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(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)

I.
1. Mobilizācijas un kara laikā visai

tautai jāpiedalās karaspēka apgādē ar
pārtiku un elpi pret noteiktu atlīdzību:
I) nacionālās apgādes un 2) rekvizīcijas
veidā.

A. Nacionālā apgāde.

2. Nacionālā apgāde ir jau miera laikā
nodibināta un paredzamiem mobilizācijas
un ka .ra apstākļiem pielāgota valstī atro-
damo pārtikas un elpes krājumu izmanto-
šana karaspēka vajadzībām mobilizācijas
pin kara laikā, ar valsts un pašvaldības
orgānu piedalīšanos.

3. Nacionālo apgādi organizē un pārzina
kara ministris. Rīkojumu par nacionālās
apgādes izvešanu dzīvē dod mobilizācijas
laikā kara ministris, bet kara laikā —
armi as virspavēlnieks.

B. Rekvizīcijas.
4. Rekvizīcija ir ārkārtējs līdzeklis,

ar kura palīdzību karaspēks ievāc viņam
nepieciešamo pārtiku un elpi no iedzīvo-
tājiem spaidu ceļā, vajadzības gadījumā
pielietojot varu.

5. Rekvizīcija pielietojama: 1) mobili-
zācijas un kara apstākļos, kad karaspēka
kārtējā apgāde traucēta vai nacionālā
apgāde nedod vajadzīgos rezultātus, un
2) kā spaidu līdzeklis pret iedzīvotājiem,
kūp nepilda nacionālās apgādes uzliktos
pienākumus.

6. Rekvizīcijas tiesības piekrīt diviziju
komandieriem un viņiem tiesībās līdzīgiem
priekšniekiem savos rajonos, viņu augstā-
kiem priekšniekiem un galvenam intendan-
tam.

Neatkarīgi no tam, atsevišķi operējošā
karaspēka priekšnieki, neizņemot grupu
un patruļu priekšniekus, var pielietot

^rekvizīciju gadījumos, kad viņiem nav
iespējams citādā ceļā sagatavot padotam
karaspēkam nepieciešamo pārtiku un elpi
un radušies apstākļi nepielaiž rekvizīcijas
iepriekšējas atļaujas izprasīšanu. Par
izvestās rekvizīcijas iemesliem un apmēru
norādītie priekšnieki ziņo padotības kārtībā
Pie pirmās iespējas.

7. Ienaidnieka territorijā, uz armijas
virspavēlnieka rīkojumu, var izvest rekvi-
zīciju arī bez tūlītējas atlīdzības.

C. Vispārējie noteikumi.

8. Pārtikas un elpes cenas nacionālai
apgādei un rekvizīcijām nosaka kara
ministris, bet kara laikā — armijas virs-
pavēlnieks.

9. Izdevumus, kādi rodas attiecīgām
valsts un pašvaldības iestādēm ar nacio-
nālās apgādes un rekvizīciju organizēšanu
vai izvešanu, sedz šīs iestādes no saviem
līdzekļiem, kā miera, tā kara laikā.

10. Tuvākus noteikumus un instrukci-
jas par nacionālo apgādi un rekvizīcijām
izdod kara ministris — ar Ministru kabineta
piekrišanu, — bet kara laikā — armijas
virspavēlnieks.

II.
Sodu likumu 138. pantu papildināt

ar sekošo:

Ja neizpildītais saistošais noteikums,
izdots uz likuma pamata par nacionālo
apgādi un rekvizīcijām, tad vainīgais
sodāms:

1) miera laikā — ar arestu uz laiku,
ne ilgāku par trim mēnešiem, vai ar
naudas sodu, ne augstāku par trīs
simti latiem;

2) kara laikā — ar ieslodzījumu cietumā.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā.

Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministris A. Ozols.

Rīkojums JVs 172
1929. g. 21. jūnijā.

Saraksts patentētiem ārstniecības līdzekļiem,
kurus atļauts ievest Latvijā.

Ārstniecības līdzekļu Piemērojamais
nosaukums ievedmuitas tarifs

*1. Abasin tabl 113. p. la pk.
2. Abijon-Inject (Sāchs.

Serum-VVerk) . . . 113. p. la pk.
3. Acidol tabl 113. p. la pk.
4. Acidol-Pepsin pastiles 113. p. la pk.
5. Adalin tabl 113. p. la pk.
6. Adamon tabl. . . . 113. p. la pk.

*7. Adonilen 113. p. lb pk.
*8. Adovern šķidrums un

graudiņi 113. p. la pk.
*9. Afenyl-Injec+ . . . 113. p. la pk.
10. Agomensin amp. . . 113. p. la pk.
11. „ tabl. . . 113. p. la pk.

*12. Alival-amp 113. p. la pk.
*13. Alival-tabl 113. p. la pk.

14. Alaunstifte .... 113. p. lb pk.
*15. Allonal tabl. . . . 113. p. la pk.
*16. Amphotropin tabl. . 113. p. la pk.

17. Antigourmin . . . 112. p. 9a pk.
*18. Antiperiostin. . . . 112. p. 9a pk.

19. Antithvreoidin Moe-
bius 113. p. 3b pk.

20. Antithvreoidin Moe-
bius tabl 113. p. la pk.

21. Antithvreoidin Moe-
bius amp 113. p.-la pk.

22. Anusol-Supposit.Goe-
decke 113. p. la pk.

23. Aolan amp 113. p. la pk.
24. Aperitol tabl. . . . 113. p. la pk.

*25. Argent. nitric. Stifte 113. p. lb pk.
26. Arheol Caps. Astier 113. p. la pk.

*27. Arsenferratose . - 113. p. lb pk.
*28. Arsenobenzol Billon 112. p. 8a pk.
*29. Arsen Elektroferro! 133. p. lb pk.
*30. Arsvlen 113. p. lb pk.

31. Arthigon 113. p. 3b pk.
32. Artosin tabl 113. p. la pk.
33. Aspirin tabl. . . . 113. p. la pk.
34. Asthmaitrin .... 113. p. lapk.

*35. Asthmolvsin amp. . 113. p. lapk.
*36. Asthmolvsih tabl. . 113. p. lapk.
37. Atochihol 113. p. la pk.
38. Atophan tabl. . . . 113. p. la pk.
39. Atophanvl amp. . ? 113. p. lapk.

40. Baume Bengue . . 113. p. lb pk.
41. Belloc. Pastillen . . 113. p. lapk.
42. Bilival 112. p. 9a pk.
43. Billiner Pastillen . . 113. p. la pk. I

44. Biovar-Poehl tabletes
un ampules . . . . 113. p. la pk.

*45. Bisuspen 113. p. lb pk.
*46. Bismogenol . . . . 113. p. lb pk.
47. Bismophanol . . . 113. p. lb pk.
48. Bismuto-Vatren . . 113. p. 2 pk.

*49. Borovertin tabl. . . 113. p. lapk.
50. Bromalin tabl. . . 113. p. lapk.
51. Bromural tabl. . . 113. p. lapk.
52. Butolan tabl. . . 113. p. lapk.

*53. Cacodvlate de Soude
Clin Ampoul. . . . 113. p. lapk.

54. Cadechol tabl. . . . 113. p. lapk.
*55. Calcium Diuretin . 112. p. 9a pk.
56. Capsules Goudron . 113. p. la pk.
57. Carmin-coerul tabl.. 113. p. lapk.

*58. Casbis 113. p. lb pk.
59. Cascara Midy . . . 113. p. la pk.
60 Cascara Sagrada Bar-

ber tabl 113. p. la pk.
61. Cascarine Leprince . 113. p. la pk.
62. Caseosan amp. . . 113. p. lapk.
63. Cataplasma Langle-

bert 113. p. lb pk.
64. Cataplasma Lelievre 113. p. lb pk.
65. Cataplasma Volkhau-

sen 113. p. lb pk.
66. Cerehrin 112. p. 9a pk.
67. Cerolin Pillen . . . 113. p. lapk.

*68. Chinosol tabl. . . . 113. p. lapk.
*69. Chloramin 112. p. 9a pk.
70. Cholaktol tabl. . . 113. p. lapk.
71. Cholelvsin tabl. . . 113. p. lapk.
72. Choleflavin . . . . 112. p. 9a pk.

*73. Cigarettes d'Espic . 113. p. lapk.
*74. Cigarett d'Abvssinic.

d'Exibard 113. p. la pk.
*75. Cvlotropin .... 113. p. lapk.

76. Citobarium intern. . 112. p. 9a pk.
77. „ rectal. . 112. p. 9a pk.

*78. Clavipurin .... 113. p. lapk.
79. Coagulen pulv., amp.

un tabl 113. p. la pk.
80. Coli-Yatren .... 113. p. 2 pk.
81. Coramin amp. . . . 113. p. lapk.
82. Cornina 113. p. lb pk.
83. Coliron 113. p. lb pk.

*84. Colitique iekšējai lie-
tošanai 113. p. lb pk.

*85. Colitique iespricēju-
miem . . . . . . . 113. p. la pk.

*86. Coliticļue filtrāts . . 113. p. lb pk.
87. CompraI tabl. ... 113. p. lapk.

*88. Cotarnin tabl. . . . 113. p. lapk.
89. Crvogenine Lumieie 112. p. 9a pk.
90. Cuprex 113. p. Ib pk.
91. Cuprum Stifte . . . 113 p. lb pk.

*92. Cvarsal 112. p. 9a pk.
*93. Degalol tabl. . . . 113. p. lapk.
*94. Degrasin tabl. . . . 113. p. lapk.

