
Papildinājumi likumā par valsts zemes
fonda piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšanu un pārdošanu dzimts-
īpašumā vai atdošanu dzimtsnomā.

Pārgrozījums likumā par alkoholu saturošu
vielu ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem
un pārdošanu.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par
izrādēm un izrīkojumiem.

Papildinājums nodokļu nolikuma 1 pieli-
kumā.

Pārgrozījumi un papildinājumi Latvijas
telegrāfa aģentūras statūtos.

Noteikumi par atklātiem izziņojumiem.
Noteikumi par pasaules un atsvabinā-

šanas karā kritušo karavīru kapiem.
Noteikumi par skolotāju institūtiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājumi

likumā par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju
novērtēšanu un pārdošanu dzimts-
īpašumā vai atdošanu dzimtsnomā.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
I. Likuma par valsts zemes fonda pie-

šķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu
un pārdošanu dzimtsīpašumā vai atdošanu
dzimtsnomā (Lik. kr. 1923. g. 49) 8. un

10. pantu papildināt ar piezīmēm:
8
Piezīme. Piešķirto un piešķiramo ne-

kustamu mantu novērtēšanu var iz-
darīt un izpirkšanas maksu noteikt
arī bez vietējās zemes vērtēšanas
kommisijas tieši zemes vērtēšanas virs-
kommisija, uz zemkopības ministrijas
pilnvaroto taksatoru vērtēšanas ap-
rēķinu pamata.

10
Piezīme. Ja novērtēšanu izdara tieši

zemes vērtēšanas virskommisija (8. p.
piez.), tad šinī (10.) pantā noteiktā
kārtībā izziņojami taksatoru vērtēša-
nas aprēķini.

II. Tā paša likuma 13. pantu izteikt
šādi: ,,Ieinteresētām personām ir tiesība
viena mēneša laikā pēc vietējo kommisiju
lēmumu vai taksatoru vērtēšanas aprēķinu
izsludināšanas dienas iesniegt savus iebil-
dumus virskommisijai".

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Zemkopības ministris A. Alberings.

Pārgrozījums
likumā par alkoholu saturošu vielu
ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem

un pārdošanu.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
Likuma par alkoholu saturošu vielu

ražošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu (Lik. kr. 1920. g. 217) 165. p. d pktu
izteikt šādi:

165
d) par valsts izdoto spirtu fabrikantiem

atļauta daļu nomaksa, nodrošinot
maksājamo summu ar ķīlām. Finanču
ministris nosaka, kādas ķīlas pieņe-
mamas kā samaksas nodrošinājums
un kād un kādā kārtībā nomaksā-
jama pienācīgā summa. Ja maksā-
jumi nav izdarīti finanču ministra
noteiktos termiņos, parāds piedze-
nams, pārdodot ķīlas un vajadzības
gadījumā pārējo parādnieka mantu;

Šis pārgrozījums stājas spēkā izsludinā-
šanas dienā.

Rīgā, 1929. g. 15. janvārī.
Ministru predzidents H. Celmiņš.

Finanču ministris A. Petrevics.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā par izrādēm un izrīkojumiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
Likumu par izrādēm un izrīkojumiem

(Lik. kr. 1924. g. 175) pārgrozīt un pa-
pildināt sekosi:

1. 2. un 7. pantu izteikt šādi:
2. Apriņķa priekšnieks vai pilsētas

prefekts var noliegt izrādi vai izrīkojumu:
a) ja nav izpildīti l.un V. panta noteikumi;
b) ja pieteiktā izrādes vai izrīkojuma
vieta atzīstama par nepiemērotu izrīko-
juma apmeklētāju drošības ziņā; c) ja
izrādes vai izrīkojuma telpas būvtechniskā
vai ugunsdrošības ziņā likumā noteiktā
kārtībā atzītas par nederīgām pieteikumā
minētās izrādes vai izrīkojuma veidam;
d) ja nodomātās telpās tanī pašā laikā
jau pieteikts kāds cits izrīkojums vai
izrāde.

7. Šis likums neattiecas uz valsts te-
ātriem, valsts konservatoriju un privā-
tiem mājas izrīkojumiem vai izrādēm,
kā arī uz tiem mācības iestāžu izrīkojumiem
kuri pieejami tikai attiecīgās mācības
iestādes audzinātājiem, audzēkņiem un
viņu piederīgiem.

