptē — Bierantu
pierauta d. Kusi, dzim. 1897. g.,
piešķirot viņam visas likumīga

un mantošanas tiesības
ļi ari uzvārdu Šneiders.

, Varbūtējus iebildumus pret šo
adopciju var iesniegt pagasta

sešu mēnešu laikā, skaitot
0 sludinājuma iespiešanas ,,Val-
das Vēstnesī" , bet pēc ši tēr-
iņa iesniegtie iebildumi netiks

:i un adopcija tiks atvēlēta.
Rucavas pagasta tiesa.

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

1) Valsts zemes bankas Lat-
gales nodaļas telpās, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā X> 10
1929. g. 20. augustā, pīkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atro-
das Rēzeknes apriņķī, Rēznas
pagastā, Ignašanu ' sādžā un
piederošo Ankudinam Aeapa d.
Novikovam,

2) Saimniecība sastāv no:

a) zemes kopplatībā 15,91 ha
zemniekiem piešķirtās šņoru
zemes ar 6 ēkām: dzīvojamo
ēku ar piebūvi, klēti, lopu
kūti. 2 šķūņiem un pirti.

3) Solīšana sāksies no Ls 504,38.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu '.'no
trešā pantāminētāssumast. i. Ls 101.

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

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

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

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. 7605

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā.
Xs a 5110 Valsts zemes banka.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
ļjesu izpildītājs, kura kanceleja
Irodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141.. 1146.—1149. p., paziņo, ka:

1) izpildot Latvijas tiesu pa-
lātas spriedumu, izteiktu viņa
ķildu rakstā no 1927. g. 25. nov.
Jfe 4837, par piedzīšanu no Jāņa
Hnurģa par labu Augustam
ļjnurģim Ls 10650,78, kā arī
par labu citiem kreditoriem,
1929. g. 17. oktobri, pīkst. 10 no
rīta, Rīgas apgabaltiesas civīl-
godaļas sēžu zālē, vairāksolīšanā
otrā ūtrupē pārdos Jānim-
jūliusam, Annai, Kārlim un
jūliusam Smurģiem, katram

lā un Augustam Smurģim
iļās piederošu nekustamu

īpašumu, kurš atrodas Cēsu apr.,
Jaun-raunas pag. un sastāv no
zemnieku mājam ,,Maz-Prikul"
ar visiem viņas piederumiem,
ar zemes grāmatu reģistra Xs657,
kuram ir zemes kopplatība
114,50 pūrv. un taksācijas ienā-
kumu rubļu vērtība 187,58;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 6O00; bet solī-
šana, saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p.. sāksies no novērtē-
šanas vai priekšrocīgu prasību
summas, skatoties kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašuma ir 4000 cara rbļ. hipo-
tēku parādu:

i 4) personām, kuras veļas
ūtrupē dalību ņemt, ir jāiemaksā

'drošības nauda desmit procentes
(10",,) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 600 un jāiesniedz no
tieslietu ministrijas izdota aplie-
cība par to, ka minētām perso-
nām nav šķēršļu iegūt pārdodamo
īpašumu-,

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir tā-
da* tiesības jāuzrāda līdz ūtrupes
dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas ze-
mes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-

damo īpašumu, var iepazīties
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnoda-

Jas kancelejā. 7481
Tiesu izpildītājs O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civ. proc. Iik.

1 41., 1146.—1149. p. paziņo,
ka: 1) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1927. gada
11. jūnija Xs 1828 par piedzīšanu

no Jēkaba Meldera par labu
Latvijas atjaunošanas sabiedrībai
,,Lats-' Ls 1000 ar % un izdevu-
miem, 1929. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē vairāksolī-
šanā pārdos Jēkabam Anža d.
Melderam piederošu nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Cēsu apr.,
Vecpiebalgas muižā un sastāv no
zemnieku mājām ,,Kalna-Spetān"
ar visiem viņas \ iederumiem, .u
zemes grāmatu reģ. Xs 3478,
kuram ir zemes kopplatība
€3,52 pūrv. un taksācijas ienā-
kumu rubļu vērtība 59,62.

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 5000,—; bet
solīšana, saskaņā ar civīl proc.
iik. 1871 p., sāksies no novērtē-
šanas, vai priekšrocīgu prasību
sumas, skatoties kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības
Vz īpašumu ir 700 cara rub. un
Ls 2100,— hipotēku parādu;

4) personām, kuras veļasūtrupe
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
Sbas nauda desmit procenti

no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 500.—:

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir tādas
tiesības jāuzrāda līdz ūtrupes
dienai ;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
pašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodajā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3.civīlnodaļas
kancelejā. 7482

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā Xs 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas
spriedumu, izteiktu viņa izpildu
rakstā no 1928. g. 7. decembra
Ns 41612 i par piedzīšanu no
Valdas Kalniņ par labu tirdznie-
cības un rūpniecības akc. sab.
,,Farina" Ls 3000 ar ° ,, un izde-
vumiem 1929. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 no rīta, Rīgas apgabal
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
pārdos Valdai Jēkaba m. Kalniņ
piederošu nekustamu īpašumu",
kurš atrodas Cēsu apr., Zosenu
muižā un sastāv no ,,Muciņu
Ns 33" mājām ar visiem viņas
piederumiem, ar zemes grāmatu
reģistra Xs 5665 kuram ir zemes
kopplatība 67,14 pūrv. un tak-
sācijas ienākumu rubļu vēr-
tība 47,90; * *

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 5000,—, bet
solīšana, saskaņā ar civīlproc. lik.
1871. p., sāksies no novērtēšanas
vai priekšrocīgu prasību summas,
skatoties, kura no šīm summām
lielāka; .