95. Decholinamp.untabl. 113. p. la pk.
*96. Desencin tabl. . . . 113. p. lapk.

97. Dial 112. p. 9a pk.
98. Dialasvta Golaz . . 113. p. 2 pk.

*99. Dicodid. tabl. . . . 113. p. lapk.
*100. Digalen 113. p. 2 pk.
*101. ,, Ampullen . 113. p. la pk.
*102. ,, Tabletten . 113. p. lapk.
*103. Digipurat pulv. . . 113. p. 2 pk.
*104 ,, Ampullen 113. p. lapk.
*105. ., Tabletten 113. p. la pk.
*I06. ,, Liquidum 113. p. lb pk.
* 107. Digitaline Nativelle

1) solut 113. p. 2 pk.
*108. Digitaline Nativelle

2) granules . . . .113. p. la pk.
*109. Digitaline Nativelle

3) ampoules .... 113. p. lapk.
* 110. Digitalis Dispert . . 113. p. 2 pk.
*111. Digifoiin visās formas 113. p. la pk.
*1I2. Digotiri 113. p. 2 pk.

113. Dijodvl Caps . . . 113. p. lapk.
114. Diiodyl-Tabletten . 113. p. lapk.
115. Diplošal tabl. . . . 113. p. lapk.

*116. Diuretin tabl. . . . 113. p. lapk.
*117. Dotmalein amp. un

tabl 113. p. la pk.
118. Duanti 113. p. Ibpk.

*119. Eisen-Elarson tabl. . 113. p. lapk.
120. Eisen-Somatose . . 113. p. Ibpk.
121. Ektebin 113. p. 3b pk.

*I22. Elarson tabl. . i . 113. p. lapk.

123. Elbon 112. p. 9a pk.
124. Ekloform tabl. . . 113. p. lapk.

*125. Elektrargol in Amp. 113. p. la pk.
* 126. Elektrocollargol in

Amp 113. p. la pk.
* 127. Electroferol amp. . 113. p. lapk.
*I28. Embarin 113. p. la pk.

129. Embial 113. p. lb pk.
130. Empl. anglican . . 113. p. Ibpk.
131. Emser Pastillen . . 113. p. 2 pk.
132. Emser Salz naturale 113. p. 2 pk.

*133. Enesol en Tubes Clin
(Ampoules) .... 113. p. lapk.

134. Eno's Fruit Salt . .113. p. Ibpk.
135. Ephetonin tabl. . . 113. p. lapk.
136. Epilepticon Weil . 113. p. la pk.

*137. Erystypticum . . . 113. p. Ibpk.
*138. Erythrol Tetranitrat

tabl 113. p. la pk.
*139. Eukodal tabl. . . . 113. p. lapk.

140. Eumenol 113. p. Ibpk.
141. Eumenol tabl. . . . 113. p. lapk.

*142. Euphillin tabl. . . 113. p. lapk.
*143. Euphillin pulv. . . 113. p. Ibpk.
*144. Eustenin amp. . . 113. p. lapk.
*145. Eustenin tabl. . . . 113. p. lapk.
*146. Felsol 113. p. la pk.

147. Fermocyl tabl. . . 113. p. lapk.
148. Ferratin tabl. . . . 113. p. la pk.
149. Ferratose 113. p. Ibpk.
150. Ferroglidm tabl. . . 113. p. lapk.
151. Ferrovarial tabl. . . 113. p. lapk.
152. Fihrolvsin in Amp. 113. p. lapk.
153. Fibrolysin in pro usu

veterinar 113. p. lapk.
* 154. Filmaronoel . . . . 113. p. Ibpk.

155. Flavicid tabl. . . . 113. p. lapk.
156. Formalin Pastillen . 112. p. 9a pk.
157. Foimamint tabl. . . 113. p. lapk.
158. Fortossan 113. p. Ibpk.
159. Furunkulme .... 113. p. Ibpk.
160. GelatinasterilisMerc.

u. Riedel 113. p. lb pk.
161. Gelonida Alum.suba

cet. I. II. III. . . 113. p. la pk.
162. Glandul. suprarenal.

Tabl 113. p. la pk.
163. Glidiri tabl 113. p. la pk.
164. Glycerophosphate Ro-

bin 113. p. la pk.
165. Gonosancapseln . . 113. p. lapk.
166. Gono-Yatren . . . 113. p. 2 pk.
167. Granugenol . . . . 113. p. Ibpk.
168. Guttaplaste, Beiers-

dorf & Co 113. p. Ibpk.
169. Haepatopsan pulv. . 112. p. 9a pk.

* 170. Hedonal tabl. . . . 113. p. lapk.
171. Helminal tabl. . . 113. p. la pk.

* 172. Helmitol tabl. . . . 113. p. lapk.
173. Helpin amp. . . . 113. p. lapk.

* 174. Hetralin tabl. . . . 113. p. lapk.
*175. Hexal tab! 113. p. la pk.
*176. Hexeton 112. p. 9a pk.
*177. Hexetonlosung . . 113. p. Ibpk.

178. Hexophan tabl. . . 113. p. lapk.
179. Homburger Quellsalz

natūrl 112. p. 9c pk.
180. Dr. Homela Haemo -

togens 113. p. lb pk.
181. Hormonal 113. p. Ibpk.
182. Humagsolan tabl. . 113. p. lapk.
183. Histoplast 113. p. I b pk.

*184. Hydrarg. bichlorat.
tabl 113. p. la pk.

* 185. Hydrarg. oxycyanat.
tabl 113. p. la pk.

*186. Hvdrargyroglidintabl 113. p. la pk.
*187. Hypophen . . . . 113. p. lapk.
*] 88. Hypophysenextratc

Amp 113. p. la pk.
* 189. Hypophvsm Amp. . 113. p. la pk.
*190. „ ? tabl.. . 113. p. la pk.

191. Ibol 113. p. lb pk.
192. Ibolstābchen . . . 113. p. lapk.
193. Ichtalbin tabl. . . . 113. p. lapk.

* 194. Icterosan 113. p. la pk-
195. Inearbon Merck . . 113. p. Ibpk.

*196. hikretan tabL . . . 113. p. la pk.
197. Insipin tabl. . . . 113. p. lapk.
198. Intestinol tabl.. . . 113. p. lapk.
199. lriphan 112. p. 9a pk.
200. Irrmal tabl. . . . . 1
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201. Isacen tabl 113. p. la pk.
202. Iso-Arheol .... 113. p. lapk.
203. Istizin tabl 113. p. la pk.
204. Jod - Calcium - Diu-

retin tabl 113. p. la pk.
*205. Jodelarson tabl. . . 113. p. lapk.
206. Jodferratin tabl. . . 113. p. lapk.

*207. Joddiuretal tabl. . . 113. p. lapk.
208. Jodferratose .... 113. p. Ibpk.
209. Jodferroglidin tabl. 113. p. lapk.
210. Jodglidin 112. p. 9a pk.
211. Jodipin tabl. . . . 113. p. lapk.
212. Jodisan 113. p. Ibpk.
213. jodival tabl 113. p. la pk.
214. Jodocithin tabl. . . 113. p. lapk.
215. Jodomenin tabl. . . 113. p. lapk.
216. Jodone Robin . . . 113. p. Ibpk.
217. jodostarin tabl. . . 113. p. lapk.
218. jodurase 113. p. lapk.
219. Jubol Chatelain . . 113. p. lapk.
220. Kalzan tabl 113. p. la p.
221. Kalzine Amp. . . . 113. p. lapk.
222. Karlsbader Sprudel-

salz natiirl. . . . . 113. p. 2 pk.
223. Kefyrpastillen . . . 113. p. lapk.
224. Kefvrferment tabl. . 113. p. lapk.

*225. Kephaldol tabl. . . 113. p. lapk.
*226. Kephaldol pulv. (ne-

doz. veidā) . . . . 113. p. lb pk.
227. Kissinger Pillen . . 113. p. lapk.
228. Kissinger Pastillen . 113. p. lapk.
229. Kissinger Salz, Box-

berger 113. p. lb pk.
230. Kleevveins Pillen . . 113. p. lapk.

*231. Klimakton 113. p. lapk.
*232. Klimasan 113. p. lapk.

233. Kneipps Pillen . . 113. p. lapk.
234. Kolatabletten Dall-

mann 113. p. la pk.
235. Kola granulee Astier 113. p. la pk.

*236. Krysolgan . .... 112. p. 9a pk.
237. Lacalut 108. p. 8 piez.
238. Lactagol 113. p. lb pk.
239. Lactobaciilin en pou-

dre 112. p. 9a pk.
240. Lactobaciilin en pate 112, p. 9a pk.
241. Lactobaciilin en tabl. 113. p. lapk.
242. Lahman's Preparate 113. p. Ibpk.
243. Larosan 112. p. 9a pk.

*244. Laudanon tabl. . . 113. p. lapk.
*245. Laudanon pulv. . . 112. p. 2a pk.

246. Laxinconfect . . 113. p. lapk.
247. Lecithin Amp. Glin 113. p. lapk.
248. Lecithin Emulsion

Merck 113. p. Ibpk.
249. Lecithin Tabletten . 113. p. lapk.
250. Lecithin Perdynamin 113. p. Ibpk.
251. Lecithol amp. . . . 113. p. lapk.
252. Leopills 113. p. lapk.
253. Leucoplast. aratzīmi,

kā dziedināšan. līdze-
klis bez tā — pēc §188
vai 187 113. p. lb pk.

254. Levuretin 113. p. Ibpk.
255. Levuretin tabl. . 113. p. la pk.
256. Levurinose .... 113. p. Ibpk.
257. Levurine Couturieux 113. p. Ibpk.
258. Linycol Chatelain . 113. p. Ibpk.
259. Lipatren 113. p. lb pk.
260. Lipojodin tabl.. . . 113. p. lapk.

*261. Lipolysin fernin. amp.
un tabl 113. p. la pk.

*262. Lipolysin mascul.
amp. un tabl. . . . 113. p. la pk.

