
Valdības iestāžu paziņojumi.
s

Pilsētu, pagastu un apriņķu valdēm.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

taments aizrāda, ka pašvaldībām ņemams
vērā nodokļu departamenta š. g. 1*0. jūlija
No 4763 sekošais paskaidrojums:

„ Ievērojot to, ka vairākas pašvaldības
pieprasījušas Latvijas bankai, lai tā pie
nodokļu kopsummas kreditēšanas bez at-

sevišķas' nodokļu summas uzrādītu arī
soda naudu, kaut gan Jūs ar š. g.
12. februāra rakstu N° 86256 Latvijas
bankai esat devuši savu piekrišanu, ka
banka paziņo tikai katras dienas ienā-
kumu kopsummu, Nodokļu departaments
lūdz paziņot atsevišķām pašvaldībām,
lai tās izbeidz šādu pieprasījumu sūtīšanu
Latvijas bankai, jo šī prasība ir nepa-
matota aiz tā iemesla, ka Nodokļu depar-
taments atbild par katra uzliktā nodokļa,
soda un soda naudas pareizu nomaksu
un pārmaksāto summu atmaksu.

Rīgā, 1929. g. 13. jūlijā. JVs 90678.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs Rob. Ķelle.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.

19. jūlija rīkojumu apķīlāts:
270. Laikraksta „Strādnieks un Zem-

nieks" N° 6, no š. g. 19. jūlija. Atbil-
dīgais redaktors un izdevējs Jānis Caune.
„Latvju Kultūras" spiestuvē, Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 19. jūlijā. Ms 153743.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Paziņojums
Jaunlatgales apriņķī dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka prov.
V. Ivanova aptieka Baltinovā uzņemta
tautas labklājības ministrijas aptieku sa-
rakstā, kuras izsniedz zāles valsts darbi-
niekiem pret valsts darbinieku ārstu pa-
rakstītām receptēm.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītāja v. J. Jurka.

Pasts un telefons.
i Atklātas:
a) pasta palīgnodaļas vienkāršu un

ierakstītu sūtījumu operācijām:
Amjūdze — Ventspils apriņķa Usmas
pagastā,
Lielaiskrogs — Valkas apriņķa Cir-
gaļu pagastā;

t>) pasta palīgnodaļa visām pasta ope-
rācijām:
Baltiņi — Daugavpils apriņķa
Skaistas pagastā;

c) telefona palīgnodaļas:
Slīteri — Jelgavas apriņķa Vec-
auces pagastā,
Viesturi —Jēkabpils apriņķa Ābeļu
pagastā. <

II. Puzes pasta palīgnodaļa Ventspils
a'ņķī, pārveidota par pasta un telefona
Palignodaļu.

HI. Iekārtotas naudas pārvedumu un
paku operācijas:

Urgas un Zviedzienas pasta palīg-
nodaļas.

Direktors, A. Auziņš.
Ekspluatācijas pārvaldes v ļ

priekšnieka v. i. Kalniņš. I

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē bij. Ventspils brīvprātīgo rotas kareivi
Rūdolfu Andreja d. B i r žn i e ku, apsūdzētu
uz kara sodu likumu 134. p. pam.

Birznieks 32 g. vecs, dzīvojis Liepājas apr.
Rucavas pagastā, neprecējies, galdnieks.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiešai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot Daugavpils garni-
zona virssardzē, un ieskaitīt 5. iec. kapa izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 17. jūlijā.
Kapa tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sprogis.
Sekretāra v. p. i., kara ierēdnis Jaunalksnis.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un Kara tiesu likumu 951, un 953. pantu,
meklē bij. Auto-tanku diviziona kareivi Sergeju
Semjona (arī Aleksandra) d. Ribakovū,
apsūdzētu uz kapa sodu likumu 134. p. pamata.

Ribakovs dzimis 1890. gada 12. oktobrī, Rīgas
pilsētas piederīgs, krievs, pareizticīgs.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot Kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot Kara pārmācības iestādēs
Rīgā, un ieskaitīt 1. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā , paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 17. jūlijā.
Kapa tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants S p r 0 ģ i s.
Sekretāra v. p. i., karaierēdnis Jaunalksnis.

Meklējamo personu saraksts JVs 424.
29867. Bordiņš, Francis Fridricha d., dz.

1889. g. ,pied. pie Rīgas. — Rīgas centrālcietuma
pr-ka tēlefonogr. Ne 16425 no 5. VII 29. (8. V11 29.),
nepareizi atsvabināts no cietuma . — Apcietināt.

29868. Belavskis, Malvīne Jāņa m., ari Bela-
jeva, Marija Jāņa 111., dz. 1908. g., pied. pie
Mērdzenes pag. — Pazinot dzīv. vietu Ludzas
2. iec. miert. uz Ne 290 no 3. VII 29. (9. VII 29.), :
apv. uz s. 1. 581. p. 2. d.

29869. Balodis, Roberts Dāvida d., dz. 15. IV
1887. g., pied. pie Lielplatones pag. ?— Meklē:
Rīgas 8. iec. miert. ar r. Ne 629 no 28. VI 29. '
(8: VII 29.), apv. uz s. 1. 284. p. un 262. p. 1. d. —
Pazinot dzīv. vietu Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29870. Borchoviks, Nachnians Icika d., 58 g.
vecs, pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīv. vietu.
Daugavpils 1. iec. miert. uz Ne 585' no 29. VI 29.
(8. VII 29.), apv. uz s. I. 4444 > . p.

29871. Caune, Jānis-Ernsts Jāņa d., dz.
17. VI 1875. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 4. iec. miert. uz Ne 1141 no 1*2. VI 29.
(10. VII 29.), apv. uz s. I. 574. p. 1. d.

29872. Davidsons, Jāzeps Ideļa d., dz. 5. X
1883.g., pied. pie Piltenes pilsētas. — Rīgas apgblt.
2. krim, nod. r. Ne 2736 no 3. VII 29. (9. VII 29.),
apv. uz s. I. 607. p. 2. d., sod. ar 4 mēn. cietuma. —
Apcietināt.

29873. Damjekalns-Dambergs, Georgs - Luis
Kristiāna d., 24 g. v., Latvijas pils. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 14. iec. miert. uz Ne 855 no
1. VI 29. (8. VII 29.), apv. uz s. I. 574. p. 1. d.

29874. Eliks, Pēteris-Ernsts Rūdolfa d., dz.
20. X 1905. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv.
vietu Rīgas 6. iec. izm. tiesn. r. JVe 2138 no 29. VI 29
(10. VII 29.), apv. uz s. 1. 129. p. 1. d., 1., 2. un
6. pkt.

29875. Filiponoks, Jēzups Pētera d., dz.
1898. g., pied. pie Bukmuižas pag. — Paziņot
dzīv. vietu Dagdas iec. miert. uz Ne 352 no 30. VI29
(9. VII 29.), apv. uz s. I. 469. p. 1. d.

29876. Ooldmans, Pēteris-Pauls Viļā d., dz.
1903. g., pied. pie Latvijas. y- Paziņot dzīv. vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz Ne 327 no 2. VII 29.

(9. VII 29.), apv. uz s. 1. 262. un 284. p.
29877. Oavrilovs, Jēkabs, dz. 1893. g., pied.

pie Aulejas pag. — Pazinot dzīv. vietu Jēkabpils
iec. miert. uz Ne 832 no '21. VI 29. (8. VII 29.),
apv. uz s. I. 581. p.

29878. Hjins, Jānis Artemija d., dz. 1882. g.,
pied. pie Silajāņu pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 3. iec'. miert. uz Ne 556 no 4. VII 29.
(10. VII 29.), apv. uz s. 1. 262. p. I. d., 280. p.
1. d.. 530. p.

29879. Jevstafjevs, Sīmans, dz. 1909. g.,
Latvijas pils. — Meklē: Rīgas 3. iec. miert. ar r.
Ne 701 no 20. V! 29. (9. VII 29.), apv. uz s. I.
262. p. 1. d. un 284. p. — Paziņot dzīv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29880. Jakuškins. Dominiks, 26 g. vecs. —
Pazinot dzīv. vietu Bauskas apr. 2. iec. miert. uz
No 281 no 28. VI 29. (9. VI! 29)., apv. uz s. 1.

284. un 262. p. 1. d.
29881. Jaegers, Valfrīds Kārļa d., dz. 28. 1

1908. g., pied. ' pie Ķieģeļu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 10. iec. izm. tiesn. r. .V? 10143 no
29. V! 29. (9. VI! 29.), apv. uz s. I. 158. p. 1. d.

29882. ļunkers, Eduards Jāņa d., dz. 10. VII

1878 Ijas pils. — Rīgas 13. iec. miert. r.
15 no 27. VI 29. (10. VII 29.). apv. uz s. I.

581. p. 1. d. — Apcietināt.
?9883. ļēgermans, Ādolfs Jāņa d.. dz.

nied pie Jelgavas. — Paziņot dzīv. vii

1. iec. miert. uz Ne 797 no 27. VI 29. (9. VI! 29.).

a. uz s. 1. 574. p. 1. d.

J irgensens, Hjalmars Kārļa d., dz.
ļf II iv. — Paziņot dzīv. vietu

Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 6. VII 29.
(9. VII 29.), apv. uz s. I. 607. p. 2. d.

29885. Jākovlevs, Konstantīns Antona d.,
dz. 1899. g., Latvijas pil?. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 3. iec. miert. uz N° 1011 no 27. VI 29.
(8. VII 29.), apv. uz akc. s. 1. 36. p.

29886. Jirgensons, Alfrēds-Kārlis Augusta d.,
dz. 1918. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Jelgavas pils. iec. rr.iert. uz Ne 1175 no 28. VI 29.

(7. VII 29.), apv. uz s. 1. 574. p. un 262. p.
29887. Kurmelevs, Jevstafijs Jāņa d., dz.

1869. g.. pied. pie Reznas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rēzeknes I. iec. miert. uzNe276 no 4. VII 29.
(9. VI! 29.), apv. uz s. I. 262. p. un 284. p.

29888. Ķaplans, Vulfs Elijas d., dz. 3. XI
1910. g., Latviias pils. — Krim. pārv. Rīgas nod.
pr-ka r. no 5. VII 29. (9. VII 29.), apv. naudas
piesavin. — Apcietināt.

29889. Kanbergs, Otto Anša d., dz. 5. V1II
1895. g., pied. pie Ozolmuižas pag. — Krim. pārv.
Rīgas nod. pr-ka r. no 1, VII 29. (7. VII 29.;,
apv. zādzībā. — Apcietināt

29890. Kesn inas, Alberts Antona d., dz.
6. I 1913. g., Lietavas pav. — Auces iec. miert. r.
Ne 496 no VII 29. (9. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p.—
Apcietināt.

29891. Katkovski, Eleonora, dz. 1901. g.,
pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 6. iec.
miert. uz .Nē 805 no 13. V! 29. (II. VII 29.),
apv. uz s. 1. 282. p.