3) bez augšminētās prasības uz
īpašuma ir Ls 11.200 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras veļas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā
drošības nauda desmit procentes
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 500,— un jāiesniedz no
Tieslietu ministrijas izdota aplie-
cība par to. ka minētām perso-
nām nav šķēršļu iegūt pāroo-
damo īpašumu;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir tā-
das tiesības jāuzrāda līdz ūtrupes
dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā. 7477

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Rigas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civ. proc. Iik.
1141., 1146.-1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1928. gada
30. maija Xs 317894 par pie-
dzīšanu no Jāņa Brakša par
labu Valsts 'zemes bankai
Ls 1410,68 ar °ur
naudām 1929. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zāle.
vairāksolīšanā pārdos Jānim
Pētera d. Brakšam piederošu ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu apr., Veļķu muižā un sa-
stāv no zemnieku mājām ,.Jaun-
Brekti Xs 21" ar visiem "viņas
piederumiem, ar zemes grāmatu
reģ. Xs 4254. kuram ir zemes
kopplatība 67,96 pūrv. un tak-

sācijas ienākumu rubļu vērtība
41.24:

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 2000,—, bet
solīšana, saskaņā ar civīldroc.
lik. 1871. p., sāksies no novēr-
tēšanas vai pašrocīgu prasību
summas, skatoties kura nn šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašuma ir 300 zelta franku
un 1500 cara rubļu hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procentes
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 200;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rigas apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļas kancelejā. 7483

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas lauku iec,
kura kanceleja atr. apgabaltiesā,
istabā Xs 9, pamatojoties uz civ.
prjc. lik. 1141., 1143., 1146.
līdz 1149. p. paziņo, ka 1929. g.
13. septembrī, pu'lkst. 10 rītā,
Liepājas apgabalties. zālē pārdos,
izpildot šās tiesas uzdevumu,
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustamu īpašumu, piederošu
Fricim Jāņa d. Lange, sastā-
vošu iz ,,La'nge" mājās atdalitas
no Iļģu-Kapelshof „Čampu"
mājas ar zemes kopplatību
17,94 dese'inas, kurš atrodas
Liepājas apriņķī, Grobiņas pag.
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
X» 3023.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000 un tiek
pārdots dēļ Indriķa Lange un
Ilzes Pleniške prasības par
Ls 4128,40 ar % un publikā-
cijas izdevumiem apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: priekš Annas
Lange Ls 2400.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 5000 vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. JVs 2423

Liepājā, 1929. g. 2. jūlijā.

7621 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Rozēnu pagasta
meliorācijas s-bas ,.Straut-
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 242.
1. p. ar Xs 1413.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr., Rozēnu pag.
..Kalna dzirnavās", c. Staiceli.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7528b Darbvedis Brandts.

Rīgas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. BJ Xsl1176,
izd. 1928. g. 22. maijā no Rīgas
prēf. ar Xs 259505 ar Agripinas
Matvejevs vārdu. 7633v

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Alojas ,,Lielās
Birzes" meliorācijas s-bas stāt,
Sabiedriba ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 243.
I. p. ar Xs 1414.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr.. Alojā.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7533b Darbvedis Brandts.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. II. jūlijā, pulksten 10 d.,
Rīgā, Ezermalas ielā Xs 18,
pārdos vairāksolīšanā Miezīša
Kārļa kustamu mantu, novērtētu
par Ls 229,35 un sastāvošu ne
mašīnām, viņa 1926. 1927. g.
% peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 4. jūlijā
Piedzinējs J. Sīmanis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Tilzas pagasta
meliorācijas s-bas ,,Upaiņi" stāt.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. IV daļas 253. 1. p.
ar Xs 1424.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr. Tilzas pagastā.
Asnu mājās, c. Tilžu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7534b Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Rušonu ezera
apkārtnes meliorācijas s-bas ,.Ru-
šoni" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācij. sabiedrību l
IV daļas 252. 1. p. ar X? 1423.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr.. Kapiņu pag.,
c. Kapiņiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7535b Darbvedis Brandts.

Jaunlaicenes pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. PZ.Nš 022121
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
21. febr. Ne 640 ar Jūlija Jāņa d.
Rullītis vārdu. 6354o

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 11. jūlijā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Ganību dambī Xs 31,
pārdos vairāksolīšanā Šmidta
Herberta kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 2863 un sastā-
vošu no kokiem, viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 4. jūlijā.
7642 Piedzinējs J. Sīmanis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 11. jūlijā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Arensburgas ielā
Na 3, pārdos vairāksolīšanā
Krievu Baltijas lopu produktu
izmantošanas akc. sab kustamu
mantu, novērtētu par Ls 2486.07
un sastāvošu no dažād. mantām,
viņa dažādu nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 4. jūlijā.

7641 Piedzinējs J. Sīmanis.

Mēmeles pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Nš 2201, izd.
no Zemgales diviz. štāba priekšn

g. 26. maijā ar Ādolfa
Jorģa d. Freimaņa vārdu. 6353o

r '
€Mu iestāžu
sludinājumi.
?̂̂*̂ w

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Nirzas pagasta meli-
orācijas sabiedrības ,,Kornovka"
statūtus. Sabiedriba ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
4. daļas 257. I. p. ar Xs 1428.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apriņķī, Nirzas pagastā,
L.-Žuri|u c, viensētā Xs 46,
c. Nirzu.
7526v Daļas vadītājs J. Pelsis.