*263. Licpiidrast .... 113. p. Ibpk.
*264. Lkļuiralis 113. p. 2 pk.
*265. Lobelin amp. . . . 113. p. la pk.
*266. Luminal tabl. . . . 113. p. lapk.
*267. Luminaletten . . . 113. p. lapk.
268. Luteoglandol amp. . 113. p. lapk.
269. Luteoglandol Dragees 113. p. la pk.
270. Magnes-Perhvdrol

tabl. 113. p. la pk.
271. Magnocidtabletten . 113. p. lapk.

*272. Mammin 113. p. lapk.
273. Marienbader Pillen

Schindler Barnay . 113. p. lapk.
274. Marienbader Pillen

Quellsalz natiirl. . . 113. p. lapk.
*275. Medinal tabl. . . . 113. p. lapk.

*276. Melubrin tabl. . . . 113. p. lapk.
*277. Menolysin tabl. . . 113. p. lapk.
*278. Menolysin comp.tabl. 113. p. lapk.

*279. Mergalcapseln . . . 113. p. lapk.

*280. Merjodin tabl. . . . 113. p. lapk.

281. Mesurol 113. p. lb pk.

282. Migraenintabl. . . 113. p. lapk.

283 Miradium Salz . . . 113. p. Ibpk.
:'SJ Miradium Tabletten 113. p. la pk.

285 Mitigal 112. p. 9a pk.

286. Mitin pur. • ? 112. p. 9a pk.

*987 Modenol amp. ? 113. p. lapk.

*288 Modenol stark amp. 113. p. lapk.

ogg' Mothersiles Seasick
Remedy 113. p. la pk.

290 Mouches de Milan . 113. p. Ibpk.

29 i Mesothan 112. p. 9a pk.

292 Muthanol 113. p. Ibpk.

*993
' Mvrmaly d tabl. . - 113. p. lapk.

*294. Mvo-Salvarsan . . . 112. p. 8a pk.

*295. Nastin amp. Kalle. 113. p. lapk.
296. Neo Bornvval Perlen 113. p. Ia pk.

*297. Neodorm-Bohnen . 113. p. lapk.
*298. Neo - Hexa!tabletten 113. p. la pk.

299. Neo-Hormona . - 113. p. lapk.
300. Neolvse 113. p. la pk.
301. Neo-Riodine . . : . 112. p. 9a pk.

*302. Neo-Salvarsan . . - 112. p. 8a pk.
*303. Neo-Salutan . . . . 113. p. lapk.
304. Neo - Silbersalvarsan 112. p. 8a pk.

*305. Neo-Trepol . . • 112. p. 9a pk.
306. Nervinum Weil . . 113. p. lapk.

*307. Neu-Cesol amp. . . 113. p. lapk.
*308. Neu-Cesol tabl. . 113. p. lapk.
309. Neuro-Vatren . . . 113. p. 2 pk.

*310. Neu-Urotropin tabl. 113. p. lapk.
311. Nevrosthenique Dau-

se amp 113. p. la pk.
*312. Nitroglvcerin tabl. . 113. p. lapk.
313. Normacol 113. p. lapk.

*314. Novalgintabl. . . . 113. p. lapk.
*315. Novarialtabl. . . . 113. p. lapk.
*316. Novasurol amp. . . 113. p. lapk.
*317. Novonal tabl. . - . 113. p. lapk.
*318. Novotophantabl. . . 113. p. lapk.
319. Novacyl . . . . . 113. p. lapk.

*320.' Novamidon . . . 112. p. 9a pk.
*321. Novarsenobenzol

L. Spiess 112. p. 8a pk.
?322. Novoprotin . . . . 113. p. lapk.
*323. Novothyraltabl. . .113 p. la pk.
*324. Normosal (Steriles -

Serumsalz) S. S. . . 112. p. 9a pk.
*325. Nucleogen tabl. . . 113. p. lapk.
*326. Olesal 112 p. 9a pk.
*327. Oopliorin tabl. . . 113. p. la pk.
*328. Opozones Lumiere . 113. p. lapk.
*329. Optarson amp. . . 113. p. lapk.
*330. Orexin tabl 113. p. la pk.
331. Otalgan 113. p. Ibpk.
332. Otosclerol tabl. . . 113. p. lapk.

*333. Quabaine amp. Ar-
naud 113. p. la pk.

334. Ovaire 113. p. lapk.
*335. Ovaraden tabl.. . . 113. p. lapk.
*336. ,, Triferrin

tabl 113. p. la pk.
*337. Ovarial tabl 113. p. lapk.
338. Ovogalcapseln . . . 113. p. lapk.

*339. Ovoglandol amp. . 113. p. lapk.
340. ,, Dragees 113. p. lapk.
341. Pageol Chatelain . 113. p. lapk.
342. Panflavin 113. p. lapk.

*343. Panglandine Cauturi-
eux 113. p. la pk.

344. Pankreon 112. p. 9a pk.
345. Pankreon tabl. . . 113. p. la pk.

*346. Pantepon .. . ... 112. p. 2a pk.
*347 „ tabl.. . . 113. p. la pk.
*348. Pantopon kausējumā

izņemot amp. . . . 113! p. Ibpk.
*349. Pantosept 112. p. 9a pk.
350. Papier Fayard . . . 113. p. Ibpk.
351. ,, VVlinsi . . . 113. p. I b pk.

*352. Paracodin 112. p. 9a pk.
*353. Parathyreoidin tabl. 113. p. lapk.
354. Partygene Kalle . . 113. p. lapk.
355. Paveron amp. Boti -

langer 113. p. la pk.
356. Pepsin-GJvcerin Grūb-

ler 112. p. 9a pk.
357. Peptonate de fer Ro-

bin 113. p. lb pk.
358. Perdynami .... 113. p. Ibpk.

*359. Perichol 113. p. lb pk.
360. Perichol tabl. . . . 113. p. lapk.

*361. Peristaltin tabl. . : 113. p. lapk.
*362. Pernocton 112. p. 9a pk.
363. Perovetten . . . . 113. p. lapk.
364. Phanodorm tabl. . 113. p. lapk.
365. Phlogetan amp. . . 113. p. lapk.

*366. Physormon amp. . 113. p. lapk.
*367. Physostol 113. p. Ibpk.
368. Phytin Capseln . . 113. p. lapk.
369. Phvtin-Chinin tabl. 113. p. lapk.
370. Phvtin liquid. . . . 113. p. Ibpk.
371. Ph "ytin tabl 113. p. la pk.
372. Pilules Cauvin . . . 113. p. la pk.
373. Pinofiuoi tabl. . . . 113. p. lapk.
374. Piperazin Midy . . 113. p. Ibpk.
375. Piperazin tabl. . . 113. p. lapk.
376. Piperazyl Lerat . . 113. p. lapk.

*377. Pituglandol amp.. . 113. p. lapk.
*378. Pituglandol Dragees 113. p. lapk.
*379. Pituitrin sol 113. p. lb pk.
*380. Pituitrin amp. . . . 113. p. lapk.

381. Plasmon 112. p. 9a pk.
382. Pollantin Pulver . . 113. p. Ibpk.
383. Pollantin Salbe . . 113. p. Ibpk.

*384. Poudre d'Abvssinie
d'Exibard 113. p. Ibpk.

385. Porai Chatelain . . 113. p. lapk.
386. Promonta 113. p. Ibpk.
38/. Promonta tabl. . . 113. p. lapk.

*388. Proponal tabl; . . . 113. p. la pk.
389. Protjiin 113. p. lb pk.
390. Protvlin tabl. . . . 113. p. lapk.

*391. Provemaše Midy . . 113. p. lapk.
392. Purgen tabl. . . . 113. p. la pk.
393. Purgen fļu^Bottlāg. 113. p. lapk.

394. Purgen ftir Kinder
(Babv-Purgen) . . . 113. p. la pk.

395. Pvocyanase .... 113. p. 3b pk.
*396. Pyramidon tabl. . . 113. p. lapk.
*397. PyrazoIine . . . . 112. p. 9a pk.

398. Pyrenol 112. p. 9a pk.
399. QuatopIasme. . . . 113. p. Ibpk.

*400. Reargon Norgine . 110. p. 2 pk.
401. Regulin 113. p. lb pk.
402. Regulin tabl. ... 113. p. lapk.
403. Renoform Schnupf-

pulver 113. p. lb pk.
*404. Renoform solutum . 113. p. Ibpk.
405. Resorbin 113. p. lb pk.

*406. Renoval amp. Merck 113. p. la pk.
407. Rheantine 113. p. 3b pk.
408. Rheumasan .... 120. p. 1 pk.

*409. Rhodarsan 112. p. 8a pk.
*410. Rhodan-Calcium Diu-

retin tabl 113. p. la pk.
411. Rhodine ,,Usines du

Rhone-Paris" . . . 112 p. 9a pk..
412. Riodine Astier. . . 112. p. 9a pk.
413. Rodagen 113. p. lapk.
414. Sajodin tabl. . . 113. p. lapk.

*415. Salen 113. p. lb pk.
*416. Salforkose 112. p. 9a pk.

417. SaIicyloplast . . . 113. p. Ibpk.
*418. Salvarsan 112. p. 8a pk.
*419. Salvarsan-Natrium . 112. p. 8a pk.
*420. Salyrgan 112. p. 9a pk.
*421. Sanarthrit amp. . . 113. p. lapk.

422. Sanatogen 112. p. 9a pk.
423. Sanguinalpillen Kre-

wel 113. p. la pk.
*424. Sanguinalpillen c. Ar-

sen 113. p. la pk.
425. Sanguinalpillen c.Chi-

nin 113. p. la pk.
426. Sanguinalpillen c.

Quajacol carb. . . 113. p. lapk.
427. Sanguinalpillen c. Le-

cithin 113. p. la pk.
428. Sanguinalpillen c.

Rheo 113. p. la pk.
429. Santai Midv . . . . 113. p. lapk.
430. Santai MonaI ... 113. p. lapk.

*431. Santyl 112. p. 9a pk.
*432. Santyl Capseln . . 113. p. lapk.
*433. Sarhysol amp. . . . 113. p. lapk.
434. Savon Medical Bacte-

ricide 120. p. 1 pk.
435. Scavulin Pillen. . . 113. p. lapk.