29892. Kalans, Broņislavs Mateuša d., dz.
4. II 1911. g., pied. pie Viļakas pagasta. —
Meklē: Viļaku iec. miert. ar r. Ne 514 no 5. VI! 29.
(II. VII 29.), apv. uz s. I. 262. p. 1. d. — Paziņot
dzīv. vietu Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29893. Kazlovskis, Zamuels Jāņa d., dz.
1870. g., bii. Krievijas pav. — Paziņot dzīv. vietu

Jelgavas pils. iec. niiert. uz JM° 2985 'no 18. VI 29.
(8. VII 29.), apv. uz s. 1. 262. p. un 284. p.

29894. Millers, Arnolds Kārļa d., dz. 3. VII
1899. g., pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 7. iec. miert. uz Ne 1023 'no 12. VI 29.
(9. VI! 29.), apv. uz s. !. 262. p. 1. d.

S9&. MatufevĶs, Fricis Reiņa d., dz. 25. XI
1907. g., pied. pie Nīgras pagasta. — 8. Daugav-
pils kājrl. pulka kom. r. Ne 8589 no 3. VII 29.
(9. VI 29.), dezert. — Apcietināt.

29896. Melans, Jāzeps Antona d., dz. 1907. g.,
Lat\ijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Jelgavas pils.
iec. miert. uz Ne 2450 no 29. VI 29. (8. VII 29.),
apv. uz s. 1. 284. p. un 262. p. 1. d.

29897. Noparovs, Antons Feodora d., dz.
1906. g., pied. pie Rēznas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Rēzeknes 2. iec. miert. uz Ne 1769 no 3. VII 29
(9. VII 29.), apv. uz s. I. 262. p. I. d., 475. p.

29898. Natriks, Aleksandrs, dz. 7. VIII 1879.g.,
Latvijas pils. — Meklē: Rīgas 7. iec. miert. ar r.
No 836 no 2. VII 29. (9. VII 29.), apv. uz s. I.
262. p. 1. d,, 280. p. 1. d. — Paziņot dzīv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29899. Osipovs, Nikolajs, 20 g. vecs, pied. pie
Daugavpils. — Meklē: Daugavpils 2. iec. miert. r.
Ne 939 no 2. VII 29.J9. VII 29.), apv. uz s. I.
262. p. 1. d. — Pazinot dzīv. vieztu Krim. pārv.
Rīgas nodaļai.

29900. Ošiņš-Osis, Jānis Jāņa d., dz. 1897. g.,
pied. pie Saikavas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apgabalt. Madonas apr. izm. tiesn. r.
JVs 1788 no 30. VI 29. (9. VI! 29.), apv. uz s. I.
412. p.

29901. Paševskis, Alfons, dz. 1885. g. — Pazi-
not dzīv. vietu Rīgas 12. iec. miert. uz Ne 983 no
21. VI 29. (10. VII 29.), apv. uz akc. s. I. 37. p.
un 1920. g. 17. aug. lik. 218. p.

29902. Puķits, Eduards Jāņa un Emīlijas d.,
dz. 24. IV 1906. g., pied. pie Mālupes pag. —
Pazinot dzīv. vietu Valkas anr. 3. iec. miert. uz
Ne 733 no 2. VII 29. (9. VII 29.), apv. uz s. I.
574. p. 1. d.

29903. Putniņš, Aleksandrs Krišjāņa d., dz.
11. IV 1897. g., pied. pie Codes pag. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 10. iec. izm. tiesn. r. Ne 10107
no 31. V 29. (10. VII 29.). apv. uz 1922. g. 4. IV
s. 1. par Saeimas un pašvaki , iestāžu vēlēšanu un
tautas nobalsošanas brīvības un pareizības un
Saeimas darbības traucēšanu 8. p.

29904. Purviņš, Valters Andreja d., dz. 6. V111
1902. g. — Rīgas' 7. iec. izm. tiesn. r. Ne 1378 no
18. Vi 29. (6. VII 29.), apv. uz s. I. 596. p. —
Apcietināt.

29905. Pīpiņš, Auguste (Guste) Staņislava m.,
dz.Ģirus. 40g. veca, pied. pie Izabelinas pag. —
Meklē: Jelgavas apr. iec. miert. ar r. Ne 86 nu
2. VI! 29. (9. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p. 4. d.,
sod. ar 2 mēn. cietumā. — Apcietināt. Izpildu
r. izprasīt no Krim. pārv. Rīgas nodaļas.

29906. Poders, Juliuss Paula un Marijas d.,
dz. 16. III 1903. ģ., pied. pie Lielupes pag. —
Rīgas 12. iec. iriert. ar r. .V? 03t, no j. yn 29.
(7. Vil 29.), apv. uz s. I. 581. p. 4. d. un 276. p.
1. d. 3. pkt. — Apcietināt.

29907. Pusmucāns, Miķelis, dz. 1907. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas I», iec. miert. uz Ne 210
no 28. VI 29. (0. VII 29.), apv. uz s. 1. 262. p.
1. d. un 284. p.

Poševecki rika Antona m.,
āvas pav. — Paziņot dzīv. vietu

miert. uz .V? 315 nu 27. VI 29.
(7. VIJ 29.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.

laja d., 35
pied. pie Viļānu pag. 1 iec. miert. r. N
no 4. Vi! ipv. uz s. I. 581. p.
1. d. — I
līdz ieinai

29910. Riekstiņš, Eduards, dz. 2. IX 1881. g.—
Tukuma iec. miert '. r. Ne469 no 31. V 29. (11. VII
29.), apv. uz s. 1. 574. p. 1. d. — Apcietināt.

29911. Rpzentāls, Alfrēds Jāņa d., 28 g. v.,
pied. pie Ozolnieku pag. — Mekiē: Tukuma iec.
miert. r. Ne 99 no 11. VI 29. (9. VII 29.), apv. uz
s. I. 262. p. un 281. p. — Paziņot dzīv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29912. Rubuls, Vladimirs Izidora d., dz.
1903. g., pied. pie Kārsavas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Kārsavas iec. miert. uz Ne 13 no 26. VI 29.
(8. VII 29.), apv. uz s. 1. 532. p. 3. pkt.

29913. Silgailis, Voldemārs-Jēkabs Jēkaba d.,
dz. 1899. g., pied. pie Mežotnes pag. — Rīgas
10. iec. miert. r. JVe 962 no 2. VII 29. (8. VII 29.),

izvairās no polic. uzraudzības. — Apcietināt.
29914. Zoltners, Jānis Jēkaba d., 18 g. vecs. —

Nepilng. zemkop. un amatn. kol. dir. r. JMs 436
no 1. VII 29. (8. VII 29.), izbēdzis no kol. —
Apcietināt.

29915. Zēbergs, Jānis-Osvalds Pētera d., dz.
1893. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 3. iec. miert. uz Ne 786 'no 18. VI 29.
(9. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.

29916. Zaicevs, Sergejs, dz. 1880. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert. uz Ne 765
no 28. VI 29. (10. VII 29.,), apv. uz s. I. 262. p.

29917. Šuriņš, Nikolajs Jāņa d., dz. 1896. g. —
Rīgas prēf. 3. iec. pr-ka tēlefonogr. Ne 133 no
29. VI 29. (8. VI l 29.), aizbraucis ar auto .N° 1696 —
Apcietināt.

29918. Škapars, Vilhelms, dz. 1892. g. —
Paziņot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert. uz Ne 912
no 19. VI 29. (8. VI! 29.), apv. uz s. I. 574. p. 1. d.

29919. Šmeilis,'Donats Izidora d., dz. 1892. g.,
pied. pie Dagdas pag. — Latg. apgblt. 1. krim.
nod. r. Ns 14477 no 21. VI 29. (6. VII 29.), apv.
uz s. I. 51. p., 469. p. 1. d. — Pieprasīt droš. naudu
Ls 200 līdz iemāks, apcietināt.

29920. Tichanovs, Ivans Kirila d., 24 g. vecs,
pied. pie Vilēnu pag .— Viļaku iec. miert. r. JS9 677
no 3. VII 29. (10. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p.
1. d. — Apcietināt.

29921. Tumaševičs, Luba Aleksandra m.,
23 g. v., pied, pie Ludzas pils. — Paziņot dzīv.
vietu Ludzas 2. iec. miert. uz Ne 263 no 1. VII 29.
(7. VII 29.), apv. uz s. 1. 591. p. 3. d.

29922. Uršans, Ludviks Teodora d., dz.
1878. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 6. iec. miert. uz Ne 937 110 28. VI 29.
(10. VII 29.), apv. uz s. 1. 276. p. 1. d.

Š29923. Umbraško, Antons Antona d., dz.
6. XI 1889. g., Latvijas pils. — Politiskās pārv.
pr-ka r. Ne 147562 no 25. VI 29. (8. VII 29.),
apv. uz s. I. III p. — Apcietināt.

29924. Ungur, Anna-Natalija-Milda Kārļa m.,
dz. 1910. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 6. iec. miert. uz Ne 987 no 4. Vil 29.
(9. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.

29925. Voits, Jēzups Jura d., 24 g. v., pied.
pie Bērzpils pag. — Viļēnu iec. miert. r. Ne 458
no 3. VII 29. (9. VII 29.), apv. uz s. I. 581. p.
1. d.— Pieprasīt galv. Ls 100 apmērā,bet neiemaks.
gad. apcietināt.

Izlabojumi: „Vald. Vēstn." 132 29. g. sar. 419
pkt. 29653 tiek meklēts nevis Jūlijs Smilškalns,
bet gan Jūlija Smilškalns.

Papildinājums: ,,Vald. Vēstn." 135/29. g.
sar. 420, pkt. 29694, mekl. ir Morats, Zamuels
Zalmans Haima d. (11. VI 29.).

Izlabojums: „Vald. Vēstn." 135 29.,
pkt. 29701, tiek meklēts Purvinš, Valters un nevis
Pūriņš. (8. VI 29.).

Kriminālās pārvaldes priekšnieka v. (paraksts).

Darbvedis P. Kiepe.

Ministru kabineta sēde 1929. g. 18. jūlijā.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar p iesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

Kādu::: tS- (saņemot eksP ed > ?ar:
Pinfcn „ 6 - gadu . Ls 18,-

1 , ....„ 2,— Va gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 men 5,—
p.istu un pie ' » , 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... „ —,12 numuru . . ' . „ —,10

Latvijas valdības ^L oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot \Ā svētdienas un svētku dienas

Redakcija: Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā,pilīXo2. Tālruni? 20032 v ' Rīgā, pilī J& I. Tālrunis 20031
Runas stundas no II —12 ? U

Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu nokatras
personas —,80

Valdības darbiba.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 18. jūlijā.
1. Pieņem un nolemj izdot pārvaldes

kārtībā:
1) papildinājumus un pārgrozījumus

instrukcijā par valsts aizdevumiem, *
2) papildinājumu noteikumos par valsts

piemaksām mākslīgo mēslu iegādā- ;i
šanai 1929. gadā,

3) papildinājumus instrukcijā pie li-
kuma par lauku iedzīvotāju nodro-
šināšanu slimības gadījumos.

2. Pieņem pārgrozījumus un papildi-
nājumus dzelzceļu likumā un nolemj tos
izdot Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.