II. Augšminēto likumu papildināt ar
jauniem 1L, 5". un 7'. pantiem:

l 1. Izrīkojumu un izrāžu sarīkošanai,
kurās piedalās priekšnesumos vai sacīk-
stēs līdz 16 gadus veci bērni, vajadzīga
Iekšlietu ministrijas atļauja, kuru izdod
sazinoties ar Izglītības ministriju.

5. Pieteicot izrīkojumus ar deju, jā-
iemaksā par labu policijas darbiniekiem
10 latu. Šīs summas iemaksājamas valsts

kasē uz attiecīgā prefekta vai apriņķa
priekšnieka depozīta rēķinu. Šo summu
sadalīšanas kārtību policijas darbiniekiem
nosaka ieskšlietu ministris ar instrukciju.

7'. Vainīgiem par šā likuma pārkāp-
šanu draud kriminālatbildība.

Rīgā, 1929. g. 15. janvārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Iekšlietu ministris Ed. Laini i nš.

Papildinājums
nodokļu nolikuma I pielikumā.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

Nodokļu nolikuma (1928.g. izd.) I pieli-
kuma 1. pantu papildināt ar šādu piezīmi:

Piezīme. Pie valstij neapstrīdami pie-
nācīgām naudas summām skaitāmi arī
visi uz satiksmes ministra apstiprinā-
tām pasta, telegrāfa, telefona un radio
taksēm pamatoti prasījumi.

Rīgā, 1929. g. 15. janvārī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Pārgrozījumi un papildinājumi
Latvijas telegrāfa aģentūras

statūtos.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)

I.
Latvijas telegrāfa aģentūras statūtu

(Lik. kr. 1927. g.. 34)9., 13., 20. un 23.pantu
izteikt šādi:

9. Valsts iestāžu sludinājumi virzāmi
caur Latvijas telegrāfa aģentūru.

13. Bez pamatkapitāla aģentūrai ir
rezerves kapitāls, kurš sastādās no aģentū-
ras rīcībā jau esošā rezerves kapitāla.
Rezerves kapitāls izlietojams varbūtēju
budžeta iztrūkumu segšanai, ja budžetā
paredzētā peļņa nav realizējusies.

20. Sarakstīšanās aģentūras darīšanās
notiek ar direktora vai viņa vietnieka pa-
rakstu, izņemot aģentūras iekšējo kores-
pondenci, 'kuras parakstīšanas kārtību no-
saka direktors. Vekseļus, tāpat arī pie-
prasījumus par summu atpakaļ dabūšanu

no iestādēm un tekoša rēķina čekus līdz-
paraksta galvenais grāmatvedis vai viņa
vietnieks. Naudas sūtījumu un dokumentu
saņemšanai no pasta pietiek ar viena
direktora un galvenā grāmatveža vai viņa
vietnieka parakstu, piespiežot uzņēmuma
zīmogu.

23. Aģentūras darbības gads sakrīt ar
valsts budžeta gadu. Par katru notecējušu
gadu aģentūra sastāda un ceļ priekšā
Valsts kancelejas direktoram apstiprinā-
šanai bilanci un gada pārskatu par aģentū-
ras darbību.

II.
To pašu statūtu 28. un 29. pantu atcelt.
Rīgā, 1929. g. 17. janvārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Valsts kancelejas direktors D. Rudzīts.

Noteikumi
par atklātiem izziņojumiem.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

I. Attiecībā uz atklātiem izziņojumiem
jāievēro sekošie noteikumi:

1. Atklātu izziņojumu-izkārtņu, afišu,
plakātu, gaismas reklāmu, iekšzemē
pilnīgi vai pa daļai ražoto un iekšzemes
tirgū apgrozībā laisto preču etiķetu u. t.l. —
uzrakstiem jābūt valsts valodā.

2. Ja uzrakstos lietotu, bez valsts va-
lodas, vēl kādu citu valodu, tad latviešu
tekstam ierādāma galvenā vieta un tam
jābūt formas un satura ziņā ne mazākam
kā tekstam citā valodā.

3. Šo noteikumu 1. un 2. pants ne-
attiecas uz baznīcu un lūgšanas namu,
kapu, kā arī uz vēsturiskiem uzrakstiem.

4. Plakātus, afišas, uzsaukumus, pazi-
ņojumus u. t.-l. nav atļauts izlīmēt uz ku-
stamas vai nekustamas mantas bet tās
īpašnieka piekrišanas. Bez īpašnieka at-
ļaujas izlīmētos plakātus vai afišas īpaš-
niekam ir tiesība noplēst.