*436. Secacornin amp. . . 113. p. lapk.
*437. Secacornin liquid. . 113. p. Ibpk.
*438. Secacornin tabl. . . 113. p. lapk.
439. Seurenaline (Usines

<.\u Rhone) . . . . 113. p. la pk.
440. Sedobrol 113. p. la pk.

*441. Sedormid Roche tabl. 113. p. lapk.
442. Sel de Lecithin, Le

Perdriel 113. p. la pk.
443. Sen-Sen 119. p. .1 pk.
444. Sennax tabl. . . . 113. p. lapk.

*445. Silbersalvarsan . . 112. p. 8a pk.
446. Silicol 113. p. lapk.
447. Silistren 113. p. lb pk.
448. Sirolin Roche . . . 113.p. Ibpk.
449. Sistiomensin amp. . 113. p. lapk.
450. „ tabl.. . 113. p. la pk.
451. Sodener Pastillen. . 113. p. lapk.
452. Sokial Weizen . . . 112. p. 9a pk.

*453. Solarson Amp. I un I! 113. p. la pk.
*454. Solganal 113.p. lapk.
*455. Solubaine 113. p. Ibpk.
456. Somatose 113. p. Ibpk.

*457. Somnifen 113. p. Ibpk.
458. Soxleths Nāhrzucker 24. p. 9 pk.

*459. Spasmalgin amp. . 113. p. lapk.
*460. Spasmalgin tabl. . . 113. p. lapk.
*461. Spasmolysin amp. . 113. p. lapk.
*462. Spasmyl .s. . . . 113. p. lapk.
463. Spermin-Poehl am-

pules 113. p. la pk.
464. Spirobismol . . . . 113. p. Ibpk.

*465. Stalysine iekšējai lie-
tošanai 113. p. lb pk.

*466. Štalysine iespricējti-
miem 113. p. la pk.

*467. Stallysine filtrāts . 113. p. Ibpk.
*468. Staphygen .... 113. p. 3b pk.
*469. Staphylosan .... 113. p. 3b pk.
470. Streptovaccin . . . 113. p; 3b pk.
471. Streptoplast . . . . 113. p. Ibpk.

*472. Strophantin amp. . 113. p. lapk.
*473. Strophantine com-

prim 113. p. Ia pk.
*474. Stypticin tabl. . . . 113. p. la pk.
*475. Stvptol tabl 113. p. lapk.
*476. Sublamin tabl. . . 113. p. lapk.
*477. Sulfoxyl-Salvarsan . 112. p. 8a pk.

478. Synthalin tabletes . 113. p. lapk.
479. Tamar. Inden Grillon 113. p. lapk.

*480. Telatutem amp. . . 113. a. la pk.
*481. Tenosin amp. . . . 113. p. lapk.
*482. .. liquid. . . . 113. p. lb pk.
*483. Testogan amp. un

tabl 113. p. la pk.
*484. Tetrophantabletten 113. p. lapk.
485. Thapsia Le Perdriel 113. p. Ibpk.

*486. Theacylon Caps. . . 113. p. lapk
*487. Theacylon tabl. . . 113. p. lapk
*488. Thelygan 113. p. lapk.
*489. Theolactin tabl. . . 113. p. lapk.
490. Thiocol tabl 113. p. lapk.

*491. Thvmoglandol tabl. 113. p. lapk.
492. Thymophysin amp. 113.p. lapk.

*493. Thvraden tabl.. . . 113. p. lapk.
*494. Thyrevidin .... 113. p. lapk.
*495. Thyreoidin tabl. . . 113.p. lapk.
496. Thvroide 113.p. lapk.

*497. Thyroxin (visās for-
mās) 112. p. 9a pk.

(izņ. doz. v.)
498. Tiodine Cognet Amp. 113. p. lapk.
499. Tiodine Cognet Pillen 113. p. lapk.

*500. Tonophosphan . . . 112. p. 9a pk.
*50I. Trepol 113. p. lb'pk.
*502 Triphal 112. p. 9a pk.
*503. Trophil 113. p. Ia pk.
504. Trypanblau .... 112. p. 9a pk.

*505. Tuberculoalbumin . 113. p. 3b pk.
506. Uraseptine Rogier . 113.p. Ibpk.
507. Ureabromin tabl.. . 113.p. lapk.
508. UrodonaI Chatelain 113. p. Ibpk.
509. Urazinecomp. etgran

(Usines du Rhone) . 113. p. la pk.
*510. Urotropin tabl. . . 113. p. lapk.,

511. Uzara liquid. . . .113.p.Ibpk.512. Valamin Perlen . . 113.p. lapk.
513. Valda Pastillen . . 113. p. lapk.
514. Validol Perlen . . . 113.p. lapk.
515. Valisan Perlen . . 113.p. lapk.
516. Valycapscln . . . .113.p. lapk.
517. Vamiamin Chatelain 113.p. Ibpk.
518. Velt 113. p. la pk.

*519. Verodigen-Granula . 113. p. lapk.
*520. Verodigen - Milch -

zucker 113. p. lb pk.
*521. Verodigen tabl. . . 113.p. lapk.
*522. Veronai tabl. . . . 113. p. lapk.
*523. Veronai Natr. tabl. 113. p. lapk.
524. Vesicatoir d'Albespi-

erre 113. p. lb pk.
525. Vigantol (visās for -

mās) 113. p. la pk.
526. Vichy Etat-Pastill . 113. p. 2 pk.
527. Vichy Etat-Sel . . 113. p. 2 pk.
528. Vichy Etat-Compri -

mee. . . . . . . . 113. p. 2 pk.
529. Wiesbadener Koch -

brunnen Salz ... 112. p. 9c pk.
530. Wiesbadener Tablet-

ten 113. p. la pk.
531. Wassermann's Rea -

genzien (Antigcn u.
Amboceptor) . . . 113. p. 3b pk.

532. Xifa!-Miicti .... 112. p. 9a pk.
533. Vatren in Ampull . 113. p. 2 pk.
534. Vatren pur 113. p. 2 pk.
535. Vatren Casein . . . 113. p. 2 pk.
536. Vatren Casein schvvach

i. Ampull 113. p. 2 pk.
537. Vatren Casein stark. 113. p. 2 pk.
538. Vatren Losung. . . 113. p. 2 pk.
539. Vatren Pillen . . . 113. p. 2 pk.
540. Vatren Puder . . . 113. p. 2 pk.
541. Vatren Wundpulver 113. p. 2 pk.
542. Voghurt tabl. . . . 113. p. lapk.

*543. Vohimbin tabl. . . 113. p. lapk. *
*544. Yohydrol tabl. . . 113. p. lapk.

II.

Ar zvaigznēm apzīmētie līdzekļi, kuri
satur stipri darbojošās vielas un kādas,
saskaņā ar likumu par tirgošanos ar ārst-
niecības līdzekļiem, ārpus aptiekām nav
atļauts turēt drogu tirgotavās un pārdot
tieši publikai.

III.

Pie revīzijām atrastie patentlīdzekļi,
kuri nav minēti šinī sarakstā vai viņa
papildinājumos un grozījumos — konfis-
cējami, ja netiek dokumentāriski pie-
rādīts, ka tie ievesti pirms attiecīgā sa-
raksta izdošanas.

IV.

Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

V.

Līdz ar šo atcelti: A

Rīkojums N° 101, izslud. 1928. g.
„Vald. Vēstn." N° 88; rīk. Ms 116, izslud.
1928. g. „Vald. Vēstn." Ks 90; rīk. N<> 194,
izslud. 1928. g. „Vald. Vēstn." M> 133;
rīk. N°338, izslud. 1928. g. „Vald. Vēstn."
No 256: rīk. Ne 109, izslud. 1929. g. „Vald.
Vēstu." .Vs 79 un rīkojums JV2 125, izslud.
1929. g. , Vaid.Vēstn."

N°Pamats: Ievedm. tar. 113. p. pie-
zīme un veselības dep-ta 1929. g.
23. maija raksts N° F 5242.

Finanču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta
direktora v. i. B. Pavasars.



Rīkojums JVa 175
1929. g. 17. jūnijā.

Papildinājums r.kjjumā Ni 167/28
,,Preču un materiālu saraksts kurus
superfosfātu fabrika Pirmā Krievu
superfosfātu fabrika, Mīlgrāvī pie
Rīgas, akc. sab. var ievest bez muitas
un akcīzes" (izslud. 1928. g. „Vald.

Vēstn." 121. numurā).
Preču un materiālu sarakstu, kurus

superfosfātu fabrika , Pirmā Krievu super-
fosfātu fabrika, Mīlgrāvī pie Rīgas" var
saņemt bez muitas un akcizes papildināt
ar precēm, kas muitojamas pēc ieved-
muitas tarifa 58. p. 3. pkta un 61. p.
1. pkta.

Finanču ministris A. Pctrevics.
Muitas departamenta

direktora v. i. B. Pavasars.

~ >

(FŽesu
ātudinajumt.
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Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958.. panta paziņo, ka šis tiesas

tēdē š. g. 4. jūlijā attaisīs un
nolasīs 1929. g. 7. aprīlī mirušās
Līzes Indriķa m. Pumpurs testa-
mentu.

Jelgavā, 1929. g. 26. jūnijā.
L.Ns 2090/1929. g. 6968

Priekšsēdētāja v. R. Miillers.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2415. p. uz Pāvila
Antona d. Kavecka lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret 1928. g. 20. maijā
mirušā Antona Jēkaba d. Ka-
vecka 1928. g. 16. janvārī mājas
kārtībā sastādīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Antona
Jēkaba d. Kavecka mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, parādevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iepsiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecē-
juma nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 12. jūnijā.

Priekšsēdētāja b. (paraksts).
6037o Sekretārs v. J. Tiltiņš.