3. Iecej :
1) līdzšinējo papildu miertiesnesi pie

Rīga< apgabaltiesas Kārli Kļaviņu
par Latgales apgabaltiesas locekli,"

2) līdzšinējo Jelgavas apgab;- pro-
kurora biedru Jāni Legzdjņu ļ



3) līdzšinējo Kapa tiesas locekli Rūdolfu
Johanu Blumentālu par Latgales

apgabaltiesas locekli,
4) līdzšinējo vecāko tiesu amatu Kan-

didātu pie Latgales apgabaltiesas
Jāni Norveii par papildu mier-
tiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi
Rīgas pilsētas lopkautuves takses

noteikumos.
Pamatojoties uz Rīgas pilsētas domes

1929. g. 20. jūnija lēmumu, kas apstipri-
nāts ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta š. g. 10. jūlija rakstu
N° 90591, pilsētas valde paziņo, ka Rīgas
pilsētas lopkautuves takses noteikumos
(public. ,,Valdības Vēstneša" 1928. gada
244. numurā) ievedami šādi pārgrozījumi:

Piezīmē pie punkta B atceļami 1., 2.

un 3. pants un to vietā liekams sekošais:
1.piezīme. Ziemas mēnešos (no 1. ok-

tobra līdz 30. aprīlim) šinī nodalījumā
minētās nodevas nav jāmaksā par
to lopu vispārējo apskati, kas kauti
tādās provinces pilsētu lopkautuvēs,
ko veterinārā valde atzinusi par labi
nostādītām sanitārā ziņā un Rīgas
pilsētas valde piekritusi šādam vete-
rinārās valdes atzinumam, pie kam
gaļai jābūt ievestai Rīgā 48 stundu
laikā pēc plombēšanas provinces
lopkautuvēs.

2. piezīme. Rīgas pilsētai ir tiesība'
gaļu otrreiz izmeklēt parastā kārtībā,
ņemot par izmeklēšanu nodevas pilnos
apmēros par gaļu. kas ievesta vasaras
mēnešos (no 1. maija līdz 30. sep-
tembrim) un par gaļu, kas pārējos
mēnešos ievesta vēlāk par 48 stun-
dām pēc plombēšanas provinces lop-
kautuvēs.

3. piezīme. Atsvabināšana no iz-
meklēšanas nodevām attiecas tikai uz
tādu gaļu, kas apzīmēta ar attiecīgās
provinces kautuves datētām plombām.

Pilsētas galva A. Krieviņš.
Sekretārs K. Mulenbachs.

Saistoši noteikumi
par ielas apstādījumu ierīkošanu,
sabiedrisku dārzu un zaļumvietu

aizsardzību Ogres pilsētā.
Pieņemti Ogres pilsētas domes 1929. gada
15. jūnija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departam. 1929. g.

3. jūlija rakstu JVs 90358.

1. §. Koku dēstīšanai gar ielām, ielu
territorijā, gruntsgabala īpašniekam vaja-
dzīga pilsētas valdes atļauja. Pilsētas
valde nosaka dēstīšanas kārtību un koku
šķirni.

2. §. Gruntsgabalu īpašniekiem, kuru
īpašumu priekšā no pilsētas valdes iedē-
stīti jauni kociņi, tie jāapsargā, kociņu
iežogojot. Pirmā dēstīšanas gadā, sausam
laikam pastāvot, kociņi aplaistāmi ar
ūdeni.

3. §. Ja iedēstītie kociņi neaugtu, tad
gruntsgabala īpašniekam, pret kura īpa-
šumu tie iedēstīti, jāapmaina nederīgie
kociņi ar jauniem.

4. §. Aizliegts:
a) aplauzīt un postīt gar ielām, parkos

un sabiedriskā dārzā augošus kokus,
krūmus un citus dēstījumus, no-
p ūcot tiem lapas, ziedus un citādi
bojāt;

b) staigāt ārpus grantētiem celiņiem,
pa zāļu laukumiem, nomest uz ceļiem,
krūmājos un zāļu laukumos papīrus,
papirosu galus, augļu mizas, saules
puķu sēklas, riekstu čaulas, ēdienu
atliekas' u. t. t.;

c) aprakstīt, nosmērēt, sagraizīt un
citādi bojāt izliktos solus, galdus un
citu inventāru;

d) pilsētas sabiedriskā dārzā (,,Tautas
parks") staigāt, sēdēt vai gulēt zālē

tādās vietās,, kur tas nav atļauts ar
pilsētas valdes izliktu uzrakstu;

e) kāpt kokos, kurt uguni sabiedriskā
dārzā. Apmierināt fizioloģiskās (da-
biskās) vajadzības citur, kā šīm
vajadzībām ierīkotās vietās.

f) sabiedriskā dārzā sarīkot sporta
spēles (bumbošanu, šķēpa vai diska
mešanu u. t. t.);

g) sēdēt uz iežogojumu stiepulēm un
bojāt iežogojumu stabus.

5. §. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie likumīgas atbildības uz soda likuma
138. panta_ pamata.

6. §. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā no viņu publicēšanas dienas

„Valdības Vēstnesī".
Pilsētas galva J. A. Marsons.

Sekretārs Ozoliņš.
li M linam——llllll—HllllhlHIM—?!??—IIIw mi ? imW»HMWIIIW>iHii»

Lūtullos bankas nedēlos «rīkots
uz 1929. g. 17. jūliju.

AKTĪVĀ. Lati. S. P A SIV Ā. Lati. sZelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 42 338 690 '
. pie ārzemju emisijas bankām . . 23,873,354 40 Pamata kapitāls 15 58l '423osĀrzemju valūta 44,610,291 41 Rezerves kanitāls Voon '^A n!
Sudraba nauda 5,020,022 - "".™f kaPltals

S'^
Valsts kases zīmes un sīka metāla m?'-

6ZerVeS 2 ,500,000 -
nauda 13,662,600 47 Noguldījumi 13,243,951 54

īsa termiņa vekseļi 89,677,977 61 Tekoši rēķini 56,222,477 94
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 57,972,275 34 Valsts rēķini un depozīti 102,914,994 53
Citi aktīvi . 18,449,880 89 Citi pasīvi. . 17,374,278 1]

253,266,402 12 " 253,266|402 12
Rīgā, 1929. g. 17. jūlijā. Padomes priekšsēdētājs J. Celms.

8589 Galvenā direktora v. V. B a n d r e v i č s.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 19. jūlijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23

100 Francijas franku 20,28—20<?3
100 Beļģijas beigu 71,90—72^5
100 Šveices franku 99,55—100 30
100 Itālijas liru 27,08—27,29
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—13885
100 Dānijas kronu 138,10—138,80
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķij 'as kronu . . . 15,33—15*48
100 Holandes guldeņu .... 208,05—209 10
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* 30

1 SSSR červoņecs '.
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 85—93

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevicg.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktora vietā J. Janovskis-janševski»

Literatūra.
(Ilustrēts Žurnāls. X gada gājums. 1929.

Ne 5/6. Lēta. Maksā Ls 3,—.
Šai numurā atrodami starp citu apskati par

diviem mūsu nesen mirušiem gleznotājiem —
H. Grinberģi un E. Brencenu, tāpat
plašāks apcerējums par tēlojošo mākslu Čecho-
slovāķijā. Visi tie bagātīgi illūstrēti.

L
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Kļūdas izlabojums.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnod.

sludinājumā, ievietotā š. g.
18. februāra ,,Valdības Vēstn."
Ne 40, mir. Teodora Friča d.
Zinģa mant. lietā iespiests ,,mir.
1927. g. 8. decembrī Rīgā Teodora
Friča dēla Zinģa", bet vajag
būt ,,mir . 1927. g. 28. decembrī
Rīgā Teodora Friča d. Zinģa",
kas ar šo tiek izlabots.

Rīgā, 1929. g. 15. jūlijā.
8482z L. JVs3180/29.g.II.g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra p. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Antons
Antona d. Švedris (Žvedris) un
Staņislava Jāzepa m. Švedris
(Žvedris), dzini. Kasputis, no-
slēguši savstarpīgo laulības II-

. gurnu pie Rīgas notāra Emanuēla
Trautsolta 1929. g. 13. jūnijā
reģistra Ne 3077, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā.
L. JVs 4818. 7579b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 201L—-
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Dragomiras Jeršovs
pilnvarnieka zvēr. adv. J. Bērziņa
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 2. jūlijā publicēto 1929. g.
11. janvārī Rīgā mir. Feodosijas
Jāņa m. Afonasjevs, dzim. Kuz-
minovs 1929. g. 10. janvārī
mutiskā kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Feodosijas Afonasjevas
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem pa-
rāddevējiem 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
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
L. JVs 4078/29. 7644b
Priekšsēd. v. A. Veidners-.

Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Elizabetes Kuss at-
stātās mantas aizgādņa Teodora
Neukircha lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 11. jūnijā
publicēto 1929. g. 9. .febr. Rīgā
mir. Elizabetes Johana m. Kuss,
dzim. Adermanis, atr. Treu un
Otter 1924. g. 6. augustā no-
tarielā kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kupām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Elizabetes Kuss manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
L. JVs 4243 29. 7643b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz.Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Artūrs
Jēkaba d. Garais un Helene
Aleksandra m.Garais, dz. Fovicki,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra Borisa
Zemgaļa 1929. g. 10. jūnijā
reģistra J\s 11063, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.v

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā.
L. JVs 4806. 7580b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra pal. (paraksts).
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.-
25. jūnijā izklausījuse Rīgas ap-
gabaltiesas prokurora priekšli-
kumu dēļ aizgādnības atcel-
šanas par bezvēsts prombūtnē
esošā Tichona Leonova mantu
nolēma: ar tiesas 1928. g.
11. jūlija lēmumu par prom-
būtnē . esošā Tichona Leonova
mantu iecelto aizgādnību at-
celt, par ko paziņot Rīgas pil-
sētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā.
L JVs 818. 7581b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra pat. (paraksts).Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiecsībti kop. 2451. p. pa-
mata, uz Olgas Veinbergs lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
2. jūlijā publicēto 1929.g. 25. apr.
Lizuma pag. mir. Kārļa Jēkaba d.
Liepiņa 1926. g. 5. jūlijā nota-
rielā kārtībā sastādīto testamentu
kā arī visas personas, kupām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Kārļa
Liepiņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, 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 tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
L. JVs 4825/29. 7645b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

kretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.
paziņo, ka ar viņas šī gada
27. marta lēmumu reģistrēti ,,Vec-,
ātes savstarpējās palīdzības bie-
drības" biedru pilnā sapulcē
1929. g. 12. febr. pieņemtie
statūtu grozījumi.
7583b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Liepājas pilsētas
valdes lūgumu, š. g. 10. jūnijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātām
un. iznīcinātām šādas hipotē-
kariksas obligācjias, kuras ap-
grūtina Liepājas pilsētas valdei
piederošu nekust, mantu Liepājā
ar krep. JVs3479 un nostiprinātas:
1) 1907. g. 17. novembrī ar žurn.
JVs 841, 4000 rbļ. lielumā uz Lie-
pājas krājkases vārdu, blanko
cedēta, 2) 1907. g. 17. novembrī
ar žurn. JVs 842, 2900 rbļ. lielumā
uz tās. pašas krājkases vārdu,
blanko cedēta, 3) 1907. g. 17. no-
vembri ar žurn. JVs844, 52.100 rbļ.
lielumā uz tās pašas krājkases
vārdu blanko cedēta, 4) 1907. g..
17. novembrī .ar žurn. JVs 845,
31300 rbļ. lielumā uz tās pašas
krājkases vārdu, blanko cedēta un
5) 1907. g. 17. novembrī ar žurn.
JVs 846, 3700 rbļ. lielumā uz tās
pašas krājkases vārdu, blanko
cedēta; 2) atvēlēt lūdzējai pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā mi-
nēto hipotēkarisko obligāciju
dzēšanu no zemesgrāmatām.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.