Piezīme. Šā panta noteikumi neattie-
cas uz valsts un pašvaldības iestāžu
izziņojumiem un sludinājumiem.

karā kritušo un mirušo ārvalstu karavīr
kapu kopšanu un uzturēšanu Ministru
kabinets var atļaut kā iekšzemes,
ārzemes šim nolūkam nodibinātām organ-
zācijām. Ārzemju organizācijām izdoto
atļauju var anulēt, ja viņas neizpilda
savus uzņemtos pienākumus piecu gadu
laikā.

2. Attiecībā uz zemes gabaliem, kur
apbedīti pasaules karā un atbrīvošanas
cīņās kritušie vai mirušie karavīri, ir
spēkā pastāvīga kapu vietas tiesība. Šāds
zemes apgrūtinājums uzskatāms par spēkā
esošu bez ierakstīšanas zemes grāmatā
un zemes īpašnieks nedrīkst liegt kapus
apkopt un uzturēt kārtībā.

3. Atsevišķos kapos apbedītos kara-
vīrus, ja uzraudzība, kopšana, vai citi
kādi apstākļi to prasa, var apvienot vienā
kopējā brāļu kapā, kā arī pārvietot pie
draudzēm pastāvošās vai turpmāk ie-
rīkojamās kapsētās.

4. Jautājumus, kas ceļas šos note -
kūmus izpildot, izšķir galīgi iekšlietu mini-
stris, saziņā ar kara ministri.

Rīgā, 1929. g. 10. janvārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš
Ārlietu ministris A. Balodis.

Noteikumi
par skolotāju institūtiem.

(Izdoti Latvijas Republikas Satversim -
81. p. kārtībā.)

I. Skolotāju institūta mērķis, uz-
turēšana un iekārta.

1. Skolotāju institūti ir speciālas paida-
goģiskas mācības iestādes, kuru mērķis —
sagatavot skolotājus^pamatskolām, pirms-
skolām, bērnu dārziem, dažādiem kursiem
un vispārīgās izglītības priekšmetos pa-
pildu skolām un zemākā tipa arodu skplfm

2. Skolotāju institūtus uztur: I) valsts
vai 2) pašvaldības iestādes, sabiedri-
organizācijas un privātpersonas.

3. Valsts uzturamos skolotāju institūtus
atver uz izglītības ministrijas rīkojumi
pēc tam, kad apstiprināts budžets, be . 1
pašvaldības iestāžu, sabiedrisko organizā-
ciju un privātpersonu uzturamos — ar
izglītības ministrijas atļauju pēc tam,
kad institūtu uzturētāji apņēmusies gādāt
par pienācīgām telpām,vajadzīgo inventāru
un mācības līdzekļiem un uzņēmušies visi^
uzturēšanas izdevumus, izņemot tos, kurus
sedz valsts.

4. Skolotāju institūti ir 6-klasīgi. Ik-
vienas klases kurss izņemams vienā mācī-
bas gadā.

5. Saeimas un pašvaldību vēlēšanu pla-
kātus un afišas ar noziedzīgu saturu uz
prokurora rīkojumu noplēš policija. Iekš-
lietu ministrim vai viņa pilnvarotai amat-
personai ir tiesība dot rīkojumu par šini
pantā minēto plakātu un afišu noplēšanu,
ja pārkāpti preses likuma (Lik. kr. 1924. g.
60 un 61) 9. un 10. panta formālie nosacī-
jumi.

6. Gaismas reklāmas ierīkošanai vaja-
dzīga iekšlietu ministra atļauja.

7. Par šo noteikumu pārkāpšanu vai-
nīgiem draud kriminālatbildība.

Instrukcijas un rīkojumus šo noteikumu
robežās izdod iekšlietu ministris.

II. Sodu likuma par Saeimas un paš-
valdības iestāžu vēlēšanu un tautas no-
balsošanas brīvības un pareizības un
Saeimas darbības traucēšanu (Lik. kr.
1922. g. 90)

5. Pie institūta darbojas pamatskol,

kā institūta audzēkņu mēģinājumu skola
6. Institūtā māca vispārīgās izglītī

priekšmetus pilna vidusskolas kursa
mērā, piegriežot īpašu vērību visiem tiem
priekšmetiem, kas mācāmi pamatskolā,
un turklāt šādus paidagogiskus un māksi, i
priekšmetus: psīchologiju, ievadu filozo-
fijā, sistemātisko paidagogiju, didaktiku,
naidagoģijas vēsturi, skolturību un skolas
higiēnu, mūziku, dziedāšanu un atsevišķu
priekšmetu metodikas ar praktiskām vin-
grinājumu stundām.