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

Rīgā, 1929. g. 12. jūnijā.
7025 Tiesu izp. J. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. jūlijā, pulkst. 10,30 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ne 32/34,
Reinholda Tillnera lietā pārdos
Roberta Garis kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 460.

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

Rīgā, 1929. g. 12. jūnijā.
7026 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. jūlijā, pīkst. ' 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 61, pārdos
Mārtiņa Meļļa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novēr-
tētu par Ls 229,10.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.

7037 Tiesu izpild J. Grīnios.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 6. jūlijā, pīkst. *12
dienā, Siguldas pagastā, Lugas
mājā, pārdos mir. Kārļa-Augusta
Kaķa kustamu mantu, sastā-
vošu no zirga, govīm, labības
un zāles pļaujamām mašīnām,
droškas, cūkas un novērtētu par
Ls 800.

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

1929. g. 18. jūnijā.
7015 Tiesu izpild. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 9. jūlijā, pīkst. 1 dienā.
Taurupes ,,Dīķenos" pārdos
Gustam Zemitim piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no
govīm un novērtētu par Ls 900.

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

1929. "nijā.
^957 Tiesu izp. A. Ozo!

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā. Merkeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. ģ. 9. jūlijā, pīkst. 'lO
dienā, Rīgā, lielā Zolitudes
ielā JVs 13, pirm- un citreizējā
izsolē pārdos Mozesa Magidsona
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, lietotiem būvkokiem
un dzelzs vagonetēm un novēr-
tētu par Ls 1270.

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

Rīgā, 1929. g. 26. jūnijā.
7002 L. Ns 47
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Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. jūlijā, pulkst. 10 dienā,
Rīgā Kr. Barona ielā Ns 3,
akc. sabiedr. ,.Merkatura" lietā
pārdos Ābrama Šeera kustamu
mantu, sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par
Ls 3600.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. jūlijā, pulkst. 10 dienā. Rīgā,
Ģertrūdes ielā JVa 51, dz. 18,
pārdos Kārļa Vēvera kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
griestu lampām u. c, novērtētu
par Ls 463.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūnijā. 7035
Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. jūlijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ne 8-a, veikalā,
pārdos Morducha Minča kustamu
mantu, sastāvošu no 20 p.
kungu šņorzābakiem, novērtētu
par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 20. jūnijā.
7036 Tiesu izp.J. Kazubierns.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

ar šo paziņo vispārībai, ka 1927. g.
23. novembri mirušā Sidora Sisoja
dēla Sisojeva 1925. g. 25. maijā
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1929. g. 27. februāra
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 12. jūnijā.
6036o L. JVs 1315a 29.

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

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ne 42, pārdos
Gustava Kileviča kustamu mantu,
sastāvošu no automobiļa un no-
vērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
7024 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Je lgavas šos. Nš I3-b, dz. 1,
II (orgos pārdos Kārļa Silgaiļa
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērt , par Ls 1008,70.

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

Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.
7034 Tiesu zp. J.Ķazubierns.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savu 1929. g.
22. februāra lēmumu, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
Jēkabpils-Ilūkstes zemes grāmatu
nodaļā uz Jurim Ādama d.
Okmanim piederošu nekustamu
īpašumu Rubeņu pag. Borovkas
JVs 11 mājām, ar zemes grām.
Ns 417 korroborēta akts noslēgta
starp Andreju Prusanu un Juri
Okmani 1904. g. 15. martā
pirkšanas-pārdošanas līgums, kor-
roberēts 1904. g. 19. martā ar
Ns 311 par pirkšanas summas
atlikumu 1000 kr. rbļ. Andreja
Prusana labā samaksājamiem
kopā ar 5% 20 gadu laikā, skaitot
no 1904. g. 23. aprīļa līdzīgas
iemaksas 76 rbļ. 25 kap. apmērā
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa stzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Kārlim
Okmanim atvēlēs prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 12..jūnijā.
6038o L. Ns 2252a 29.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Spkrpfāra v I Tiltiņš

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka 1928. g.
24. jūlijā mirušā Jāņa Jāņa d.
Pūtina 1910. g. 23. martā
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. g. 18.marta
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī. 1929. g. 12. jūnijā.
6035o ' L.jVs1864a 29.

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Liepājas pilsētas
valdes lūguma, š. g. 10. jūnijā no-
lēma:

1) atzīt par samaksātu un iz-
nīcinātu hipotekarisku obligāciju,
kura apgrūtina Liepājas pilsē-
tas valdei piederošu nekustamu
mantu Liepājā krep. JVs 1084 un
nostiprināta 1871.g. 26. novembrī
uz Liepājas atraitņu un bāreņu
apgādāšanas iestādes vārdu
2(100 rbļ. lielumā, pārgājušas
Elizabetes Vilhelma meitas
Čirški, dzim. Pasen, īpašumā;

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

Liepājā, 1929. g. 13. jūnijā.
6189z JNe 310 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Annas Vecrum-
bas lūguma š. g. 10. jūnijā, no-
lēma:

I) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotekarisku
obligāciju, kura apgrūtina Annai
Vecrumbai piederošu nekustamu
mantu, Kuldīgas apriņķī. Kul-
dīgas muižas ,,Mežmārtiņi .V 44"

mājas, ar krep. JVs 4606 un no-
stiprināta 1910. g. 21. jūnijā
600 rbļ. lielumā uz Kuldīgas sa-
draudzīgās un Kuldīgas lauksaim-
niecības biedrību krāj-aizdevu
sabiedrības vārdu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotekariskās obligācijas dzē-
šanu 110 zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 13. jūnijā.
0192z JVs 36/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jura Neimaņa
lūguma, š. g. 10. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotekarisku obligāciju, kura
apgrūtina Jurim Neimanim pie-
derošu nekustamu mantu Lutriņu
pagastā ,,Juska JVs 31" māju, ar
krep. Ns 2289 un nostiprināta
1898. g. 5. martā pēc Ventspils

Kuldīgas apgabala 1. iec. mier-
tiesneša izpildu raksta JV? 443 no
1896. g. 23. febr. 190 rbļ. lielumā
pārlabu Ilzei Krista m.Veinbach;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotekariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt tie-
sas depozītā un izmaksāt augstāk
minētā prasības dokumenta ie-
sniedzējam. Ne 64 29.

Liepājā, 1929. g. 13. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

6191 z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Anša Kleinberga
Ruma, š. g. 10. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu un iz-
nīcinātu šādu hipotekarisku ob-
ligāciju, kura apgrūtina Ansim
Kleinbergani piederošu ne-

kustamu mantu Kuldīgas apr.,
«krundas ,,Duten JVa 23" mājas
ar krep, Ns 4661 un nostiprināta

g. 17. janvārī 1000 rbļ.
lielumā uz Aizputes krāj-aizdevu
sabiedrības vārdu;

2) atvēlēt lūdzējam" pieprasīt
Wmes grāmatu nodaļā minētās
«potekariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.
I Liepājā, 1929. g. 13. jinijā.
«I93z M9 34/29
"rekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Juliusa Ploegerta
lūguma, š. g. 10. jūnijā no-
lēma:

1) atzīt par samaksātu un iz-
nīcinātu šādu hipotekarisku ob-
ligāciju, kura apgfūtina Juliusam-
Kazimiram-Gustavam Ploeger-
tam piederošu nekustamu mantu
Saldus pilsētā ar krep. JVs 30 un
141 un nostiprināta 1904. g.
€. aprīlī 2000 rbļ. lielumā uz
Saldus krāj-aizdevu kases vārda;

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

Liepājā, 1929. g. 13. jūnijā.
&90z JVs 104/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. lansons.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Zviedru ķēniņa sagaidīšana.
Tallinā, 27. jūnijā. Zviedru eskadra

ar Viņa Majestāti Zviedrijas ķēniņu šorīt
pulksten 7.45 min. tika ieraudzīta pie
Suropas. To ar salūta šāvieniem apsveica
igauņu kara kuģi, kas bij izbraukuši
pretim. Pulksten 8 ķēniņa eskadra
pabrauca garām Pakerortai, bet pulkst. 9
Norges salai. Ap pulksten 11 priekšpus-
dienā zviedru eskadra parādījās Tallinas
reidā. Pārāk apgrūtinātās manevrēšanas
dēļ pie iebraukšanas ostā kara kuģis
,,Sverige" varēja piebraukt pie piestātnes
tikai ap pulksten 11.40 min., tā tad ar
apm. 3 /4 stundas lielu nokavēšanos. Citādi
viss noritēja saskaņā ar programmu. Ap
puksten 12 ķēniņš Gustavs V ar Igau-
nijas valsts vecāko Reju svitas pavadībā
devās cauri pilsētai uz Katarinentālas pili.

Igaunijas galvaspilsēta krāšņi izgrez-
nota. Laiks ir brīnumjauks Termometrs
rāda 18 grādi ēnā. Pūš viegls ziemeļ-
austrumu vējš. Tallinas iedzīvotājos
valda pacilāts gara stāvoklis. No visām
Igaunijas malām pienāk ekstrāvilcieni ar
pilsoņiem, kas vēlas būt klāt pie Zviedrijas
kēnina viesošanās neatkarīgā Igaunijā.

LTA.

Latvijas universitātes prezidija
paziņojums.

Rīcības komitejas uzdevumā rektora
vietas izpildītājs īūdz visus, uz univer-
sitātes svinīgo aktu š. g. 29. jūnijā ie-
lūgtos mācības spēkus un viesus ieņemt
savas vietas aulā ne vēlāk, kā 15 minūtes
pirms svinīgā akta sākšanās. Pēc Viņa
Majestātes un Valsts Prezidenta ienāk-
šanas svētku zāles durvis tiks slēgtas.

Piezime: Ieeja tikai ar vietu kartēm.

KURSI.
Rīgas birža, 1929. gada 28. jūnijā.