paziņo, ka ar viņas šī gada
26. jūnija lēmumu pārreģistrēta
Komercinstitūta studējošo bie-
drība ,,Betaria" zem jauna no-
saukuma: Komerczinātņu in-
stitūta studentu biedrība „Be-
taria" pie augstākās izglītības
veicināšanas biedrības komerc-
zinātņu institūta Rīgā.
7582b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Teas May, dzim.
Bērman, lūgumu, š. g. 25. jūnijā
nolēma: 1) atzīt par samaksātām
šādas hipotēkariskas obligācijas
kuras apgrūtina Teai May, dzim.
Bērman piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas pilsētā ar krep.
JVs25 un nostiprinātas: 1) 1875. g.
16. jūlijā par labu Kuldīgas krāj-
aizdevu kasei 350 rbļ. pirmvērtī-
bas lielumā, tagad atlikumā 300 r.,
2) 1879. g. 29. maijā tai pašai
kasei par labu 400 rbļ. un 3) 1879.g
7. jūlijā tai pašai kasei 900 rbļ.
pirmvērtības lielumā, atlikumā
885 rbļ.; 2) atvēlēt lūdzējai pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā mi-
nēto hipotēkarisko obligāciju dzē-
šanu no zemesgrāmatām un
iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozitā un izmaksāt augstāk
minēto prasības dokumentu ie-
sniedzējam. JVs 828/27.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.
7589o Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Mārtiņa Retera
lūgumu un savu š. g. 25. jūnija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Mārtiņam
Inta d. Reteram un Līzei Re'ters
piederošu nekustamu mantu, Aiz-
putes apr. Sakas Sproģu mājām
ar krep. JVs 909-11 reģ. nostipri-
nāta obligācija 1884. g. 23. martā
ar JVs 9826, 836 rbļ. lielumā uz
Otto fon Lilienfelda vārdu, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā. Obligā-
cijas neiesniegšanas gadījumā pa-
rādu atzīs par samaksātu un
dzēšamu no zemes grāmatām un
pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
7587o JVs 622/29.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Marijas Fedo-
tovskas lūgumu un savu š. g.
17. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
nekustamu mantu Liepājā ar
krep. JVs 183 nostiprinātas obli-
gācijas: 1) 1904. g. 11. februārī
uz mirušā G. D. Meiera mantoju-
ma pārvaldes vārdu 5000 rbļ.
pirmvērtības lielumā, tagad atli-
kumā 3000 rbļ. un 2) 1909. g
10. janvārī ar žurn. JVs 17 uz
Jāņa Ēvalda d. Zigmaņa vārdu
2000 rbļ. lielumā un ' blanko
cedēta, viena mēneša laikā , skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt minētās obligā-
cijas tiesā. Obligāciju neiesnieg-
šanas gadījumā Parādus atzīs par
samaksātiem un dzēšamiem no
zemes grāmatām un pašas obli-
gācijas par iznīcinātām.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
7588o JVs 601/29.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Georga-Artūra
Hamstera lūgumu, š. g. 25. jūnijā
nnlēma: 1) atzīt par samaksātu
šādu hipotēkarisku obligāciju,
kura apgrūtina Georgam-Artūram
Hamsteram piederošu nekustamu
mantu Saldus pilsētā ar krep.
Ns 17 un nostiprināta 1909. g.
20. janvārī 3000 rbļ. lielumā uz
Aleksandra Augusta d. Brade
vārdu, blanko cedēta; 2) atvēlēt
lūdzējam pieprasīt zemesgrāmatu
nodaļā minētās hipotēkariskas
obligācijas dzēšanu no zemes-
grāmatām un 3) iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozitā un izmaksāt
augstāk minētā prasības doku-
menta iesniedzējam. JVs 149/29.

. Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.
7586o Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz valsts zemes ban-
kas lūguma un sava š. g. 17. jū-
nija lēmuma, uzaicina personu,
kuras rokās atrodas uz Liepājas
apriņķa Liegu ,,Kreiju" mājām
ar krep. JVs 1440.-II reģ. nostipri-
nāta 1876. g. 27. maijā uz bar.
Heinricha fon Kleista vārdu
5500 rbļ. lielumā pirmvērtībā,
tagad atlikumā 800 rbļ. liela obli-
gācija, viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt minēto obligāciju
tiesā. Obligācijas neiesniegšanas
gadījumā parādu atzīs par sa-
maksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām un pašu obligāciju par
iznīcinātu. JVs 587/29.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

7591z Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz valsts zemes ban-
kas lūguma un sava š. g. 17. jū-
nija lēmuma, uzaicina personu ,
kuras rokās atrodas uz Liepājas
apriņķa Nodegu „Eglienu" mā-
jām ar krep. JVs 4.-11 reģ. no-
stiprināta 1889. g. 16. novembrī
uz bar. Kristapa fon Šredersa
vārdu 3350 rbļ. pirmvērtības
lielumā, tagad atlikumā 336 rbļ.
liela obligācija, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt mi-
nēto obligāciju tiesā. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām un pašu obli-
gāciju par iznīcinātu. JVs 581/29.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā:-
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

7592z Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Kriša-Žaņa Gros-
piņa lūguma un sava š. g. 17. jū-
nija lēmuma, uzaicina personu,
kuras rokās atrodas uz Aizputes
apr. Dunalkas ,,Lekše-Putriņu"
mājām ar krep. JVs 1186.-11 feģ.
nostiprinātas obligācijas: 1)1884.
gada 4. maijā ar JVs 51 uz bar.
Kārļa fon Firksa vārdu 460 rbļ.
lielumā un 2) 1884. g. 4. maijā ar
JVs 52 uz tā paša barona Kārļa
fon Firksa vārdu 2740 rbļ. lie-
lumā, viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas die-
nas, iesniegt minētās obligācijas
tiesā, iemaksāto Ls 60,96 saņem-
šanai kā kapitālparāda ar pro-
centēm pilnīgu samaksu. Obli-
gāciju neiesniegšanas gadījumā
parādus atzīs par samaksātiem
un dzēšamiem no zemes grā-
matām. JVs 591/29.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

7590z Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jana Vepra
lūguma un sava š. g. 25. jūnija ļ
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Kuldīgas apr.
Sātiņu pagasta ,,Celmeniek Ns40"
mājām ar krep. JVs 1891 nostipri- '
nāti sekosi prasības dokumenti: ,
a) 1897. g. 17. novembri par labu ļ
mazgadējiem Jānim un Latei
Vepre 319 rbļ. 63 kap. pēcVents- ļ
pils-Kuldīgas apgabala 2. iec ļ
miertiesneša 1897. g. 1. apriļa|
izpildu raksta JVs 665 un b) 1897. \
gada 28. oktobrī par labu Fricim
un Jūlei Ozoliņiem 252 rbļ. p ēc '
Ventspils-Kuld 'īgas apgabala 2. ļ
iecirkņa miertiesneša 1897. %
22. oktobra izpildu raksta JV°188> ļ
un Kuldīgas apr. IV iec. pagasta *
tiesas 1897. g. 23. oktobra izp ildu
raksta JVs 1461, viena mēneša ļ
laikā, skaitot no sludinājumaje- f
spiešanas dienas, iesniegt minēto»
dokumentus tiesā, iemaksāto Ls
12,20 saņemšanai kā kap itāl-
parāda ar procentēm pilnīgu sa-
maksu. Obligāciju neiesnieg šanas
gadījumā parādus atzīs par s*
maksātiem un dzēšamiem n°
zemes grāmatām. JVs I

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds-

7596z Sekretāra v. E. Rolavs-

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Anša Kalna lū-
guma un sava š. g. 17. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, ku-
ras rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā ar krep. JVs 1453
nostiprināta 1913. g. 27. novembrī
3000 rbļ. liela obligācija uz Līzes
Krauklis, dzim. Vēreniek vārdu,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neiesniegšanas gadī- ļ
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām ,
un pašu obligāciju par izniri- ?
nātu. JVs 610/29.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds. ļ

7593z Sekretāra v. E. Rolavs.



Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Kārļa Zebeka
lūguma un sava š. g. 17. jūnija
lēmuma , uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā ar krep. JVs 1067
nostiprināta 1907. g. 3. novembrī

4376 rbļ. 66 kap. liela obligācija
Uz Katrīnas Jensen un Elizabetes
jVlalio vārdiem, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā. Obligācijas ne-
iesnieg šanas gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatām un pašu obligā-

c iju par iznīcinātu. JVs 609/29.
Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
7594z Sekretāra v. E. Rolavs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
23. maijā Genovefas Maciags,
viņa arī Macengs, dzim. Jarockis
prasības lietā pret Lavrentiju-
Vovžinecu Maciagu, viņš arī
Macengs, par laulības šķiršanu,
aizmuguriski nosprieda: i917. g.
12. septembrī starp Lavrentiju
Macengu un Genovefu Macengs,-
dzim. Jarockis, noslēgto laulību
šķirt uz laulības likuma 50. p.
pamata, atļaujot prasītājai Geno-
vefai Macengs saukties pirms-
laulības uzvārdā ,, Jarockis",
šai laulībā dzimušo dēlu Hein-
richu atstāt mātes - prasītājas
audzināšanā.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 1929. g. 2. jūlijā.
Priekšsēd. v. (paraksts;.
Sekretāra v. J. Bormanis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
"uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
22. septembrī mirušā Jura Pāvila
dēla Apaļa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem.
kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. JVs 906a/29. 7903b

Daugavpilī, 1929. g. 2. jūlijā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Jāņa Vepra
lūguma un sava š. g. 25. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Kuldīgas apr.
Sātiņu pagasta ,,Celmeniek JVs40"
mājām ar krep. JVs 1891 nostipri-
nāta 1911. g. 22. decembrī
600 'rbļ. liela obligācija par labu
Kuldīgas sadraudzīgai biedrībai
«n Kuldīgas lauksaimniecības bie-
drības krāj-aizdevu sabiedrībai,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
jun pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
7595z ' JVs 143/29.