7. Institūta mācības plānu un p
grammu noteic izglītības ministrija.

8. Skolotāju institūti var būt atsev
zēniem un meitenēm vai arī ar kopmācību.

9. Pie institūta var pastāvēt internāts.
Vispārīgie noteikumi par internātiem, cik-
tāl tie saskan ar noteikumiem par skolotāju
institūtiem, attiecas arī uz skolotāju insti-
tūtu internātiem.

7. pantu izteikt šādi:

Kas noņem, saplēš, apklāj, sagroza vai
citādi sabojā atļautā vietā atklāti izliktus
vēlēšanu vai tautas nobalsošanas uzsauku-
mus, paziņojumus vai sarakstus, vai mu-
dina uz šo pārkāpumu

^
sodāms ar arestu

uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem.

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.

Ministru prezidents H.-Celmiņš.
Iekšlietu ministris E. Laimiņš.

Noteikumi
par pasaules un atsvabināšanas karā

kritušo karavīru kapiem.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)

1. Pasaules un Latvijas atsvabināšanas
karā kritušo un mirušo Latvijas karavīru
kapus izkopj un uztur kārtībā Brāļu
kapu komiteja. Gādību par pasaules

10. Institūts ņem mācības un iest,"
nās naudu, kuras lielumu kā pirmāi.
otrai noteic izglītības ministrija. Nemācī-
bas naudas paidagoģiskā padome var ats
bināt līdz 50' ;i un centīgu skolēni

11. Mazturīgiem un centīgiem skolē-
niem var izsniegt stipendijas uzturam r
mācības piederumiem. Ja institūta
dzēkņi ir saņēmuši institūtā stipendija-
pabalstus no valsts vai no kultūras fond,

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūkšanu par: bez piesūtīšanas

gadu Ls 22,— . 1 ,
»'2 gadu . . . „ 12,— (sanemot eksped.) par:
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Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie .» , 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem —,12 numuru '. . „ —,10
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tad viņiem pēc institūta kursa beigšanas
saņemtās summas jāatmaksā institūtam,
sākot no ceturtā gada pēc institūta atstā-
šanas, ne ilgāk kā piecu gadu laikā.
Atmaksātās summas sastāda īpašu fondu,
ko institūts izlieto stipendijām un pabal-
stiem saskaņā ar izglītības ministra apsti-
prinātiem noteikumiem.

U. Audzēkņi un viņu uzņemšana.

12. Institūta pirmā klasē uzņem audzēk-
ņus, ne jaunākus par 14 gadiem,ar priekš-
zināšanām 6-klasīgas pamatskolas kursa
apmērā un, ja reflektantu vairāk kā brīvu
vietu, uz sacensības pārbaudījumu pamata.
Citās klasēs uzņem pēc attiecīga pārbaudī-
juma. Institūta piektā klasē uzņem arī
vidusskolu, vidējo arodu skolu un lauk-
saimniecības vidusskolu absolventus uz
sacensības pārbaudījumu pamata.

Piezīme. Ar izglītības ministra atļauju
skolotāju institūtos var uzņemt arī
ārvalstniekus.

13. Instrukcijas par audzēkņu uzņem-
šanu, pārcelšanu un skolas absolvēšanu
apstiprina izglītības ministris.

14. Audzēkņi nav atstājami vienā klasē
ilgāk par diviem gadiem.

15. Reflektanti uz iestāšanos skolotāju
institūtā vai viņu vecāki vai aizbildņi
iesniedz institūta direktoram lūgumu, pie-
liekot: 1) apliecību par iepriekšējo izglītību
un 2) vecuma un pavalstniecības apliecību.
Reflektantus apskata skolas ārsts. Tos,
kūju veselības stāvoklis var apdraudēt
pārējos institūta audzēkņus, institūtā ne-
uzņem. Skolotāju institūtos neuzņem arī
tos, kuriem ir tādas kaites, kas nākotnē
varētu traucēt kārtīgu paidagoga darbu
izpildīšanu, par ko lemj paidagogu padome,
ņemot vērā ārsta aizrādījumus.