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

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,10—138,60
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,15—209,20
100 Vācijas marku 123,60—124,20
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 86—94

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlca.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

Rīga.
Latvijas universitāte

lūdz visas privātas iestādes un personas,
kuru dienestā atrodas šīs universitātes
studenti, atsvabināt tos pēc iespējas no
darba sestdien, š. g. 29. jūnijā, lai dotu
viņiem iespēju piedalīties Zviedrijas ķē-
niņa sagaidīšanas svinībās.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Paziņojums.
Kuldīgas apriņķa priekšnieks dara zi-

nāmu, ka Kuldīgas automobiļu un moto-
cikletu pārbaudīšanas kommisija izdarīs
š. g. 5. jūlijā, pīkst. 12, Saldū pie poli-
cijas iecirkņa un š. g. 6. jūlijā, pīkst. 12,
Kuldīgā viņa kancelejā automo-
biļu un motocikletu braukšanas derī-
guma š. g. otrreizējo pārbaudi.

Pārbaudāmās mašīnas iepriekš pietei-
camas viņam, iesniedzot ar Ls 0,40 zī-
mognodevu apmaksātu pieteikumu ar
ziņām par mašīnas tipu, firmu, motora
numuru, motora stiprumu, cilindru skaitu
u. t. t. un iemaksājot pārbaudīšanas
maksu: par automobili — Ls 6,— un
motocikletu — Ls 3,—

Iepriekš nepieteiktās mašīnas pārbaudei
netiks pielaistas.

Uz pārbaudi nogādājamas visas ma-
šīnas, kuras vēl šinī gadā nav pārbau-
dītas, tāpat arī autobusi un taksametri,
kup šinī gadā reiz jau pārbaudīti.

Kuldīgā, 1929. g. 18. jūnijā. JVs4318/lfl,

Kuldīgas apr. priekšnieks Jansbergs.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 2/. jūnijā.

1. Pieņem noteikumus par Ogres pil-
sētas administratīvo robežu paplašinā-

šanu un nolemj tos izdot Latvijas Repu-
blikas Satversmes 81. panta kārtībā.

2. Atsvabina no amata, uz paša lū-
gumu, Ilūkstes apriņķa izmeklēšanas ties-
nesi Fridricbu Burzi ju.

3. Ieceļ:
1) līdzšinējo papildu miertiesnesi pie

Latgales apgabaltiesas Jāni L ie-
ta vi eti par Kārsavas iecirkņa
miertiesnesi,

2) līdzšinējo papildu miertiesnesi pie
Latgales apgabaltiesas Eduardu
Šmidtebenu par Zilupes iecirkņa
miertiesnesi un

3) līdzšinējo Varakļānu iec. mierties-
neša v. i. vecāko tiesu amatu
kandidātu Aleksandru Skromani
par Varakļānu iecirkņa miertiesnesi.

4. Paaugstina līdzšinējo Latvijas vice-
konsulu Malmē, Zviedrijā, Zviedrijas pa-
valstnieku Lorenču - Mārtiņu Meesen-
burg'u par konsulu turpat, skaitot no
š. g. 10. jūlija.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Liepājas apgabaltiesas priekšsēdētājs
paziņo, ka Ādolfs Meike iecelts par Lie-
pājas apriņķa 2. iec. tiesu izpildītāja v. i.,
skaitot no 1929. g. 15. jūnija ar sēdekli
Liepājā, Marijas ielā JV2 7, dzīv. 13.
ļ Liepājā, 1929. g. 26. jūnijā.

Liepājas apgabaltiesas
priekšsēdētāja v. A. Kiršfelds.

Sekretārs M. Birķis.

Paziņojums
par kolektīva darba liguma

(
reģistrēšanu.

Saskaņā ar ,,Noteikumi par kolektīvu
larba līgumu" (Lik. krāj. 1927. g. 173)
<). pkt., Darba aizsardzības departaments
paziņo, ka š. g. 26. jūnijā reģistrēts Lat-
vijas grāmatrūpnieku biedrības un Lat-
vijas grāmatrūpniecības arodu savienības

.abpusēji noslēgtais kolektīvais darba lī-
gums, kurš spēkā uz vienu gadu, skaitot
«0 š. g. 1. maija.

Rīgā, 1929. g. 26. jūnijā. JV2 4388/D.
ļpnrba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.
Darbvedis R. Pupūriņš.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1929. g. 26. jūniju.

A K T I V Ā. Lati. S. P A S I V Ā. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 44,361,930 —

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,859,143 50 Pamata kapitāls 15 581,423 98
Ārzemju valūta 46,835,579 61 Rp7PrvP o kanitāls i 090 586 02
Sudraba nauda 4,824,685 — ^

ezerV ,!PltaIS
offiSS

Valsts kases zīmes un sīka metāla Speciālas rezerves Ž™'™ ~

nauda 12,259,215 50 Noguldījumi 13,113,855 22
īsa termiņa vekseļi 89,608'952 62 Tekoši rēķini 55,712,543 24
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 58,611,466 38 Valsts rēķini un depozīti 104,107,235 28
Citi aktīvi . 18,333,933 82 Citi pasīvi . 15,865,402 69

254,332,976 43 254,332,976 43

Rīgā, 1929. g. 26. jūnijā. Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
6941 Galvenā direktora v. V. B a n d r e v i č s.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
f- '" tiesu '^pildītājs paziņo, ka1929. g. 8. jūlijā, pīkst. 12 dienā,
Kokneses pagasta ,.Akācijās "pārdos Voldemāram Saulītim
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu viena „Ševrolet" firmas
vieglā automobiļa un viena
metāla dreijbenka un novērtētu
par Ls 1250. '

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

1929. g. 20. jūnijā.
6951 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu,
pensijas apliecību Ne 1661. izd.
1924. g. 29. apr. no augšminētās
kommis. uz kara invalīda Augusta
Balodis vārdu. 7010»

Izglītības ministrijas žīdu izglī-
tības pārvalde izsludina par ne-
derīgu nozaudēto žīdu izglītības
pārvaldes 1925. g. 8. okt. skolotā-
jai Malkai Rapoportei izsniegt»
pagaidu apliecību Ns 442-2411.

Alojas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ns 211925, izd. no Rīgas prēf.
7 iec. priekšn. 1925. g. 21. noVi.
ar Viļā Šmēmaņa vārdu. 6440o

Bērzmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu Latvijas pasi ar
Lidijas Šulcs vārdu, izd. no
Jaunpils pag. valdes 1927. g_
19. dec. ar Ns 1074. 6053b

Nozaudēts
,.Tautas veselības veicinātāju'*
krāj-aizdevu sab-bas statūtu ori-
ģināls, kurš skaitās par nederīgu.

Stāt. parakst. K. Čunčinš.

Apdrošināšanas un transporta
akciju sabiedrība ..Daugava" iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
dzīvības apdrošināšanas polis»
JVs 52 ar Ernsta Šocha (Schocft)
vārdu. 12o

Jaungulbenes pag. valde
š.g. 8. jūlijā, pīkst. 13

izdos mazāksolisanā
Gulbīša skolas būves un pag.

? ēku remontu darbus.
Tuvāki noteikumi pagasta

valdē. 6995.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību izdotu,
no Zemgales artil. pulka kom.
1928. g. 25. aug. ar JVs 5761 ar,
Jāņa-Alfrēda Rāvis, dzim. 1906.g.
vārdu. 7001o

Rīgas prēf. 3. iecirknī no pils.
Pētera Prīku|a, dzīv. Blaumaņa
ielā JVs 26, dz. 81, š. g. 19. jūnijā,
pieteikts par nozaudētu ,,Mauzera
sistēmas revolvers cal. 6,35
JVs 226965. 7011o

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību JVs 307, izd.
1925. g. 13. janv. uz kara invalīda
Augusta Balodis ģimenes locekļu:
Elzas, Almas un Kārļa vārdiem.

I)6gab. dēļi, priežu, 35—50mm
biezi no 2—5 m gari, sv. 147 kg
un 6 sn. latas priežu 50x75 mm
biezi 0,80—2.30 m. gari ,sv.
109 kg pēc sūt. Zilupe—Rīga-
Preču JV2 386610, nosūt. J. To-
miņš, san. H. Freibergs.

2) Partija bluķi, priedes un
egles ne gar. 2,20 m un ne resn.
tievg. līdz 18 cm, sv. 12570 kg,
pēc sūt. Stirniena—Rīga-Preču
M> 450134, nosūt. A. Zalkinds,
saņ. tas pats.

3) Partija, egles un priedes
stimbani ne resnāki par 18 cm
ne gar. par 2 m. 85 cm, sv.
15000 kg, pēc sūt. Anna—Rīga-
Preču N? 403999, nosūt. 'N. Ribiišs,
san. J. Harfs.

4) 1 mūc. cilindru eļļa, sv.
81 kg, pēc sūt. Kuprava—Rīga-
Preču JVs 493955, nosūt. R. Egle,
saņ. dubl. uzr.

5) 2 kāst. zivju konservi, sv.
80 kg, pēc sūt. Daugavpils I pr.—
Rīga-Preču JVs 10022, nos. Z.
Slivkins, saņ. dubl. uzr.

6) 10 maisi sīpoli, svaigi, sv.
500 kg, pēc sūt. Rēzekne I —
Rīga-Preču JVs 432071, nosūt.
B. Gilensons, san. dubl. uzr.

7) 1 kaste gurķi, sālīti, sv.
20 kg, pēc sūt. Tukums I—Rīgas-
Preču JVs 4363, nos. J. Judel,
saņ. dubl. uzr.

8) 1 kaste, tauki, ēdamie, sv.
28 kg, pēc sūt. Tukums I—Rīga-
Preču JVs4359, nosūt. G. Perlmans
saņ. dubl. uzr.

9) 5 maisi, siens, nepresēts, sv.
98 kg, pēc sūt. Pļaviņas—Rīga-
Preču .Ns 489258, nosūt '. J. Bruniņ
saņ. dubl. uzr.