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

Liepājas apgabaltiesa,

uz Jāņa Lācis lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1949. un
1950. p. un savu š. g. 25. jūnija
lēmumu. uzaicina nezināmā prom-
būtnē esošo Mariju Ata m. Režģis
(Reškis) gada laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā vai paziņot, ka
viņa vēl ir dzīva. Līdz ar to tiek
uzaicinātas ari citas personas,
kurām ir ziņas par Režģis
dzīves vietu, vai kuras zin, ka
viņa ir mirusi, paziņot to tiesai.
Pēc minētā termiņa notecēšanas,
ja tiesai neienāks noteiktas ziņas
par to, ka Marija Režģis ir dzīva,
viņu atzīs par mirušu. JVs576/29.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
Priekšsēdētāja b, A.Kiršfelds

7597z Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Alvīnes-Olgas-
Zelmas Priede-Priedens lūguma
ļm sava š. g. 17. jūnija lēmuma,
«.izaicina personu, kuras rokās
atrodas uz nekustamu mantu
Liepājā, ar krep. JVs 1168 no-
stiprinātas obligācijas: 1)1889.g.
28. novembri uz Ādama Blumber-
ga vārdu 2500 rbļ. lielumā un
2) 1906. g. 28. jūnijā uz Karolines
Herman; dzim. Doler vārdu 700
rbļ. lielumā, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, iesniegt minētās obli-
gācijas tiesā, iemaksāto Ls 159,03
.saņemšanai kā kapitālparāda ar
procentēm pilnīgu samaksu. Obli-
gāciju neiesniegšanas gadījumā
parādus atzīs par samaksātiem un
dzēšamiem no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 3. jūlijā.
7807z JVs 611/29.

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

1icļjajas civmiuuaļa
. aļjgauaitiesas ,

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958.p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
12. septembra atklātā tiesas sēdē
tiks nolasīts 1928. g. 3. maijā
Nīgrandes pagastā mirušā Friča
Miķeļa d. Neifelda testaments.

Liepājā, 1929. g. 17. jūlijā.
. 8612z " JVs 365m/29.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958.p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
12. septembra atklātā tiesas sēdē
tiks nolasīts ' 1926. g. 6. novembrī
Kurmales pag. mirušā Georga
Teobafda d. Blocha testaments.

Liepājā, 1929. g. 17. jūlijā.
8613z ' Ne 460m/29.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretārs v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
12. septembra atklātā tiesas sēdē

tiks nolasīts ' 1928. g. 25. augustā
Raņķu pagastā mirušā Jāņa
Ādama d. Fišmeistera testaments.

Liepājā, 1929. g. 17. jūlijā.
8614z JVs 688m 29.

Priekšsēd. b. v. 0. Dzinters.
Sekretārs v. E. Rolavs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
25. septembri mirušā ļāņa Jāņa
dēla Farptucha 1928. ģ. 18. aug.
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. g. 19. febr.
lēmumu apstiprini

Daugavpilī, 1929. g. 2. jūlijā.
L. JVs 93a 29. 7893b

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

Tukuma iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 75., 295., 301. un
309.—311. p. pamata, sakarā ar
Tukuma namnieku, tirgotāju un
rūpnieku krāj-aizdevu sabiedrības
1927. g. 15. jūnijā iesniegto pra-
sības sūdzību pret Rūdolfu Bu-
linu, Kristjāni Ulmani un Ansi
Amatnieku par Ls 270 pēc vekseļa
uzaicina atbildētāju Ansi Amat-
nieku, kupš agrāki dzīvoja Tu-
kuma apr. Smārdes pag. Pried-
niekos, bet kupa tagadējā dzīves
vieta nav zināma, četrii mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn." uzdot
miertiesnesim savu adresi Tuku-
mā, vai paziņot personu, kura
pilnvarota saņemt pavēstes un
citus rakstus šinī lietā.

Ja minētā termiņā atbildētājs
Ansis Amatnieks neuzdos savu
adresi Tukumā vai rakstu sa-
ņemšanā pilnvarotu personu,visas
pavēstes un citus rakstus šai
lietā atstās miertiesneša kancelejā
un skaitīs par izsniegtiem, bet
lietu izspriedīs viņam aizmugu-
riski.

Tukuma namnieku, tirgotāju
un rūpnieku krāj-aizdevu sabie-
drības iesūdzībai klāt pielikti:
veksels par Ls 270 un advokāta
Bruno Tālberga pilnvara ar no-
rakstu. JVsC. 11/28.

Tukumā, 1929. g. 3. jūlijā.
7612o Miertiesu, p. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis saskaņā ar savu
1929. g. 28. jūnija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
I. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1928. g. 29. decembrī mirušā
Evna-Movša Borucha d. Fain-
šteina ir palicis nekustams man-
tojums, kupš atrodas Jaunlatgales
apr. Balvu pilsētā, Rīgas ielā
JVs 28, un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar viņu būtu kādas tiesības
kā mantiniekuem, pieteikt tās
miertiesnesim viņa kamerā Bal-
vos, Alejas ielā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Balvos, 1929. g. 2. jūlijā.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. pi-oc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1929. g.
16. febr. mirušā Jēkaba Jāzepa d.
Sulca atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valci. Vēstn.".
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 2.'jūlijā.
Priekšsēd. v. (paraksts;.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa ar šo paziņo vispārībai, ka
tiesa 1929. g. 23. aprīlī, atklātā
tiesas sēdē, izklausījusi, par iz-
šķērdētāju atzītā Radiona Kir-
sana d, Kirsanova lūgumu at-
jaunot viņam pilntiesības, starp
citu nolēma: ar Rēzeknes apr.
sapulces 1912. g. 13. maija lē-
mumu par Radionu Kirsanovu
nodibināto izšķērdības pēc aiz-
bildnību atcelt. '

Daugavpilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8620z JVs 1810a/29.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs v. (.Tiltiņš.

Ar Rīgas pils. 9. iecirkņa mier-
tiesnesša 1929. g. 23. maija
spriedumu tirgotāja Sima Chens,
Rīgā, L. Maskavas ielā 43, dz. 33,
par netīrību savā makaronu darb-
nīcā, pēc sod. lik. 138. p., sodīta
ar Ls 10,— naudas soda vai
nemaksas gadījumā ar trim die-
nām arestā. Spriedums stājies
likumīgā spēkā un sods jau iz-
pildīts. L. JVs 567/29. g.
8606z Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis
paziņo, ka Daugavpilī, Saules
ielā JVs 79, dzīvojošais Latvijas
pilsonis Zalmans Berka d. Rapo-
ports š. g. 28. jūnijā iemaksājis
Latvijas bankas ' Daugavpils no-
daļā šī miertiesneša depozīta
rēķinā 300 latus izsniegšanai
Menachemam Veitcam, kura dzī-
ves vieta nav zināma, kā pro-
centu maksājumu par laiku no
š. g. 27. jūnija līdz šī paša gada
28. septembrim par aizņemto
kapitālu 20.000 latiem pēc 1928. g
27. martā ingrosētā ieķīlājuma
raksta uz Rapoportam piederošu
nekustamu mantu, Daugavpilī,
Rīgas ielā JVs 74-a, 2. pilsētas
iec. zemes grām. reģ. Ks 2833,
un uzaicina Menachemu Veitcu
saņemt no šī miertiesneša viņa
kancelejā, Daugavpilī, Alejas ielā
JV° 7, orderčeku uz minētiem
300 latiem. 7673b

Daugavpilī, 1929. g. 2. jūlijā.
Miertiesnesis A. Strazds.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. ' gada 3. jūlija un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. un 1402. p. un civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1928. g. 19. maijā mirušā Mozus

Markus d. Lipmanoviča manti-
niekus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz mantojumu, kas
palicis Daugavpils apr. Līvānu
pilsētā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
nēc piekritības sešu mēi

iaikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas. 7704b

Miertiesneša v. A. Cīrulis.

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929. g. 25. februārī tiesas pavēli
tirgotāja Lizete Ernesta m. Frei-
mans, dzīv. Ventspilī, Lielā ielā
Ne 24, uz sod. lik. 210. p. pamata
(par tirgošanos ar stipri netīru
pienu), sodīta ar Ls 20,— vai
6 dienām arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 4. martā.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8633z Ne 181k 29.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929. g. 27. maija tiesas pavēli
tirgotājs Ernests Jēkaba dēls
Zvane, dzīv. Ventspilī, Saules
ielā JVs 62, uz sod. lik. 210. p.
pamata (par mazvērtīga piena
pārdošanu) sodīts ar Ls 25,— vai
1 nedēļu arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 3. jūnijā.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8628z JVs 453k/29.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929. g. 18. janvāra tiesas pavēli
tirgotājs Osips Jāņa d. Babra,
dzīv. Ventspilī, Kuldīgas ielā 36,
uz sod. lik. 210 p. pamata (par
mazvērtīga sviesta pārdošanu)
sodīts ar Ls 30,— vai 10 dienām
aresta.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 25. janvāri.

Ventspilī, 1929. g. 12. jūlijā.
8629z JVs 38k'29. g.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929. g. 18. februāpa tiesas pavēli
Malvīne Jāņa m. Gutmans, dzīv.
Ventspilī, Jūras ielā 26, uz sod.
lik. 210. p. pamata (par vājpiena
pārdošanu pilnpiena vietā), so-
dīta ar Ls 20,— vai 6 dienām
arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 25. februāri.

Ventspilī, 1929. g. 12. jūlijā.
8630z JVs 113k/29.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar Ventspils 1. rec. miertiesneša
1929. g. 18. februāra tiesas pavēli
tirgotājs Elmārs Reiņa d. Indzers,
dzīv. Ventspilī, Kuldīgas ielā 13,
uz sod. lik. 210. p. pamata (par
maizes ar ieceptu stikla gabalu
pārdošanu) sodīts ar Ls 20,— vai
sešām dienām aresta.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 25. februāri.

Ventspili 1929. g. 12. jūlijā.
8631 z JVs 123k 29.

Miertiesnesis (paraksts).
Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša

1929. g. 18. februāra tiesas pavēli
tirgotājs Fricis Ernesta d. Vēr-
pējs, dzīv. Ventspilī, Karlīnes
ielā 28, uz sod. lik. 21(1. p. pamata
(par netīra piena pārdošanu), so-
dīts ar Ls 20,— vai 6 dienām
aresta.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 25. februārī.