Darbvedis Brand

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Sunākstes pag.
meliorācijas s-bas ,,Pēterbušas"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 238. I. p. ar Xs 1409.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apr., Sunākstes pag.,
Pēterbušas pusmuiž,. c. Sunāksti

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7527b Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Kriveņu melio-
rācijas s-bas ,,Krīveņi "statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 255.
1. p. ar Ne 1426.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr., Kārsavas pagastā,
Kriveņu sādžā, c. Kārsavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7530b Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Balvu pagasta
meliorācijas s-bas , Varnine" stāt.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 254.
I. p. ar Xs 1425.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr., Balvu pagastā,
Užgavas sādžā, c. Balviem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7531b Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Kandavas pag.
meliorācijas s-bas „Purvaine"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 239. I. p. ar Xs 1410.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apr., Kandavas pagastā,
Krimpu mj., c. Kandavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
7529b Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 14. jūnijā
ir apstiprinājis Nautrēnu pagasta
meliorācijas s-bas ,,Mežavidi"
statūtus. Sabiedriba ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 256. I. p. ar Xs 1427.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ludzas apr., Nautrēnu pag. Mež-
vidos, c. Mežavidiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
6532b Darbvedis Brandts.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149 p. paziņo, ka:

1) izpildot Cēsu apr. 1. iec.
miertiesneša spriedumu, izteiktu
viņa izpildu rakstā no 1928. g.
14! maija Ns 5172 par piedzīs, no
Gustava Zirņa par labu Latvijas
bankai Ls 675,84 ar % un iz-
devumiem, 1929. g. 17. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
vairāksolīšanā pārdos Gustavam
Kārļa d. Zirnim piederošu ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu pils. patrimonialapgabalā
un sastāv no zemes gabala
,,Murlej" ar visiem viņas pie-
derumiem, ar zemes grāmatu
reģ. Xs 256, kuram ir zemes
kopplatība 3 des. 1191 kv. asis,
41 kv. pēd.;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 2000, bet solī-
šana, saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p., sāksies no novērtē-
šanas vai priekšrocīgu prasību
summas, skatoties kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības uz
īpašuma ir Ls 6000 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā
drošības nauda desmit procenti

1 no novērtēšanas summas.
t. i. Ls 2

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3.civīlnodaļas
kancelejā. 7478

Tiesu izpildītājs O. Luters.

,

-

Rigas pilsētas valde
pārdod

apm. 97 steru priežu bluķu,
„ 146 „ stutmalkas,

atrodošos pie Engures stacijas.
Ieinteresētās personas tiek lūgtas iesniegt savus piesolījumus

l. Ķēniņu ielā Xs 5, ist. 64 līdz š. g. 16. jūlijam. 1* 7401

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina izsoles:

1929. g. 15. jūlijā, uz taukiem, liellopu 1000 kg
1929. g. 18. jūlijā uz lakām, ..Boddi" un ,.Flattin"

kopā 1000 kg

un sacensības:
1929. g. 3. jūlijā, uz rosetēm un spraudņiem, kopā . 100 gab.
1929. g. 15. jūlijā, uz telefona centrāles motora ģene-

ratoru i kmpl
1929. g. 18. jūlijā, uz vagonu svariem 40000 kg celt-

spējas i gab.
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. II no rīta.
Dalībniekiem jāiemaksā 5"drošība no piedāvājuma kop-

vērtības.
Tuvākas ziņas izsniedz dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Xs3,

ist. 103. L 1912 2_ 7136r

Jeftaftpifs pifsetfas i/ofdei
satiksmes uzturēšanai j pār Daugavu starp Jēkabpili un Krustpili,

vajadzīgs tvaikonis,
kurām jābūt segtam ne mazāk par astoņi zirgu spēku stipru vilk-
šanas normālspēku, kas spētu pārvest pāri reizē kā piekravātu
prāmi ar 10 līdz 12 pajūgiem, tā arī ne mazāk kā 40 cilvēkus uz
tvaikoņa.

Pirkšanas piedāvājumi apmaksāti ar attiecigu zīmognodevu,
iesūtāmi Jēkabpils pilsētas valdei ne vēlāk kā līdz 1929. g. 20. jūl.

L. 2045. Pilsētas galva (paraksts).
7637b Sekretārs (paraksts).

Pārgrozījums saistošos noteikumos
par tirgošanās laiku Liepājas apriņķa pagastos un bieži

apdzīvotās vietās.
1924. g. ,,Valdības Vēstneša" 249. num. izsludināto noteikumu

7. pantu pārgrozīt un to izteikt šādi: ,,Tiigos tirgošanās atļauta:
no 1. maija lidz 31. augustam no 6 rītā līdz saules rietam un no
1. septembra līdz 30. aprīlim no pulksten 7. rītā līdz saules rietam".

šo šais; ..šo noteikumu pārgrozījums stājas spēkā divi nedēļu
laikā pēc tā publicēšanas ,,Valdības Vēstnesī".

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā. 7602v
Liepājas apriņķa valdes priekšsēdētājs E. Līcis.

Sekretāra v. i. 1. Lācis.

0. rajona inženieris. !?tēze6nē,
izdos š. g. 17. jūlijā, pīkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas alejā 65,

jauktā izsolē sekošus Rēzeknes apr. darbus:

1) Dzelzbetona caurtekas būvi uz Latgales šos. km 62,213.
(Drošības nauda Ls 140,—);

2) Dzelzbetona tiltu Xs 97 ar aiļu 2,00 pārbūves darbiem
km 65,54 uz Latgales šosejas.