10) 2 kastes, siens, nepresēts,
sv. 33 kg, pēc sūt. Gulbene—
Rīga-Preču JVs 00518, nosūt,
k s J. Stirajs un b-dri, saņ. dubl.
uzr.

11) 2 saiņi, laikraksti, veci, sv.
49 kg, pēc sūt. Mārciena—Rīga-
Preču JVs467407, nosūt, es „Kon-
zums", saņ. laikr. ,,Jaunākās
Ziņas".

12) 4 kastes, pudeles, stikla,
sv. 150 kg, pēc sūt. Dundaga—
Rīga-Preču JVs 407392, nosūt.
R. Karlsons, saņ. a s Lukap.

13) 2 saiņi, kurvji,, klūdziņu,
lietoti, sv. 39 kg, pēc sūt. Kreplini
Rīga-Preču JVs 420512, nosūt.
Vandzenes pat. b-ba, saņ. Tebel
un Sengbuš.

14) 12 Uikši kurvji, skalu, sv.
55 kg, 1 koka kaste liet., sv.
8 kg, pēc sūt. Krustpils—Rīga-
Preču JVs 476850, nosūt. J. Hals-
mans, saņ. dubl. uzr.

15) 1 muca, koka, liet., sv.
17 kg, pēc sūt. Drusti—Rīga-
Preču JVs435024, nosūt. J. Vitauts
saņ. dubl. uzr.

16) 3 mucas, koka, liet., sv.
193 kg, pēc sūt. Daugavpils I pr.
Rīga-Preču JVs 10650, nosūt,
transp. kant. „Kurjers", saņ.
dubl. uzr.

17) 15 mucas, koka, liet., sv.
235 kg, pēc sūt. Daugavpils I pr
Rīga-Preču JVs 10481, nosūt,
transp. kant. ,,Kurjers ", saņ.
dubl. uzr.

18) 2 mucas, koka lietotas, sv.
83 kg, pēc sūt. Balvi—Rīga-Preču
JVs03890, nosūt. P. Aleksandrovič
saņ. dubl. uzr.

19) 1 muca, koka lietota, sv.
39 kg, pēc sūt. Ikšķile—Rīga-
Preču JVs223668, nosūt. A. Meijers
saņ. dubl. uzr.

20) 7 mucas, koka liet., sv.
260 kg, pēc sūt. Ķemeri—Rīga-
Preču JVe 159143, nosūt. M. Puriņ,
san. dubl. uzr.

21) 1 muca, petrol., sv. 39 kg,
pēc sūt. Biksti — Rīga-Preču
JVs 447594, nosūt. R. Vizbulis,
saņ. dubl. uzr.

22) 5 mucas, koka, liet., sv.
182 kg, pēc sūt. Stende—Rīga-
Preču JVs 400498, nosūt. Brāļi
Glazer, saņ. dubl. uzr.

23) 8 kastes, koka, liet., sv.
96 kg, pēc sūt. Cēsis—Rīga-Preču
JVs 488998, nosūt. V. Krauklis,
saņ. dubl. uzr.

24) 14 kastes, koka liet., sv.
178 kg, pēc sūt. Talsi—Rīga-
Preču Ns 471253, nosūt. J. Leven-
sons, san. dubl. uzr.

25) 2 kastes, koka liet., sv.
46 kg, pēc sūt. Cēsis—Rīga-Preču
JVs 37313, nosūt. E. Pulsts, saņ.
dubl. uzr.

26) 2 kastes, koka liet., sv.
38 kg, pēc sūt. Staicele—Rīga-
Preču Ne 451027, nosūt. J. Liepiņs
san. dubl uzr

27) Atrastas mantas:
1 tukša piena kanna Ikšķiles st.

23. II 29.
1 vējlukturis Kurču stac. 1. III 29.
1 finiera rokas somiņa ar piede-

rumiem^ skolnieka ādas somas
ar piederumiem,! sieviešu lietus
sargs liet. Tukuma I st. no
7. VI š. g.

I finiera rokas soma Tukuma I st.
10. IV š. g.

1 tinu kulīte ar kartupeļiem
Rīgas-Preču stac. telpās 20. VI

š. g-
1 maiss vārāmā sāls un 1 sn.

dzelzs stiepule necinkota Rīgas-
Preču stac. XI nolikt, ārpusē
2. V š. g. 7021o

Rīgas Preču stac. priekšn. P u t n i s

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

,

tfitu iestāžu
sludinājumi.
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Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 4. jūlijā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, L. Kalēju ielā JVs 9 11,
Eksprešu kant., pārdos II reiz.
vairāksolīšanā Vitrechnovska Jula
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 1798,70 un sastāvošu no
trijām zeķu adāmām mašīnām
viņa 1923.—26.g. ienākuma un

0 „ peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.
7023 Piedzinējs Freibergs.

Rītupes muita
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
16. jūlijā, pīkst. 10 dienā, šejienes
mii it apārdos atklātā vairāksolīšanā
dažādas manufaktūras preces, ku-
ras aizturētas 1927. 28. b. g.
kontrabandas lietā JVs 22;
1928. 29. b. g. kontrabandas
lietās JVsJV? 14 un 15; pēc 1928. g.
izraksta M? 123 un 1929. g.
izraksta Ne 18, kopvērtībā par
Ls 96,48.

Preces apskatāmas izsoles dienā
muitā.

Muitas priekšnieks E. Šlessers
6963o Darbvedis V. Gravers.

Nozaudēta un tamdēļ uzska-
tāma par nederīgu Lietavas
pavalstnieka Augusta Čerņjavskis
nac. pase.Mš 1045, izd. no Lietavas
konsula Rīgā 1928. g. 2. nov.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 9. jūlijā, pīkst, 4 dienā,
Madlienas pagasta „Akotos"
pārdos Voldemāram Bērziņam
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no zirga, govīm, vāģiem,
ragavām u. c. un novērtētu par
Ls 850.

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

1929. g. 20. jūnijā.
6052 Tiesu izn. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929.g. 10. jūlijā, pīkst. 12 dienā,
Zaubes pagasta ,,Strautiņos"
pārdos Jānim Veidemanim pie-
derošo kustamu mantu, sastāvošu
no vienas ķēves, divām govīm
un zāles pļaujmašīnas un novēr-
tētu par Ls 700,—.

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

Jumpravā, 1929. g. 20. jūnijā.
6954 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 10. jūlijā, pīkst. 2 dienā,
Zaubes pag. ,,Melderos" pārdos
otrā ūtrupē Jāņam Krastiņam
piederošo kustamu mantu, sastā-
vošu no zirgiem, govīm, zāles
un labības pļaujmašīnas un cit.
un novērtētu par Ls 2300,—

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

Jumpravā, 1929. g. 20. jūnijā.

6959 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 10. jūlijā, pīkst. 4 dienā,
Zaubes pag. ,,Lejas-Puntužos"
pārdos Mārtiņam Ozoliņam pie-
derošo kustamu mantu, sastā-
vošu no viena ērzeļa un notēr-
tētu par Ls 300,—.

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

Jumpravā, 1929. g. 20. jūnijā.
6953 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabalt. Rīgas apr. 2. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Rem-
bates pag. „Lapsās" pārdos Jānim
Liepām piederošo kustamu mantu
sastāvošu no vienas govs, bet
otrā ūtrupē no ķēves un govs un
novērtētu par Ls 300.

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

1929. g. 20. jūnijā. 6956o
Tiocn izmīdītais A. Ozoliņš.

Rigas apgabalt. Rīgas apr. 2.iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. jūlijā, pīkst. 2 dienā, Remba-

tes pag. ,,Tildes-Līčos" pārdos
Emīlam Zvēram piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no viena
„Titan" maļāma gaņģa ar pu-
traimu taisāmo iekārtu, bet otrā
ūtrupē no ..Simens-Šukerta"
firmas dinamo mašīnas un zāģu
gatera „Pirvic" firmas un no-
vērtētu par Ls 110

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

1929. g. 26. jūnijā. 6960o
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs xpar Liepājas II iecirkni,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā istabā "JVs 9. pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143..

1146—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
19. jūlijā, pulksten 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
tiks pārdots otrā publiskā vairāk-
solīšanā nekustams īpašums, pie-
derošs Vilim Šiliņam, kurš atrodas
Liepājā, Zviedru un Loču ielā
Ne 6 16 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ns 1192.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10.000,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas hipotēku
bankas prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo neku-
stamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi 332 rbļ. 55 kap.
krievu cara naudā un Ls 6000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
r,,-.^ tifr IQOR iah r»A ^.-Jol^č-ļiiui tin 1

.. .. njijKj. J*--' "u f"".no-

rocīgu prasību summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1000,— drošības baudas

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

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā vai pie
tiesu izpildītāja. JVs 1305.

Liepājā, 1929. g. 25. jūnijā.
6984v Tiesu izp. J. Pētersons.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 8. jūlijā, pulkst. 3 dienā,
Bebru pag. „Zutenos" pārdos
Pēterim Saldauam piederošo ku-
stamu mantu , sastāvošu no
3 govīm, vāģiem, ragavām, aiz-
jūga, arkla, ecēšām, bet otrā
ūtrupē no divām telēm un no-
vērtētu par Ls 600.

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

1929. g. 20. jūnijā.
6955 Tiesu izp. A Ozoliņš.

Kigas apgabaltiesas Kigas apr,
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 9. jūlijā, pīkst. 10 dienā,
Taurupes pag. ,,Lejas-Miķelenos"
pārdos R dolfam Lukstiņam
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no četrām govīm un
novērtētu par Ls 650.