Ventspilī, 1929. g. 12. jūlijā.
8632z JVs 148k/29.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar VentspilsT. iec. miertiesneša
1929. g. 7. marta liesas pavēli

? tāj's Kristaps Pētera d.Eino,
dzīv. Ventspilī,' Ganības ielā 46,
uz sodu lik. 210. p. pamata (par
netīra piena pārdošanu), sodīts
ar Ls 10,— vai 3 dienām arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 14. martā.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8634z Nš 202k 29.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929. g. 9. apriļa tiesas pavēli tir-
gotājs Jēkabs Krista d. Klajums,
dzīv. Ventspilī, Zvejnieku ielā

. uz sod. lik. 210. p. pamata
(par tirgošanos ar netīru pienu),
sodīts ar Ls 15,— vai 4 dienām
arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 16. aprīlī.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, pazinu.
ka 1929. g. 29. jūlijā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā Ne 9,
dz. 11. pārdos Haima Hermelina
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c. un novērtētu par
Ls 410.-

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

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
8667 L. JVs 149

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. pils. iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7,
dz. 8, paziņo:

1) ka dēļ tekošu maksājumu
piedzīšanas Latvijas hipotēku
bankai par labu par Ls 15.000
aizdevuma pēc obligācijas, ingro-
sētas uz IV hip. iec. nekustamo
īpašumu JVs 973, saskaņā ar Rīgas
apgabaltiesas 3. civ. nod. 1928. g.
13. marta pavēli JVs 39236, dēļ
piedzīšanas no levas-Helenas-
Ariadnas Martinsons šī nekustama
īpašuma "domātas 1/,daļas par
labu Ernstam Puķītim Ls 5.332,96
ar °un izdevumiem, pēc vekseļa
ar Rīgas apgabaltiesas 4. civ. nod.
tiesneša 1927. g. 13. oktobra
izpildu uzrakstu ar JVs 2,561 un
dēļ piedzīšanas no Marijas-Terezes
Šībels par labu Helmutam Liel-
manim Ls 6.781,69 ar % un
izdevumiem, pēc Rīgas apgabal-
tiesas I. civ. nod. 1928. g. 1. aug.
izpildu raksta JVs 413805, kurš
ievests tiesu hipotēkā uz Kristīnes
Martinsons un Marijas-Terezes
Šībels minētā nekustama īpašuma
IV hip. iec. JVs 973 domātām
daļām, otrreizējā izsolē 1929. g.
24. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots, neaizkarot virsīpašnieka
tiesības, mirušās atraļtnes Kristin-
nes Martinsons, dz. Ābel, manto-
juma masas, Esteres-Margaretes
Lameks, dz. Martinsons, Judites-
Elfrīdes Martinsons, Marijas-Te-
rezes Šībels, dz. Martinsons,
Agates Viktorijas Feldbergs, dz.
Martinsons, Kristīnes-Aleksand-
dras Martinsons, Martas-Konstan-
ces Martinsons, Annas-Rutes-
Kornelijas Martinsons un Ievas-
Helenes-Ariadnas Martinsons ne-
kustams īpašums, kurš turpinā-
mas mantas kopības atcelšanas
dēļ, joprojām piedc mirušās
atraitnes Kristines Martinsons
mantojuma masai '/3 daļā un
pārējiem līdzīpašniekiem ' 'daļā
katram un atrodas Rīgā, "Lielā
Ūdens ielā Ne 2527. Jelgavas
priekšpilsētā, Jurgenmuižā, IV hi-
potēku iecirknī ar zemes grāmatu
reģistra JVs973 (63. grupā, JVsJVs85
un 88) un sastāv no Sv. Jura
patversmes dzimtsrentes grunts-
gabala ar visām uz viņa esošām
ēkām un piederumiem;

2) ka nekustams īpašums pu-
bliskiem torgiem apvērtēts uz
Ls 40.000, bet vairāksolīšana,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1885. p.,
sāksies no prokšrocības prasības
summas, kura izrādīsies pārdoša-
nas dienā;

3) minētais nekustams īpašums
tiks pārdots vietējā civillikuma
3. sēj. 3968. p. paredzētā kārtībā;

4) ka bez augšminētās prasības
nekustams īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem par
298.000 cara rbļ., kas līdzinās
Ls 3973,33 un bez tam par
Ls 114.774,15 a

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

6) ka zemes grāmatas un šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
'sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

T b. jāuzrāda līdz pārdos.dienai
Visi papīri un dokumenti, attie-

uz pārdodamo īpašumu, ir
atāmi Rīgas apgabaltiesas

3. civ. nod. kancelejā. L. Nš 1745.
Rīga, 1929. g. 18. jūlijā.

86680 Tiesu izpildīt. Požariskis

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas 2. iecirkni,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
11. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu, pie-
derošu Jānim, Andreja d. Frei-
lībam, kurš atrodas Kuldīgas apr.
Alšvangas pag. un sastāv no
Ausekļu JVs 14F un Fa mājām
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krepost
JVs 4949.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000,— un tiek pār-
dots dēļ Alfrēda Zemiša un cit.
prasību apmierināšanas. Bez mi-
nētām prasībām uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 1426,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 4000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kupa summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiernakā
Ls 400,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesas izpildītāja. JVs 1418

Liepājā, 1929. g. 16. jūlijā.
8599 Tiesu izp. J. Pētersons.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 1. jūlija lēmumu
un saskaņā ar civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un 1241. p. un civ. proc.
lik. 1401. p. un 1402. p. uzaicina
1927. g. 16. decembrī mirušās
Elizabetes (Elžbetes) Mateuša m.
Sviklāns mantniekus pieteikt
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
savas mantošanas tiesības uz
minētās Sviklāns mantojumu,
atrodošos Mērdzenes pagasta Va
cumnieku ciemā un sastāvošu
no nekustama īpašuma.

Ludzā, 1929. g. 3. jūlijā.
7619o Miertiesnesis J. Konrāds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. jūlijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Baznīcas ielā JVs 27/29, dz. 25,
pārdos Ervina Johna kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūlijā.
8657 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929.g. 13.jūnija spriedumu tirgo-
tājs Emīls Hugo d. Mencendorfs,
dzīv. Ventspilī, Jūras ielā JVs 17,
uz sod. lik. 210. p'. pamata (par
tirgošanos ar mazvērtīgu pienu)
sodīts ar Ls 20,— vai 5 dienām
arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 27. jūnijā.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8635z JVs 244k '29.

Miertiesnesis (paraksts).
Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša

1929. g. 12. apriļa tiesas pavēli
tirgotājs Heinrichs Mārtiņa d.
Ešenbergs, dzīv. Ventspilī, Kap-
teiņa ielā JVs 8, uz sod. lik. 210. p.
pamata (par netīra piena pār-
došanu), sodīts ar Ls 20,— vai
5 dienām arestā.

Tiesas pavēle stājusēs liku-
mīgā spēkā 1929. g. 19. aprīlī.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8636z Ne 260k/29.

Miertiesnesis (paraksts).

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1929. g. 23. maija tiesas pavēli
tirgotāja Ieva Jēkaba m. Up-
krastiņš, dzīv. Ventspilī, Raiņa
ielā JVs 19, uz sod. lik. 210. p. pa-
mata (par mazvērtīga piena pār-
došanu) sodīta ar Ls 15,— vai 4
dienām arestā.

Tiesas pavēle stājusēs likumīgā
spēkā 1929. g. 30. maijā.

Ventspilī, 1929. g. 13. jūlijā.
8638z JVs 438k.29.

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa miertiesnesis, pa-
matojoties uz savu š. g. 3. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 1460.
p., kā arī turpmākiem pantiem,
paziņo, ka ar šo lēmumu atzīta
par anulētu ģenerālpilnvara ko
1928. g. 6. jūnijā Stepaņida
Vasiļija (Vasila) tn. Tolkovskijs,
Aleksandra Nikolaja m. Kļaviņš,
Jevdokija Nikolaja m. Tolkovskis
kopā ar Lidiju Andreja m. Po-
nomarevs izdevušas Aleksandram
Nikolaja d. Tolkovskijam un kas
taī pašā dienā apliecināta Jaun-
latgales notāra Rubuļa kantorī ar
reģistra JVs 1701. JVs 6Ia/29.

Jaunlatgalē, 1929. g. 17. jūlijā.
Miertiesneša v. i. A. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g.2. jūlija lēmumu
un saskaņā ar civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. un 1241. p. un civ.
proc. lik. 1401. un 1402. p. uz-
aicina 1927. g. 15. maijā mirušā
Aloiza Pētera d. Lavrinoviča
mantniekus pieteikt sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iepsiešanas dienas, savas manto-
šanas tiesībās uz minētā Lavrino-
viča mantojumu, atrodošos Ciblas
pagasta Pīkstuļu sādžā un sa-
stāvošu no viensētas JVs 12
8,520 ha platībā.

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. JVs 121/bIak.

Ludzā, 1929. g. 3. jūlijā.
7618o Miertiesnesis J. Konrāds.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š.g. I. jūlija lēmumu
un saskaņā ar civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un 1241. p. un civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p., uzaicina
1928. g. 1. maijā mirušās Teklas
Geronima m. Sviklāns mantnie-
kus pieteikt šesu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, savas mantošanas
tiesības uz minētās Sviklāns man-
tojumu, atrodošos Mērdzenes pag.
Vacumnieku ciemā un sastāvošu
no nekustama īpašuma.

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. JVs 119/bIak.

Ludzā, 1929. g. 3. jūlijā.
7620o Miertiesnesis J. Konrāds.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 29. jūnija lēmumu un
pamatodamies uz civ. proc. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka
pēc 1927. g. 24. maijā mirušā
Jevdokima Matveja d. Matve-
jeva ir palicis Ružinas pagastā,
Balbišu sādžā mantojuir
stāvošs no viensētas Ns 25 un
25a, platībā 22,711 ha, un uz-
aicina visus kam uz šo manto-
jumu būtu kādas tiesības, kā
mantniekiem, pieteikt šīs tiesības
augstāk minētam miertiesnesim

ienešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.". 1427.

Maltas pag. Borovajas ciemā,
1929. g. 2. jūlijā.
7617o Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
kupa kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
11. oktobrī, pīkst. 1*0 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāksolī-
šanā nekustamu īpašumu, pie-
derošu Juliusam Kriša d. Pal-
kavniekam, kas atrodas Kuldīgas
apriņķī un sastāv no Sprinča
muižas Dabre Diž JVs 4 mājām
un ierakstīts Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā ar krep. JVs2999.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10.000,— un tiek
pārdots dēļ Markusa Kāna
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: 600 rbļ. krievu cara
naudā un Ls 3000.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 10.000,—
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1000 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par

ka no Tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. 8600

Liepājā, 1929.g. 16.jūl. .V 1418
Tiesu izpild. J. Pēters

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
26. jūlijā, pīkst' . 12 dienā, Rīgā,
Oskara ielā JVs 1-a, Jana Bērziņa
lietā pārdos Codika Šlapoberska
kustamu mantu, sastāvošu no
malkas un novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1929. g. 15. jūlijā.
8676 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 27. jūlijā, pīkst. 11 dienā,
Doles pagasta Kaļķu ceplī pārdos
Andreja Krūmiņa kustamu manta
sastāvošu no 2 zirgiem, 3 govīm,
3000 pud. dzēstiem mūra kaļķiem
un 2 nu plankām būvētām liel-
laivām un novērtētu par Ls 2320.

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

1929. g. 16. jūlijā. 86660
Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.



Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 30. jūlijā, pīkst. 10 dienā,
Krimuldas pagastā, Katrīnes rūp-
niecībā pārdos 2. izsolē Friča
Reimaņa kustamu mantu, sastā-
vošu no labības rindu sējamās
mašīnas, naudas skapja, zirgu
grābekļa, ecēšām, dzelzs preses,
vāģiem, raspuskas un novērtētu
par Ls 800.