(Drošības nauda Ls 270.—).
Pie līgumu noslēgšanas drošības nauda papild. līdz 20°no

maksas aprēķina summas. L. Xs 2046. 7636b

Tukuma virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 8. augustā, Tukuma virsmežniecības
kancelejā, Tukumā .Pils ielā Xs 14,

augošu mežu
I it:. Šlokenbekas mežniecībā, Milzkalna novadā pēc celmu

SKaita 5 vienības no 25 līdz 75 num. koki, vērt. no Ls 155,— līdz
Ls 256,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27, sept.
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudu no attiecīgu vienību izsludinātas vērtīoas.
Pēc "nosūtīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošīoas naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zinies un
Valsts zemes

: ilu zīmes; 2j banku un kredītiestāžu
garantijas. Par augošā meža vienībām drošības naudas ciršanas
vietu tīrīšanai un mežu kultūrdarbu izvešanai apvienotas vienā
summā — 20% apmērā no vienības pārdošanas summas, pie kam
šī drošības naudas paliek mežu depaitamenta rīvcībā. Ciršanas

S notīra un apmežo mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie I iec. mežziņa.

7604v Tukuma viismežniecība.



Paziņojums
par š. g. 15. un 16. jūnijā
notikušām Balvu pilsētas

domnieku vēlēšanām.
Pamatojoties uz pagaidu no-

teikumiem par pilsētu domnieku
vēlēšanām 30. pantu (1919. g.
Lik. krāj. 125), Balvu pilsētas
valde paziņo, ka par Balvu pil-
sētas domnieku un viņu kandi-
dātiem uz likumā paredzēto
laiku ievēlēti:

JN8 1.

Balvu pilsētas vēlētāju apvienots
kandidātu saraksts.

Domnieki:
1) Reinholds Smurģis.
2) Alfrēds Mikalks.
3} Pēters Šmits.
4) Aleksandris Baķis,
5) Fricis Salmiņš .
6) Kārlis Dumpe,
7) Jēkabs Līcis.
8) Augusts Krastiņš;

Kandidāti:
1) Jānis Zatlers,
2) Vilhelms Žagars,
3) Ilļa Mazikins,
4) Otto Egle,
5) Kārlis Turks.
6) Kārlis Men
7) Ādolfs Mednis,
8) Alfrēds Boks,
9) Eduards Buliņš.

Ns 2.
Balvu pilsētas ebreju bezpartejiska

vēlētāju kandidātu saraksts.
Domnieki:

1) Anatolijs Drigovs,
2) Siska Lacvinskis,
3) Josels Jucha,
4) Giršs Lacvinskis,
5) Jākobs Naglis;

Kandidāti:

1) Julius Šavlovs.
2) Josifs-Nauchmans Amitans,
3) Moisejs Solovejs.

Ns 3.
Apvienota strādnieku, amatnieku
un sīkražotāju kandidātu saraksts.

D o m n i e k i:
1) Konstantīns Supjevs;

Kandidāti:
1) (īeorgijs Panga,
2) Savērs Pičuks-Mass.

Ns 4.
Balvu pilsētas latgaliešu apvienots

kandidātu saraksts.
Domnieki:

1) Donats Šupulnieks,
2) Kazimirs Sirmais;

Kandidāti:
1) Staņislavs Jasevičs,
2) Jāzeps Mozolevskis,
3) Staņislavs Burķits,
4) Jānis Voicits,
5) Juris Ausējs.
6) Jānis Kravāts,
7) Jāzeps Timenieks,
8) Aleksandris Začs,
9) Nikolajs Romanovskis,

10) Povuls Blučs,
11) Jāzeps Kravals,
12) Jānis Opincans,
13) Staņislavs Konans,
14) Aleksandris Salmans,
15) Staņislavs Korlašs.

Ns 5.
Domnieki:

1) Chugo Sērmukšs-Sermukstels
Kandidāti:

1) Pēters Auziņš,
2) ļānis Lācitis,
3) Ernests Cīrulis.

Pilsētas galva R. Smurģis.
Sekretārs A. Stintmans.

iespiests Valsts tipografi ā.

Maksātnespējīgas parādnieces
akc. sab. „I. Vidzemes ādu fabri-
kas" vispārīga kreditoru sapulce
notiks š. g. 15. jūlijā, pulksten
5 p. p., Rīgā, Tirgoņu ielā
dzīv. 2, ar šādu dienas kārtību :
1) Zvērināta kuratora ziņojums;
2) Zvērināta kuratora atalgojums;
3) Konkursa valdes vēlēšanas:
4) Dažādi jautājumi.

Zvēr. kurātors-zvēr. adv.
7564v (paraksts).

Maksātnespējīgās parādnieces
akc. sab. ,.A. BALODIS"

kreditori ar šo tiek uzaicināti
ierasties uz

kreditoru pilnu sapulci,
kura nolikta uz š. g. 30. jūlijā,
pulksten 17. Rīgas apgabaltiesas
mazā sēžu zālē, ar šādu dienas
kārtību:
1) Konkursa valdes ziņojums:
2) Pārskats par konkursa masu;
3) Pretenziju pārbaudīšana:
4) Jautājumi un priekšlikumi.
7563v K<>nkursa valde.