16. Skolotāju institūta kursu beigušam
izsniedz saskaņā ar attiecīgiem izglītības
ministra apstiprinātiem noteikumiem ap-
liecību, kas tam piešķir skolotāja tiesības
un dod iespēju kandidēt uz skolotāja vietu
pamatskolās, pirmskolās, bērnu dārzos,
dažādos kursos un kā vispārīgās izglītības
priekšmetu skolotājam papildu un zemākā
tipa arodu skolās.

17. Valsts uzturamo institūtu beigu-
šiem audzēkņiem par katru institūtā pa-
vadītu gadu pēc institūta absolvēšanas
obligātoriski jānokalpo pusgads kādā Latvi-
jas skolā. Izglītības ministrija var absol-
ventu no obligātoriskās atdienas atsvabināt.

18. Skolotāju institūtus beigušiem ir
tiesība iestāties bez pārbaudījumiem augst-
skolā vai citā augstākā mācības iestādē,
ja attiecībā uz to nepastāv sevišķi notei-
kumi.

19. Par brīvklausītājiem institūtos var
pielaist personas ar skolotāju tiesībām.

20. Ja brīvklausītāji noliek kādus pār-
baudījumus, tad paidagogu padome par
to viņiem izsniedz attiecīgas apliecības.

21. Brīvklausītājus no mācības naudas
neatsvabina.

22. Skolotāju institūta audzēkņiem un
brīvklausītājiem jāievēro visi skolotāju
institūta" izdotie rīkojumi un noteikumi,
kā institūtā, tā ārpus tā.

III. Institūta darbinieki.
23. Skolotāju institūtos ir šādas amat-

personas: 1) direktors, 2) direktora palīgs,
3) skolotāji un laboranti, 4) ārsts, 5) biblio-
tekārs, 6) darbvedis un 7) saimniecības
pārzinis.

1. Direktors, viņa palīgs un skolo-
tāji.

24. Par institūta direktoru var būt
persona, kura beiguši augstāko mācības
iestādi un kurai ir vajadzīgā paidagoģiskā
prakse.

25. Direktors ir institūta vadītājs un
rīkotājs. Viņa pienākums ir rūpēties par
institūta zinātnisko, paidagoģisko un saim-
niecisko pusi. Viņš ir atbildīgs par mācības
un audzināšanas gaitu un kārtību institūtā.
Bez tam direktora uzdevums ir: 1) repre-
zentēt institūtu un uzturēt sakarus ar
citām iestādēm un atsevišķām personām;
2) noskaidrot uz institūtu attiecošos jau-
tājumus un likt tos priekšā paidagogu

padomei, 3) sasaukt un vadīt paidagogu
padomes sēdes, 4) rūpēties par institūta
direktora palīga un skolotāju priekšā stā-
dīšanu apstiprināšanai, 5) apmeklēt sko-
lotāju stundas un dot tiem vajadzīgos aiz-
rādījumus mācības un audzināšanas jautā-
jumos, 6) ziņot par svarīgākiem notiku-
miem institūta dzīvē izglītības ministrijai,
7) gādāt pār budžeta, norēķinu un gada
pārskatu sastādīšanu par institūta mācības
gaitu un saimniecisko stāvokli, pieprasot
vajadzīgos datus attiecīgiem institūta dar-
biniekiem, 8) neatliekamos gadījumos dot
rīkojumus un izšķirt lietas,-kas ietilpst

iagogu padomes kompetencē, liekot

šos jautājumus uz dienas kārtību nākamā

padomes sēdē, 9) pārzināt internātu un
pārraudzīt institūta pamatskolu , 10) iz-
raudzīt internāta vadītājus un katra gada
sākumā klašu pārziņus.

26. Direktora palīgs ir institūta pamat-
skolas vadītājs un pārzinis. Viņš palīdz
direktoram institūta iekšējā dzīvē un paida-
goģiskā darbā, kā arī internāta pārzināšanā.
Direktora prombūtnē vai slimības gadī-
jumā palīgs izpilda direktora pienākumus.

27. Par institūta direktora palīgu un
slolotājiem var būt personas ar paidago-
ģisko praksi, kurām ir tiesība mācīt vidus-
skolā.

28. Direktoru un viņa palīgu valsts
uzturamos skolotāju institūtos iecel izglī-
tības ministris, pārējos institūtos viņus
pieņem institūta uzturētājs, bet amatā
apstiprina izglītības ministris. Skolotāju
institūtu skolotājus amatā apstiprina skolu
departaments, bet pieņem valsts uztura-
mos institūtos paidagogu padome un pārē-
jos institūtos institūta uzturētājs.