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

1929. g. 16. jūlijā.
8665o Tiesu izpildīt. E. Liepiņš.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Upmalas mel.
sab. statūtus. Sabiedrība ir ie-
vesta meliorācijas sabiedrību reģ.
IV daļas 281. 1. p. ar Ne 1452.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apr., Bejas pag. Auču
mājās, c. Alūksni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8571z Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Launkalnes Mu-
šiņu mel. sab. statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 280. I. p. ar
JVs 1451.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apriņķī, Launkalnes pag.,
c. Smilteni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8572z Darbvedis Brandts.

'€iiu iestāsit
sludinājumi.

L~ „ - ,i , *
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Viesītes meliorāci-
jas sabiedrības „Pļanti" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 287.
lap. p. ar JVs 1458.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apriņķī, Viesītes pag.
,,Ozoliņos ", c. Viesīti.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8566z Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Ainažu pagasta
mel. s-bas ,,Kultūrtechnika" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta me-
liorācijas sabiedrību reģistra IV
daļas 285. 1. p. ar JVs 1456.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apriņķī, Ainažu pag.
,,Vecvietās", c. Ainažiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8567z Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Jaunpiebalgas mel.
sab. ,,Celmi" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorāciju sabiedrību
reģistra IV daļas 279. I. p. ar
JVs 1450.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr., Jaunpiebalgas pag.
,,Zosenos", c. Jaunpiebalgu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8573z Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
tečhniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Jaunpils mel. sab.
,,Klagatis" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 277. I. p. -ar
JVs 1448.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Tukuma apr., Jaunpils Meža-
Sveikuļos, c. Jaunpili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8574z Darbvedis Brandts.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 23. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Bolderāja, Ka-
ņepu ielā Ns 10, pārdos vairāk-
solīšanā pils. A. Krasttņam pie-
derošas dažādas mantas, novēr-
tētas kopsummā psr Ls 311,—
īres maksas parāda un tiesāšanās
izdevumu piedzīšanai par labu
Ievai Dulpiņš, pēc Rīgas apgabal-
tiesas 4. civīlnodaļas izpildu r.
JVs' 0808. 8645z

r

Liepājas apgabaltiesas tiesas iz-
pildītājs par Liepājas II iecirkni,
kupa kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
11-46.—11.49. p. paziņo, ka 192ft.g.
11. oktobrī, pulkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu, pie-
derošu Jurim Jāņa d. Vesperam,
kupš atrodas Rucavas pag. ar
nosaukumu ,,Vesperu JVs 7"
mājas un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krepost JVs 6520.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000 un tiek
pārdots dēļ Fridricha Meijera
un cit. prasību apmierināšanas.
B'e"z minētām prasībām uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 3400.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p., no
novērtēšanas summas Ls 4000,
jeb no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kupa
summa būs augstāka pārdo-
šanas dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību' vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kanclejā, vai
pie tiesu izpildītāja. JVs 1418

Liepājā, 1929. g. 16. jūlijā.

8501 Tiesas izp. J. Pētersons.
...i .i i——- «—^—»fc

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Rencēnu mel. sab.
,,Rustīgas" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 284. 1 .p. ar
JVs 1455.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr., Rencēnu pag.,
c. Rencēniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8568z Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 25. jūnijā ir
apstiprinājis Duntes mel. sab.
,,Gāršnieki" statūtus. Sabiedrī-
ba ir ievesta meliorācijas sabiedrī-
bu reģistra IV daļas 283. 1. p. ar
JVs 1454.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apr., Duntes pagasta
namā, c. Liepupi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8569z Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 25. jūnijā
ir apstiprinājis Jaunrozes pag.
mel. sab. statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 282. 1. p. ar
JVs 1453.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apriņķī, Jaunrozes pag.
namā, c. Api.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
S570z Darbvedis Brandts.

Ilūkstes apr. priekšnieka 1. iec.
palīgs izsludina 1929. g. 1. augustā
Silenes pag. Borovkā uz tirgus
laukuma, pīkst. 10 no rīta,
ūtrupi, kurā tiks pārdota atklātā
izsolē pils. Aloiza Klimoviča
mantiniekiem piederošais zirgs-
ķēve, apmēram 19 gadus vecs,
nocenots par Ls 70,—. Apskatīt
varēs minētā dienā uz vietas.

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
30. jūlijā, pīkst. 11 pie Kalsnavas
pagasta nama tiks izpārdotas
vairāksolīšanā pilsonim Aleksan-
drim-Arvidam Faltiņš piede-
roša kustama manta, sastāvoša
no vilnas uzvalka, nocenota par
Ls 32,—. izpildot Rīgas apgabal-
tiesas 2. kr. nod. rakstu no 1929.g.
12. jūnija ar JVs 22061. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā ari apskatīt pārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 8603z

Vijciema pagasta valde,
Valkas apr., dara zināmu; ka
Vijciema-Plāņu pagasta rajona

ārsta „Doktorāta" mājas
koka un mūja iekšas pār-

būves darbi
tiks izdoti mazākprasītājiem
š. g. 27. jūlijā, iemaksājot drošī-
bas naudu 10% no summas par
Ls 2000, kamdēļ, ja kāds vēlas
šos darbus uzņemties, lūdzam ie-
rasties minētā dienā Vijciema
pag. namā pie padomes pīkst. 11
dienā uz mazākprasīšanu (solī-
šanu). 2

8537r Pagasta valde.

Vilces pagasta valde
š. g. 24. jūlijā, pīkst. 13, izdos

mazākprasītājiem
dažādus ēku pārbūves un

remonta darbus.
Nosolītajam tūlīt jāiemaksā

10% drošības naudas no noso-
lītās summas; valde patur tie-
sību izdot darbus vienam no
trim pēdējiem solītājiem.

Ar noteikumiem var iepazīties
pie darbveža un solīšanas dienā
uz vietas. 8605z

Rīgsa pilsētas valdes nodokļu
nodaļa, uz Rīgas prefektūras 11.
iec. protokola JVs 24718 no
1929.g. 18. jūlija pam., izslud. pil-
soņa Teodora Derkss zirga pasi
(no kurienes un kādas iestādes
zirga pase izdota, nav zināms)
par nozaudētu un nederīgu. —
Zirga pazīmes: bēra ķēve, 12 g.
veca. 8655z

Jūrniecības departaments iz-
sludina par zudušu un nederīgu
Latvijas pilsoņa Alfrēda Anša d.
Dambīša (ari Dambe) tuvbraucē-
ja stūrmaņa diplomu, uz buru
kuģiem, Ne 5084, izdotu no bij.
Krievijas tirdniec. - rūpniecības
ministrijas jūrniecības daļas 1913.
gada 24. aprīlī. 8646z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto ap-
liecību Ns 11041, izd. 1928. g.
5. dec. no Jaunlatgales kara apr.
priekšnieka ar Filipa Začesta vār-
du, par to, ka Začestam iesauk-
šana kara dienestā atlikta izglī-
tības turpināšanai. 8550z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto kara
klausības apl. Ne 36018, izd. 1927.
gada 10. febr. no Rīgas kara
apr. pr-ka ar Augusta Mārtiņa d.
Oruzdiņš vārdu, dzim. 1882. g.
25. augustā, iedzīv. Rumpmuižas
ielā JVs 70, dz. 1. 864Iz

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par ned. Ērika Klasups,
dzim. 1915. g. nozaudēto velo-
sipēda braukšanas atļauju JVs
276/4596, izd. š. g. 6. maijā no
Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieka.

Rīgsa prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par ned. Vladimira
Fedorovs, dzim. 1916. g., iedz.
Rīgā, Krasta ielā JVs 77, dz. 1,
nozaudēto velosipēda braukša-
nas atļauju,Ne 145/4465, izdotu
1929. g. 22. aprīlī no Rīgas prēf.
9. iec. priekšnieka. 8643z

Rīgas apr. priekšnieka palīgs
1. iec. izsludina ieroču atļauju
JVs 276, izdotu 1928. g. 14. febr.
uz Kārļa Mārtiņa d. Brieze
vārdu, par nederīgu. 8647z

Ābeļu pag.valde, Jēkabpils apr.,
atsauc savu sludināj., iespie-
stu „VaId. Vēstn." 1929. g.
25. jūn. 138. num., par nozaudēto
Latv. iekšz. pasi JVs 199 ser. KV
JVs 008999, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 5. okt. ar Kārļa Jāņa d.
Gērkis vārdu, pase atrasta un
skaitāma par derīgu. 7497o

Izvaltas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto atvaļinā-
juma apliec. JVs 9420/574/ž, izd.
no Daugavpils kara apr. pr-ka
1923. g. ar Jāņa Jēkaba d. Pro-
kofjeva vārdu. 8276z

Ivandes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistrācijas zīmi, izdotu no šīs
pagasta valdes 1926. g. 15. martā
uz Paulīnes Gūtmans vārdu un
pārrakstītu uz Friča Jansona
vārdu. 8544z

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgām šādas
Latv. iekšz. pases: 1) ser. LK
JVs 003378, izd. no Jelgavas apr.
pr-ka 1927. g. 6. okt. ar Antona
Ķīseļa vārdu,2)ser. LK JVs009830,
izd. no Jelgavas apr. pr-ka 1927.g.
24. okt. ar Alfrēda-Eduarda-
Dāvida Bramberga vārdu. 7493o

Taurupes pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto karaklausī-
bas apliecību JVs 706/41213, izd.
1923. g. 2. martā no Rīgas kara
apriņķa priekšnieka arAleksandfa
Jura d. Andriksona vārdu. 8649z

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs izsludina par nederīgu no-
zaudēto III kategorijas tirdznie-
cības zīmi, izdotu no Latvijas
bankas Ventspils nodaļas 1929.g.
6. martā ar Ne 1014 uz Jākoba
Rozensteina vārdu tirgošanai ar
lopiem. 8644z

Cēsu apr. priekšn. pal. 1. iec
izsludina par nederīgu nozaudēta
Latv. iekšz. pasi ser. CN JVs00590j
izd. no Cēsu apr. priekšn. nal1. iec. 1928. g. 16. aug. ar Va
lentmes Ķiseļevs vārdu. 7606»

.Daugavpils pils. prefektūra^
sludina par nederīgu nozaudēta
Latv. iekšz. pasi ser. BL JVs02ui77
izd. no Daugavpils prēf. 1928 g
26. jūn. ar Agates Rucinš-Rucko
dzim. Krīviņš, vārdu. '7706o '

Gauru pag. valde izsludinaļīar
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz
pasi ser. KP JVs 016929 129, izd
no šīs pag. valdes 1928. g. 11.janv "
ar Vladimir a Feodorova vārdul

Gauru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz
pasi JVs 1433, izd. 1923. g. 27. jūn '
no šīs pag. valdes ar Vasilijā
Zaņa d. Baranova vārdu. 7504»

Katlakalna pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv
iekšz. pasi JVs 108039, izd. no-
Rīgas prēf. 1920. g. 10. maijā ar
Sofijas Paegle vārdu. 7629o

Lutriņu pag. valde, Kuldīgas,
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto vecā par. Latv. iekšz..
pasi JVs397, izd. no šīs pag. vaidēsi
1920. g. 21. aug ar Annas Jāna m.
Plankajs vārdu. 7775o