Naujenes pag. valde, Daugav-
pils apr., izsludina par nederīgām
šādas nozaudētas Latv. iekšz.
pases: 1) X? 4297, izd. no šīs
pag. valdes 1924. g. 2. okt. ar
Nikifora Andreja d. Kirilova
vārdu un 2) ser. JZ Xs 000904,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
14. jūn. ar Feona Afanasjeva
vārthi 6.545o

Viļakas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
Xs 6916, izd. 1920. g. 4. janv. no
Balvu pag. valdes ar Otilijas
Andreja m. Leonovs, dzim. Bric.
vārdu; 2) zirga pasi Ne 12761 1029
izd. 1926. g. 1. martā no Kārsavas
pag. valdes ar Borisova vārdu:
3) zirga pasi Xs 16288 1888, izd.
1928. g. II. maijā no Viļakas
pag. valdes ar Jezupa Bogdana d.
Kokoreviča vārdu. 6445o

Viļakas pag. valde izsludina
par nederīgām šādas nozaudētas
Latvijas iekšz. pases: I) ser. KP
Ns 014404/3204, izd. 1928. g.
12. martā no šīs pag. valdes ar
Jāna Aloiza d. Ceicina vārdu;

2) ser. KT Xs 011316 6916. izd.
1928. g. 9. jūl. no šīs pag. valdes
ar Jāņa-Sebastijāņa Faustiņa d.
Miniča vārdu; 3) ser. KT
Ns 0U220 8820, izd. 1928. g.
28. itin. no šīs pag. valdes ar
Paulīnes Jāzepa m. Ašāk vārdu.

fU4fin

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. CTNs000510
izd. no Ēdoles pag. valdes 1928. g.
26. aprīli ar Friča Jāņa d. Šeibe
vārdu. 6651o

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudētu
kara klausības apliecību Xs 959,
izd. no Ventspils kara apr.
priekšn. 1925. g. 23. janv. ar
Haima Glikmaņa vārdu. 6652o

Iekšlietu ministrijas Pasu noda-
ļa iz-ludina par nederīgu nozau-

\nša Daetza ārzemju pasi
izd. Rīgā 1926. g. 4. janv.

Naujenes pag. valde, Daugav-
pils apr., izsludina par nederīgām
nozaudētās: 1) Latv. iekšz. pasi
Xs 26000, izd. no šīs pag. valdes
1921. g. 31. okt. ar Pral
Pantelejevas vārdu un 2) Latv.
iekšz. pasi ser. JN
izd. no Višķu pag. valdes 1929. g.
19. maijā ar Staņislava ļura d.
Kreipana vārdu.

Madonas apr. priekšnieka pal.
l.iec. paziņo, ka - jūlijā
pulksten 12. pie Liepkalnes pag.

nama tiks pārdotas vairāksolī-
šanā Pēteram Kvantam, dziv
Liepkalnes ' pag. ,.Vee-Dok
piederoša kustama manta, sa-

stāvoša no viena
par Ls 200.—. izpildot Pirmās
apdrošināšanas s-bas nelaimes

gadījumos rakstu no 1929. g.
17. maija 758.

Izzināt parakstu. atsevišķas
mantas nocenojumu. kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. I

Rīgas prefektūra

izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, kas pieteiktas
par zudušām pēc šāda saraksta:

!) Latv. pase ser. BK N
izdota no Rīgas pret. 1928. g.
Ki. janv. ar Jāņi Godsi īa vārdu;
2) Latv. pase ser. MN Ns 1914,
no Kārsavas pag. 1927. g. 4. okt.
ar Antoniņas Nikolaievs vārdu;
3) Latv. pase ser. \V Ns 12967,
no Rīgas prēf. 1928. g. 5. martā
ar Artūra Drauduvietis vārdu;
4) Latv. pase ser. BJ Ns 13593,
no Rīgas prēf. 1928. ģ. 25. maijā
ār Hermaņa Betchera vārdu;
5) Latv. pase ser. AI. N-> 2336, no
IX iec. 1927. g. 25, okt. ar Mār-
tiņa Bremera vaidu; 6) Latv.

ser. BK Ns 3813, no Rīgas
prēf. 1928. g. 26. ifmijā ar Al-
vīnes Neimanis v.; 7) Latv. pase
ser. BJ Ns 1482, no Rīgas prēf.
1928. g. 31. maijā ar ?eines Misu-
lovins v.; 8) Latv. pase ser.
K') Ns 16034, no Maltas pag. v.
1927. g. 6. dec. ar Jefima i
vārdu: 9) Latv. pase ser. M.
Ns000547.no Rēzeknes pol. pr-ka
ar Raisās Jeršo I) Latv.
pase ser. A. .'.X 000027, no
1928. g. 1^ . janv. ai Mārtiņa

? .: 1 l).Latv. pase N° 1087,
20. apr.. no Tukuma

pils. pol. pr-ka ar Alfrēda I
vārdu: 12) Latv. pase ser A.J

no 1 iec. 1927. g.
30.sept ar Sores Sers v.: 13) Latv"

r. CL X" I o Mārs-
nēnu pag. -. febr. ar
Ludvigas Šaršunis v.; 14) Pa-
gaidu pērs. apl. Xs 1546. no

ar Humana Kolata v.; J5) Latv.
pase JN Rukmuižas nag.
vaid. ar Kārla Bartuševi

no III iec. 1927. g. 1. dec. ar Flzas
: 17) Latv. pase s

1140, no VII iec. 19
26. mv Itovska v.;
18) Latv. pa:

as prēf. 1928. g. 29i Latv.
: ag. V.

1922. g. ar Pētera i
20) Latv. pase sei 14579,

;s prēf. 1928. i-. 22. febr.
I,i Strazdiņa v.: 21) Latv.

Rīgas
prēf. 192i I. maijā ai Dores
Adamaitis v.; 22) Latv. pase

922, no Rīgas prēf. I
17. martā ar Susmaņa Klinemaņa
vārdu: 23) Latv. pase »
NŠ018" as prēf. 1928.g.
6. febr. ar |āna Ance-

mv. ai
Alberta Strautmana v.; 25) Latv.

Rigas
prēf. 1927. g. 23. dec. ar Vladisla-

ser. A : Rīgas prēf.
I. sepr. aVoldemāra

Jakor- 27) Latv. p
? III iec.