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

1929. g. 20. jūnijā.
6958 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas II iecirkni,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
13. septembrī, pulksten 10 no
rīta Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē tiks pārdots otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustams īpašums
piederošs Fricim Vainovskim,
kurš atrodas Kuldīgas apr., Eze-
res pag. zem nosaukuma ,,Zaņas
Sirsniņas" JVs 66F un ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar krep. JVs 8858.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000,—- un tiek
pārdots dēļ Ābrama Glika, Ja-
koba Glika un Artūra Jakobsonas
prasību apmierināšanas. Bez
minētām prasībām uz šo nekusta-
mu īpašumu ir nostiprināti hipo-
tēku parādi Ls 4200,-—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. jeb no priekšrocī-
gu prasību summas, kāda izrādī-
sies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemak-
sā Ls 300,— 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, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskaitāmi Liepājas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā vai pie
tiesu izpildītāja. JVs 1305.

Liepājā, 1929. g. 26. jūnijā.
6985v Tiesu izp. J. Pētersons.

__ —

Liepājas apgabalt. tiesu izpildī-
tājs par Aizputes iecirkni, kura
kanceleja atrodas Aizputē, Boju
ielā JVs 18, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1030. p. paziņo, ka
1929. g. 6. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Vērgales pagasta Jaun-Bebes
muižā tiks pārdota pirmā atklātā
izsolē kustama manta, piederoša
Eduardam Zariņam un sastāvoša
iz lokomobiles firmas „Ruston-
Proctor"un novērtēta par LslOOO.

Aizputē, 1929. g. 17. jūnijā.
6983o Tiesu izpild. A. Sālavs.

r

2>ažadi
sludinājumi.
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Rīgas tautas augstskolas
kultūras mantu loterejas vinnestu

saraksts:
11, 45, 71, 75, 106, 141, 142,

170,217, 218, 223, 235, 256, 264,
267,275, 279, 285, 391, 394, 402,
548,560, 635, 654, 666, 725, 727,.
763, 773, 853, 888, 894, 912,916,,
927, 948, 949, 956, 985, 1020,
1024, 1063, 1084, 1144, 1161,
1199, 1234, 1242, 1252, 1259,
1269, 1280, 1317, 1339, 1366,
1382, 1400, 1459, 1462, 1532,
1537, 1556, 1637, 1728, 1772,
1816, 1835, 1851, 1964, 1969,
1974, 1979, 1986, 2027, 2040,
2041, 2044, 2104, 2213, 2215,
2240, 2252, 2292, 2305, 2330,
2374, 2438, 2572, 2586, 2618,
2649, 2650, 2673, 2759, 2770,
2818, 2860, 2893, 2993, 3032,
3064, 3076, 3098, 3210, 3248,
3293, 3300, 3304, 3374, 3380,
3409, 3417, 3426, 3472, 3539,
3553, 3691, 3761, 3782, 3802,
3819, 3825, 3907, 3939, 3965,
4032, 4036, 4045, 4046, 4067,
4075, 4091, 4105, 4112, 4116.
4124, 4162, 4172. 4258,
4350, 4400, 4416, 4428, 4443,
4455, 4599, 4558, 4568, 4571,
4623, 4665, 4699, 4783, 4797,
4803, 4856, 4864, 4865, 4898,
4910, 4922, 4926, 4956, 4980,

Vinnestus izsniedz Tautasaugst-
skolas birojā, Tērba tas ielā
JVs 15.17, katru dienu no pīkst.
12—13 un no 7—8 vak. līdz š. g
25. jūlijam. 7014o \

Bolderājas ēvelēšanasun
kokrūpniecības akc.sab.

bij. Filips Šapiro
akcionāru kārtēja
vispārēja sapulce

notiks š.g. 22. jūlijā, pīkst. 5 p.p.,.
sabiedrības telpās, Rīgā. 1. Jēkaba
ielā JVs 28.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats un bilance ar

revīzijas kommisijas ziņojumu
2) Budžets un darbības plāns-

1929. gadam ar revīzijas kom-
misijas atzinumu.

3) Vēlēšanas.
4) Varbūtēji statūtu § 49 kārtībā

akcionāru iesniegtie priekš-
likumi.

7008o Valde.

Liepājas tirgoņu un rūpnieku
savstarpējā kredītbiedrība

Liepājā, Kungu ielā JVs 9, sasauc
trešdien, 1929. g. 16. jūlijā,
pīkst. 7 vakarā, kreditbiedrība^
telpās, Kungu ielā JVa 9,

ārkārtēju biedru
pilnu sapulci

ar šādu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas

2) Statūtu papildināšana.
6961o Valde.

Latis iziiiin iBpiiMa
Rīgā, L. Smilšu ielā Ns 15 17, paziņo, ka

IV Rīgas savstarpīgā kreditbiedrība,
V Rīgas savstarpīgā kreditbiedrība un
II Vidzemes savstarpīgā kreditbiedrība

ir apvienojušās ar viņu, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
banku, un pamatojoties uz kreditlikuma papildinājuma 4!' uti
49". pantiem (,,Vald. Vēstn." 1929. g. 25. maijā JVs Ji4) uzaicina
min. kredītbiedrību biedrus, kas savu piekrišanu minēto kredīt-
iestāžu apvienošanai nav izteikuši un nevēlas to darīt, — paziņot
par to Latvijas tirdzniecības un rūpniecības bankas valdei viena
mēneša laikā, skaitot no šās dienas. 7007 Valde.

Rīgas-Preču stacijaspr-Ks
ziņo, ka š. g. 3. un 4. jūlijā,
Rīgas-Preču stacijā, pulksten 10,

pārdos ūtrupe
šādus no saņēmējiem ne-

izpirktus sūtījumus
un atrastas mantas:

Dzelzceļu virsvalde
iznomā reKlaniu izlikšanas tiesības
ualsts dzelzceļu pasažieru vagonos
kūrortu, labāko viesnīcu, banku, naudas maiņas kantoru un kuģu
Hniju reklamēšanai uz 3 gadi, skaitot no 1929. g. 1. aprīļa līdz
1932. g. 31. jūlijam. Piesolījumi iesniedzami Finanču direkcijai
līdz 1929. g. II. jūlijam, pulksten II dienā slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu ,,L'z reklāmu izlikšanas konkurenci". Piesolījumos jāuzrāda
reflektanta vārds, uzvārds vai firmas nosaukums, adrese un pie-
solāmā nomas nauda par visu nomas laiku. Reflektantiem jāiemaksā
Ls 200,— drošības naudas. Tuvākas zinas Finanču direkcijā,
istabā JVs 114. 7031 v L. 1877.

Īrisos ostas ualde
izdos š. g. 16. jūlijā, pulksten 10 no rīta

rakstiskā izsolē 37 kub. asis bērza
malkas piegādāšanu.

Piedāvājumi apmaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu „Uz malkas izsoli 16. jūlijā", iesniedzami Rīgas ostas
valdei, Citadeles ielā JVs 1-a līdz izsoles sākšanai. Drošības
nauda 10% no piedāvājuma summas.

Ar techniskiem un citiem noteikumiem var iepazīties Ostas
valdē darba laikā. L 1868 7029

Galvenā cietuma ualde
Antonijas ielā JVs 6, dz. 1,

izdos mutiskā un rakstiskā izsolē
š. g. 19. jūlijā, pulksten II

ZOO0 ffitr. Bzrilkn.nareaee'nflnilispinafl.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu,

iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās cietumu valdes priekš-
niekam, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai. Izsoles dalībniekiem
pirms izsoles atklāšanas, jāiemaksā 10% drošības naudas no vad-
malas kopvērtības.

Ar vadmalas kondicijām un izsoles noteikumiem var iepazīties
Galvenās cietumu valdes kancelejā no pulksten 915. 7032v L 1883.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles:

1929. g. 8. jūlijā: uz Auklu, seškārtīgu, plombēšanai
2 mm 800 kg

1929. g. 12. jūlijā: uz Naglām, gulšņu apzīmogošanai .185500 gab.
1929. g. 12. jūlijā: uz Naglām, kašveidīgām, štuka-

tūrai 1500 kg
1929. g. 12. jūlijā: uz Stikliem, logu 1100 loksn.
1929. g. 15. jūlijā: uz Kažokādām, kažokiem, ar virs-

drēbi 1130kv.m.
1929. g. 15. jūlijā: uz Kažokādām, kažokiem, bez

virsdrēbes 1685 kv. m
1929. g. 24. jūlijā: uz 160 Riteņpāpem „P" plāt. va-

goniem un
rakstiskas sacensības:

1929. g. 4. jūlijā: uz jumta papi ,,Ruberoid" . . . . 7800 kv. m.
1929. g. 4. jūlijā: uz līmvielu „Ruberoid" 770 kg
1929. g. 4. jūlijā: uz lenti, papei 60 mm plāt. . . . 8590 tek.m
1929. g. 6. jūlijā: uz šļūtenēm, gumijas, pēc saraksta.

Izsoļu un sacensību sākums pulksten 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā drošība 5% apmērā no piedāvājuma vērtības. Tuvākas
zinas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, ist. JV?103.

' 7028v 2*__ L. 1857.

Veselības nodaļai vajadzīgi:
milti, cukurs, kartupeļu milti, putraimi, rīsi,

manna, makaroni, ziepes, soda u. 1.1.
Piedāvājumi ar paraugiem iesniedzami veselības nod. Škūnu

ielā JVs 11, līdz 6. jūlijām. L1872 7030

Mutiskā izsolē
š. g. 5. jūlijā, pīkst. 9 rītā izdos Ludzas apriņķa, Kārsavas pag.
Saļņevas muižas (11 km no Kārsavas stacijas)

pļavas vienreizējai nopļaušanai.
Izsole notiks uz vietas. L 1886 7033

Ofrurinienu virsmežniecība
paziņo, ka uz š. g. 8. jūliju noliktā sekvestrēto materiālu pārdo-
šanas izsole (sludinājums iespiests ,,VaId. Vēstnesī" JVs 123,

9 g) i r a t c e I t a.
6962 Burtnieku virsmežniecība.
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