Mārcienas pag, valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv
iekšz. pasi ser. KZ JVs 001123 ar
Roberta Grīna vārdu , izd. no
Tilzas pag. valdes 1928. g. 30. jūl
ar kārtas JVs 2723. 7757o

Sīpeles pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi JVs 800, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 19. aug. ar Natālijas.
Jupa m. Luļļas, dzim. Ginters
vārdu. 7499o

Tomes pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi ser. NP JVs 018705, izd. no
šīs pag. valdes 1927. g. 31. okL
ar Annas Purviņš vārdu. 7500o

Tomes pag. valde izsludina par
nederīgiem šādus nozaudētus do-
kumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. NP JVs 018J49, izd. no šīs
pag. valdes 192*7. g. 21. okt. ar
Voldemāra Zālīša vārdu un
2) zirga pasi ar Voldemāra Zā-
līša vārdu, kura iepriekš bija ar
Niss vārdu. Zirga pases izdošanas
vieta un laiks nav zināms, kā ari
numurs, zirgs bēra spalvas, apm„
160 cm augsts, apm. 5 gad. vecs,,
sevišķas pazīmes nav. ' 7501o

Ungurmuižas pag. valde izsilt
dina par nederīgu nozaudēto,
tiesību zaudēšanas apliecību, izd..
no Jēkabpils-Ilūkstes kara apr.
priekšn. 1928. g. ar Kārļa Kalniņa
vārdu. 7228o

Valmieras apr. priekšnieka
palīgs 2. iec. izsludina par no-
zaudētu Lāčplēša 3. šķiras kara-
ordeni JVs 1124, izdotu Augustam
Eglītim. 8648z.

Valkas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kapa klausības apliecību JVs 19652,.
izd. no Cēsu kapa apr. priekšn.
1924. g. 10. nov. ar Kārļa Au-
gusta d. Kalniņa vārdu. 7496o

Valkas apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. PZ JVs011470-
izd. 1927. g. 31. dec. no Rauzas-
pag. valdes ar Elfrldes Krūka
vārdu. 7623o

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēt-O"
Latv. iekšz. pasi ser. CT JVe004656,.
izd. no Ventspils pils. pol. priekšn.
1928. g. 16. jūn. ar Jāņa Krauča
vārdu. ' 7494o

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi JVs 1912 ser. JVs 17275,.
izd. no Ventspils pils. valdes.
1929. g. 25. apr. ar Jāņa Krauča

vārdu. ' 7495o

StJmkmili
sludinājumi.

Rīgas namu īpašnieku
Krāj-aizdevu sab. Rīgā,
Brīvības bulvāri JVs 2/4, dz. 1,
savās telpās 1929. g. 29. jūlijā,
pulkst. 12 dienā, pārdos vairāk-
solīšanā

trīs obligāc. par Ls 34.000
nominālvērtībā,

ingrosētas uz Artūra Bīdeļa
nekustamu īpašumu Rīgā, Dzir-
navu ielā JVs 133, par kurām
tuvākus paskaidrojumus sniedz
sabiedrība no 10—3 dienā.
8656 Valde-

Palestinas
darba s-ba „Hecholuc"

paziņo, ka ziedojumu vākšanas
listes Hecholuca lauksaimniecības
fermai par labu JVsJVs 18, 24, 32,
.33 ir nozaudētas un tiek izsludi-
nātas par nederīgām. 8651

Priekšsēdētājs D. Hags.

Cēsu tiesu nama pār-
valdnieks

izdos š. g. 22. augustā, pīkst. 10,
Gēsīs, tiesu nama otrā stāvā,

mutiskā izsolē
13Kub. asu sausas bērza

malkas piegādi.
Jāiemaksā Ls 100. Tuvākas

ziņas pie tiesu nama pārvald-
nieka — 1. iec. izmekl. tiesneša,
Cēsīs. 8602

Cēsu apriņķa 1. iec. izmeklēs,
tiesnesis Vītols.

Šoseju un zemesceļu
departamenta II rajona

inženieris
izdos 1929. g. 27. jūlijā, pl. 11
rītā, savā kancelejā Jelgavā, pilī,

jmM ižsuie
mnzīRprūsitiliem

šādos darbus:
1) 0 0,60 m dzelzsbetona caur-

tekas jaunbūvi uz Rīgas—
Bauskas II šķ. ceļa km 25.
Drošības nauda Ls 125,—.

2) Dzelzsbetona caurteku būvi
un koka tiltiņu remontus uz
Bauskas—Meitenes Il-a šķ.
ceļa no km 21 līdz km 32.

Drošības nauda Ls 185,—.
Tuvākas ziņas II rajona inže-

niera kancelejā, Jelgavā, pilī,
darbdienās, parastā darba laikā.
L 2384 8673

Dzelzceļa lini. materiālu ii
izsludina

rakstiskas izsoles
1929. g. 1. augustā uz mākslīgo ādu ,,Granitol" — 500 tek. m.
1929. g. 1. augustā 1) virvi tricēm — 200 tek. mtr.

2) ,. pārsienamo 600 — kg.
1929. g. 5. augustā uz ,,domkratiem" Simplex JVs 22 vai Barret

JVs 518 — 46 gab.

un rakstisku sacensību
1929. g. 1. augustā uz tūbas zābakiem — 1072 papiem.
1929. g. 5. augustā ,, drāti dzļelzs, atlaidinātu — 10000 kg.

Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 rītā. DalībrLkiem jā-
iemaksā 5°/,, drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Oogoļa ielā JVs 3, ist. 103. 2 L 2368 8672o

£?īg<as ostos vafde
izdos ž. g. I. augustā, pulksten 10 no rīta, rakstiskā izsolē,

]/lli.aibēiilkaiigiiu
Piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs

ar uzrakstu ,,Uz malkas izsoli 1. augustā", iesniedzami Rīgas
ostas valdei, Valdemāra ielā JVs 1-a, līdz izsoles sākšanai. Dro-
šības nauda 10% no piedāvājuma summas.

Ar techniskiem un citiem noteikumiem var iepazīties ostas
valdē darba laikā. L 2364 8671

£aufcsaimmecīfoas pārraide
izdos jauktā izsolē š. g. 26. jūlijā, pulkst. II dienā

meliorācijas darbu izvešanu Jaunpils vaislas lopu audzētavā
un Svētciema zirgaudzētavā.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,,Uz 26. jūlija 1929. g.
meliorācijas darbu izsoli", iesūtāmi lauksaimniecības pārvaldei līdz
25. jūlijam vai iesniedzami izsoles kommisijai ne vēlāk par
pulkst. 11 dienā 26. jūlijā. Izsole notiks Kalpaka bulvārī JVs 6,
dz. 3, istabā 5. Turpat izsniedz tuvākas zinas darbdienās no
pulkst. 9—15. , 8669

Dsrlzcelu virsvaldes materiālu opģāde
izsludina izsoles

1929. g. 25. jūlijā, uz dzensiksnām, ādas, 190 t mtr.;
1929. g. 25. jūlijā, uz krāsām, pēc saraksta, 10600 kg;
1929. g. 29. jūlijā, uz truļu svariem, 2500 kg celtsp. 2 gab.;
1929. g. 29. jūlijā, uz dzelzi, II lab. 80000 kg, un

sacensil!>«is
1929. g. 18. jūlijā, uz telefona kabeli, pēc saraksta 625 mtr.;
1929. g. 29. jūlijā, uz pneimatiskiem veseriem 6 gab.;

,, urbjmašīnām 4 gab.
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem jā-

iemaksā drošības nauda 5% no piedāvāto materiālu vērtības. Tu-
vākas zinas izsniedz Dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, ist. 103.

7720/ 1? L2054

1. Siguldas KūjnieKu pulKs, Alūksnē,
š. g. 1. augustā, pulksten 11,

pārdos vairāfksolīšanā
sekošas karaspēkam nevajadzīgas

uecns un nolietotos mantai:
3377 kg vilnas lupatu, 29 kg nātnu lupatu, 30 kg kažoku lupatu,
30 kg ādas lupatu, 122 kg brezenta lupatu, 119 kg maisu Jupatu,
405 kg dažādu lupatu atkritumu, 25 kg vecas tūbas, 213 kg
vecas zirgu lietas, ādas, 74,5 kg vecu striķu, 1570,5 kg vecu
zābaku, 886,5 kg dzelzs lūznis, 143,5 kg tērauda lūznis, 129,5 kg
čuguna lūznis un 368,5 kg skārda lūznis. L 2386 8674
NHBOHHBSa^HE^HHHlSnKBH^HB^HHKHm

Latgales artilērijas pulks, Krustpils muiža,
š. g. 30. jūlijā, pulksten 9,

pārdos mutiskā vairāksolīšanā
sefoošus vecus materiālus:

Lupatas vilnas 900,0 kg
nātna 142,0 „

„ maisu 27,0 „
„ brezenta 22,7 ,,
„ kažoku 28,0 „

Ādas atkritumi 575,0 „
Striķi, nolietoti 128,66 „
Dzelzs un skārda lūzums 694,72 ,,
Veca dzelzs (pakavi un radzes) 2900,0 ,,
Astri, zirgu 1,9 ,,
Materiāli iepriekš apskatāmi darba laikā, pulka kasiera

noliktavā, Krustpils muižā.
8658 Saimniecības priekšnieks.

Vatfoas vatsts vidussftota
ar 1929./30. mācības gadu iesāk darba gaitas jaunceltā skolas ēkā

Valkā, Raiņa ielā JVs 28a.
Jaunu skolēnu uzņemšana 1. reālās ģimnāzijas (bij.
reālskolas tips) un 1. ģimnāzijas (ar obligatorisku latīņu

valodu) klasē atklāta.
Uzņem uz liecību pamata pamatskolas pilnu kursu beigušos ar

tiesībām iestāties vidusskolā; pārējos — ar pārbaudījumiem. Va-
kantas vietas arī vecākās klasēs.

Pieteikties skolas kancelejā ,,Cimzē" vai iesūtot pieteikumus
pa pastu.

Rudens uzņemšanas un pēcpārbaudījumi 23. un 24. augustā.
Mācību sākums 26. augustā. Bijušiem skolēniem reģistrēties līdz
15. augustam.

Skolas kanceleja atvērta līdz 10. augustam pirmdienās un
ceturtdienās no pīkst. 10—14; sākot ar 10. augustu — katru darb-
dienu no pīkst. 9—15. JVs L 2372 8675o

Jēkabpils I latviešu pamatskolai
vajadzīgs

skolotājs-vīrietis,
spējīgs pasniegt dabas zinības un fizisku audzināšanu. Kandidāti
vēlami no institūta audzēkņiem, kupiem nestāv priekšā kapa klausība.

Lūgumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, līdz ar doku-
mentiem un ārsta apliecību par veselības stāvokli, iesūtāmi pilsētas
valdei ne vēlāk kā līdz š. g. 3. augustam. L 2361

Pilsētas galva H. Martinsons.
8670 Sekretārs E. Ko mets.
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