22.nov.ar. Jāna .^)Latv.
78, no Rīgas

2. martā a:
Koknei . Latv. p.

24, no III iec. 1927. g.
... ai Tatj.

30) Personas apli.-c:
no Rīgas prēf.

Fīlipa Dudīt -
31) La1 012916,
no Rī _ 27. apr
ai Valdemāra Meldera

15547. no Rīgas
prēf. 1925. g

..; 33) Latv. pase ser. AN
Xs 18312. no III iec. 1927. g.
24. nov. ar Alfrēda Piacie v.;
34) Pērs. apl. X 557. no Rīgas
piēf. 1 Izaka Zīs
35) Latv. i
no Rīgas prēf. 1928. ». II. maijā

) Latv.
009177, n

iec. 1928. g. 23. apr. ar Jāzepa
ļavtoka v.; 37) Latv. pa

BZ Xs 0 198I6, no Liepājas
1928. g. 3. maijā ar Kārļa Lutera
vārdu: 38) latv. pase s

S499, no VII iec. I
7. maijā ar Irmas B

: . AI. X? ' I
no VIII iec. 1927. g. 5. nov. ar
Annas Andersons v.; 40) Latv.

r. AA Nš 020761, no 1 iec.
g. 15. sept. ar Emmai

bards v.: 41) Latv. psse ser. -
.V ('15959. no Ropažu pag. vaid.
1928. g. I. aor. .
vārdu: 42i Latv. pase ser. AI.
Xs 013852, no Rīgas prēf. 1927. g.
24. okt. ar Ādolfa ļegermanis v.;
43) Latv. pase ser. " lP Ns 002447,
no Daugavpils apr. pr-ka pol.
II iec. 1927. g. 14. nov. ar Irlas
Kadiševicš v.; 44) Latv. pase
ser. AN Xs 611359, no VII! iec.

1927. g. 17. nov. ar Alvīnes Ābo-
liņš v.; 45) Latv. pase ser. ZN
Ns 014589, no Lielvārdes pag. v.
1927. g; 10. okt. ar Alvīnes
Skrastiņš v.; 46) Latv. pase
Xs 353,'no Kārzd , vaid.
1928. g. ai Ernesta Bērziņa v.;
47) Latv. pase ser. AN Ns 005707,
no VII iec. 1927. g. II. ? ?
Zelmas Eglītis v.: 48) Latv. pase
sei. AI. Xs 014336, no II iec.
1927. g. !. nov. ar Zelmas Ranks
vārdu: 49) Latv. pase ser. BK
Xs 11996, no Rīgas ptēf. 1928. g.
2. okt. a; Zāmueļa Kaplana v.;
50) Latv. pase ser. AP Ns 013205,
no 111 iec. 1928. g. 2. janv. ar

i
Lldlias Oaigans v. Olj .arv. pasi

ser. AT Ns 018257, no VIII iec
19'JS g. 7. fW>r. ar Kārla Cavio v.

128. g. 26-, febr. ar Konstan-
tīna Prošcineko v.; 53) Latv. pas«

\V Nā 020238, no XI iec.
1928. g. 20. martā ar Hugo Gerca
vārdu; 541 Latv. pase ser. BL

ivpiN prēf,
1929. g. 19. janv. ar ZŠnas Ko-
vaļskis v.; 55) Latv. gase ser.
BK No Di» as prēf.
1928. g. 16. VIII ar Eiiena Ba-

.; ^
Pers. apl. Ns 10728,

no Rīgas prēf. 1924. g. 2. jūlijā ar
nira Suchodojeva v.; 57)

Latv. pase ser. AU Xs 0022136;
no X lec. 1927. g. 23. nov. ar
Gotfrīda Rozenfelda v.; 58) Latv.
pase ser. AU Xs 060253, no VIII

927. g. 24. VII! ar Paula
Ida v.; 59) Lat\. pase

Ns 1734, no Mangaju pag. v.
1920. g. 30. apr. ar Mai ijas Ja-

kobsons v.; 60) Lat\
AP .te 024798, no VIII iecJl928.g.
18. janv. ar |āna Meijira v.:
61) Latv. )<
no Rīgas prēf. 1928. g. 5. maijā
ar Lidijas Radziņš v.; 62) Latv.
oase ser. X Ai 31, no

prēl 1927. g. ii. okt. ar
Kārļa Zīver ) Latv. pase
sc. BK 1*002927, no Rīgas prēf.
1928. g. 25. jūn. ar Helciies Za-
viekis v.; 64) Latv. pase ser.
VIIiec.12. janv. ar Eduarda Neimoviča
vārdu; 65» Latv. pa
te 016066, no VI iec. 1827. g.

c. ar Matildes I "pīts vārdu.
Pamats: Rīgas prēf. raksti

noš. g. 12.. 13.. 14., 15.. 17..
18.. .. 27.
un 28. jūn. Nš 4877. 7376v

Rīgas prefekta pal. v.(paraksts)

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, ka 1929. g. 22. jūlijā
pulksten 12, pie Ļaudonas pag.
nama tiks izpārdotas vairāksolī-
šanā Kārlim Gruzīnam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
vieniem lietotiem dzelzsasu Na-
giem (ore), nocenota par Ls lut .
izpildot Pirmās apdrošināšanas
s-bas nelaimes gadījumos rakstus
no 1929. g. 17. maija un 12. jūnija
ar Ns 1798, 1789 "un 17:

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ar i ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
nārHftčanac rliprtā nv vietasi

tMwwu..«u Ww..« ..«. ..~.M~.

Madonas apr. priekšnieka pal.
I. iec. paziņo, ka 1929. g. 22. jūlijā
pulksten 12, pie Sāvienas pagasta
nama tiks izpārdotas vairāksolī-
šanā Jūlijam Bojāram piederoša
kustama manta, sastāvoša no
viena priedes koka drēbju skapja
dzeltenā krāsā,nocenota par Ls20,
izpildot Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša rakstu no 1929. g.
15. jūnija ar Xs 384.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Milzkalnes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto 1
iekšz. p,
izd. no šīs pag. valdes
16. janv. ar Kārļa-Alfonsa Dullis
vārdu.

, '
.
-

-

Rīgas lenšu un trikotāžu fabrika

akc. sab. ..KOSMOS
Bilance 1929. g. 1. janvārī.

j Aktīvs. Ls Pasivs. Ls
. Rase . . . 31.390,75 Akciju kapitāls . . . 2.--

Mašīnas 126.803,97 Kreditori 12
; Inventārs 3.483,02 Amortizācija .... i
i Darba rīki ..... 5.845,52 Rezerves kapitāls . . 1.6709

Elektrības piederumi 5.562.61 Rīcības rezerves kapi-
i Izejvielas . . . 48.533,71 tais

Preces . . . 69.901,70
. Debitori 87.642.34
. Depozīti 480 —

Vekseļi . 1.200,— ;
Vekseļi iekasēšanai . 5.514,66

Ls 386.358,28 Ls

Akc. lūt. .Jūgtas mūnufoKiūro" Rigfl.
Bilances konts 1928. g. 31. decembrī.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Nekust. īpašums. . 951.052,92 | Pamata kapitāls . .2.500.000,—
Mašinas 2.610.830,12 Obligāciju konts. . 769.950,—
Inventārs 81.530,12 Amortizācijas konts 127.176,08
Preces 1.592.790,27 Specialrezerves konts 299.714,68
Debitori 1.761.979,32 Kreditori 3.027.720,87
Kase 294,-- Pārejošas summas . 22.256,92
Pārejošas summas . 27.595,90 Peļņas un zaudēj

' . konts 279.264,27-

Ls 7.026.082,82 Ls 7.026.082,82:

Norēķins par 1928. g.
Ieņemts. . . . Ls 5.063.916,47 i Izdots Ls 4.112.126,42?

Peļņa „ 951.7!-

Ls 5.063.916,47 Ls 5.063.916,47"

Peļņas un zaudējumu konts 1928. g. 31. dec.
Ls ļ Ls

Daž. izdevumi pro- Preču konts. . . . 951.790,05
centi u. t. t. . . 525.337,45 Peļņas atlik. par

Fabr. un maš. uz- 1927. g 6.981,585
turēšana .... 84.228,88

Dubio konts . . . 44.648,91
Nil.iim. gad. apdr.

un slimo kases . 25.292,12
Peļņas pārn. uz

1929. g. 1. janv. 279.264 27

Ls 958.771,63 Ls 958.1

Rīgā, 1928. g. 31. decembrī. 7254 Valde.

Rīgas meža un būvju A/S
Blaumaņa ielā Ns 29, dz. 13. Tāļr. 2-7-2-9-7.

Bilance 1929. g. 1. janvārī.
Aktīvs. Ls Pasīvs.

Kase 335,79 Akciju kapitāls. . . . 50.000,-J
Inventārs 600,— Rezerves kapitāls. . . 320,18
Šaubīgi parādi .... 72,50 Kreditori 1.578,—
Debitori 10.653,83 Pe|ņa par 1928. g. . . 5.208,02ļ
Summas uz norēķiniem 244,06
Latvijas privātbanka,

t. r : 45.200 —

Ls 57.106,18 Ls 57.!

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredits. Ls

Alga 5.760,— ļ Preču pieņems, un no-
Tirdzniecības izdevumi 20.018,23 sūtīšana 30.986,25
Peļņa par 1928. g. ? ? 5.208.02 .

Ls 30.98i . Ls 30.981

7255 Valde.

Akc. sabiedr. farmaceitisku un ķīmisku produkti*
izgatavošanai un pārdošanai

„X Jterter, Jelgavā,
Gada pārskata izvilkums par 1928. g-

Bilance 1928. g. 31. decembri.
Aktivs. Ls Pasivs. Ls

Kase 76,55 Akciju kapitāls ..40.Banku konti . . . 1.734,— Rezerves kapitāls . 1.28
Nekustams īpašums 19.471,— Amortiz. kapitāls . ' 1
Aptiekas inventārs 15.175,99 ļ Hipotēku parādi . 5.00
Drogu pārdotavas Dividend. neizmnks. !<Ht ,34

inventārs .... 2.400,— Pārejošas summas . 25.2S
Laborator.inventārs 5.736,56 Aizņem, no bankas 324,—
Dzīvokļa inventārs 224.50 Kreditori 124,44
Preces 14.808,44 Tīra peļņa par i
Debitori 31.— gadu '. ' ?'

58,04

Debets. Peļņas un zaudējumu konts.
Algas, vispārēji izdevumi, procenti,

^
nodokļi, iz-

labojumi, apdrošināšana, atskaitījumi īpašumu
vērtības dzēšanai Ls 6105,48

Tīra peļņa par 1928. gadu „ 1095^ 03
~

LŠ
~
7200

Kredits.
Nomas nauda par iznomātiem sabiedrības uz-

ņēmumiem un īpašumiem Ls 5858.—?

Peļņa uz precēm 134
;

Gada pārskats apstiprināts akcionāru vispārējā sapulc 6
1929. g. 7. jūnijā, 7042 Valde.

Pelņas un zaudējumu rēķins.
Zau Ls Pelnīts. Ls

Amortizācija Fabrikācijas rēķins . 26.712,6
Mašīnas un inventārs 13.028,70,
Darba rīki un elektr.
piederumi .... 3.422,42

Peļņa .... . ? ? 10.261.51 ļ

Ls 26.712,63 ' Ls 26

71385 VALDE.

r ">

S>a%ādi
sludinājumi.

Rūpniecības un tirdzniecības a s.

„A u s ra o"
akcionāru ārkārt.

pilna sapulce
tiek sasaukta 1929. g. 3. augustā,
pulksten 17, sabiedrības telpās,
Rīgā, lielā Miesnieku ielā Ns II,
dzīv. 2.

Dienas kārtībā:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) V'a/des ziņojums;
3) Sabiedrības likvidācij
4) Likvidācijas kommisijas vēlē-

šanas. 2v Valde.

Rudbāržu pagastam,
Aizputes apriņķī, vajadzīga

vecmāte.
Vēlēšanas notiks š. g. 18. jūlijā,

pulksten 10 dienā. Rudbāržu pag.
namā. Vecmātes lūdzam pie-
teikties pie Rudbāržu pagasta
valdes vai vēlēšanu dienā ie-
rasties personīgi.

Alga Ls 70,— mēnesī, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu un
apgaismošanu.

Pasts c. Rudbāržiem." Telefons
..Rudbārži Ns 4".

Tuvākā dzelzceļa stacija (Lie-
pāja-Glūda) Skrunda, apm.-6 ki-
lometri. 2 Pagasta valde.

j.; ii..

Latgales divīzijas štābs
zsludina rakstisku izsoli š. g.
15. jūlijā, pulksten 12 uz

1100 kg svaigas liellopu
gaļas piegādi,

laikā no I. augusta līdz 30. no-
vembrim 1929. g.

Izsole notiks Latgales divizijas
štābā. Pļaviņās, Daugavas ielā
Ns 27, saskaņā ar likumu par
darbiem un piegādēm valsi
jadzībām. Izsoles dalībniekiem
līdz izsoles sākumam jāiemaksā
štāba kasē 10°drošības naudas
no pieprasītās summas

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Latgales divizijas štābā
Pļaviņās, Daugavas ielā
darbdienās no pulksten 9—15.

Piezīme. Likums par darbiem
un piegādēm valsts vajadzī-
bām izsludināts 1928. g.
„Vald. Vēstn." 54. num.

7355v ļ_

Bukaišu pagasta valde
ar šo dara zināmu, ka Bukaišu
pagasta padome, Jelgavas apr.,

g. 13. jūlijā, pulkst. 2 dienā,
izdos jaukta izsolē nespējnieku

patversmes ,,Staleni"

pārbūves darbus.
Ar projektu un darba aprēķi-

niem var iepazīties pagasta valdē.
Drošības nauda Ls 1000,—.
Pagasta padome patur sev

tiesības darbus izdot vienam no
3 pēdējiem mazākprasītājiem.

Tuvākā dzelzceļa stacija Bēne
uz Jelgavas-Renģes-Liepājas lī-
nijas. 3 7625v

1. ceļu iecirkņa kantori
Rīgas I stac,

š. g. 18. jūlijā, pīkst. 12, izdos

jauktā izsolē
Zemitānu stacijas rampas
bruģēs, un zemes darbus.

Drošības nauda Ls 1100,—.
Tuvākas zjņas iecirkņa kantori
darbdienās no pulkst. 10—14.

L 2037 7635

Mūrmuižas pag. I pakāpes
pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs-skolas pārzinis
sākot ar 1929. g. I. augustu.

Kandidāti, kuri vēlētos šo vietu
ieņemt, tiek lūgti ierasties uz

^anu š. g. 25. jūlijā, pulksten
10 no rīta Mūrmuižas pagasta
namā pie pagasta padomes, vai

ikties rakstiski, iesniedzot
attiecīgus dokumentus.

>v Mūrmuižas pag. valde.


	Valdības Vēstnesis no. 147 05.07.1929��$桭瑸쎘㥏��磲
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles. Rīkojums JVs 98.�ㅠ汯捡�┺�㲜�ㅤ浡硰൭χ�渀� 湡浥
	Valdības iestāžu paziņojumi. Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.�䜠ŋ팿Ⳇ꼋ﺪ䣣﹍ࠁ뚖ᴁ༁ꆨČ龛ሑꆩĉб缄摥
	Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi apbalvoto jātnieku pulka karavīru saraksts�ㄷ㠠ㄸ㐠㔵㘠ㄸ㔠嬠㔸㐠㘱ㄠ崠ㄸ㜠ㄹ〠㔵
	Article
	Article
	Article
	Nekustamas mantas saraksts,
	Iecelšanas.
	KURSI.
	Article
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�⁔洍ਲ਼⁔爍਼〰㔸〰㕤㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔
	Valdības darbība. Ministru kabineta sēde�਼〰㔸〰㕤㸠呪ഊ䕔ഊ儍ੱഊ䉔
	' < JTiesu sludinājumi. ?�넜Ѐ�
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Valsts zemes banka.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	r ' €Mu iestāžu sludinājumi.�儀猁ࠇ㡊ጜᣘဒ
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Paziņojums�㘳〰㙣〰
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Rīgas prefektūra�ājumi. ?�
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 7
	Adv. 2 Page 7
	Adv. 3 Page 7
	Adv. 4 Page 7
	Adv. 5 Page 7
	Adv. 6 Page 7
	Adv. 7 Page 8
	Adv. 8 Page 8
	Adv. 9 Page 8
	Adv. 10 Page 8
	Adv. 11 Page 8
	Adv. 12 Page 8