29. Skolotāji izpilda savus pienākumus
saskaņā ar direktora aizrādījumiem un
paidagogu padomes lēmumiem.

30. Direktora un viņa palīga tuvākie
līdzstrādnieki ir klašu pārziņi, kūpi galve-
nais uzdevums ir rūpēties par savas klases
skolēnu audzināšanu un higiēnisko prasību
ievērošanu.

31. Instrukcijas klašu pārziņiem apsti-
prina izglītības ministris.

2. Pārējie institūta darbinieki.
32. Institūta ārsta uzdevums ir rū-

pēties par skolēnu veselību,kā arī uzraudzīt
institūta un internāta telpu higiēniskos
apstākļus un dot padomus paidagogu
padomei skolas higiēnas jautājumos.
Ārstu valsts uzturamos institūtos pieņem
direktors ar izglītības ministrijas piekri-
šanu, bet pārējos institūtos — ar in-
stitūta uzturētāja piekrišanu.

33. Kancelejas, grāmatvedības un citas
attiecīgas lietas nokārto institūta darb-
vedis. Institūta darbvedis ir līdz ar to
arī institūta kasiers.

34. Saimniecības pārziņa uzdevums ir:
1) rūpēties par visu institūta un ari
internāta telpu uzturēšanu kārtībā, 2) ap-
gādāt saimniecībai nepieciešamo materiālu
un inventāru, 3) izpildīt attiecīgus direk-
tora uzdotos pienākumus.

35. Darbvedi, saimniecības pārzini un
laborantus pieņem institūta direktors un
apstiprina amatā valsts uzturamos in-
stitūtos Skolu departaments, bet pārējos
institūtos — institūta uzturētājs.

36. Bibliotekāru apstiprina valsts uz-
turamos institūtos Skolu departaments,
bet pārējos institūtos — institūta uzturē-
tājs.

37. Apkalpotāju skaitu noteic institūta
uzturētājs, bet tos pieņem un atlaiž in-
stitūta direktors.

IV. Paidagogu padome.

38., Paidagogu padome sastāv no:
1) direktora un viņa palīga, 2) visiem
institūta un pamatskolas skolotājiem,
3) ārsta, 4) institūta uzturētāja pārstāvjiem.

1. piezīme. Uz paidagogu padomes
lēmuma pamata šīs padomes sēdēs var
pielaist ari skolēnu vecāku pārstāvjus,
bet bez balsstiesības.

2. piezīme. Paidagogu padome var,
ja viņa atzīst to par vajadzīgu, pie-
aicināt lietpratējus ar padomdevēja
balsi.

39. Paidagogu padomes uzdevums ir
rūpēties par mācību kārtīgu un metodisku
gaitu un par institūta skolēnu audzinā-
šanu. Šajā nolūkā viņa: 1) apspriež
audzināšanas un mācību priekšmetu me-
todiskos jautājumus; 2) izstrādā institūta
darbības plānu; 3) sadala skolotāju starpā
skolas darbus uz institūta direktora priekš-
likumu; 4) lemj par mācības līdzekļu un
bibliotēkas papildināšanu; 5) izstrādā mā-
cības gaitas pārskatu; 6) uzņem un izslēdz
audzēkņus, lemj par viņu pārcelšanu uz
nākošo klasi, kā arī izsniedz attiecīgas
apliecības institūtu beigušiem un brīv-
klausītājiem; 7) izstrādā instrukcijas sko-
lotājiem,-audzēkņiem un brīvklausītājiem;
8) ievēl bibliotekāru, paidagogu padomes
sekretāru, kā arī kabinetu, laboratoriju
un darbnīcu pārziņus; 9) var ieteikt
kandidātus uz brīvām institūta darbi-
nieku vietām; 10) lemj par institūta
speciālo līdzekļu izlietošanu saskaņā ar
pastāvošiem likumiem un noteikumiem;
1!) gādā par audzēkņu dzīves apstākļu
uzlabošanu, rūpējoties par stipendijām,
pabalstiem, nepieciešamiem mācības lī-
dzekļiem, apaviem, apģērbu, ierīkojot in-
ternātus u. t. t.

40. Paidagogu padomes sēde ir piln-

tiecīga, ja tanī piedalās direktors vai viņa
palīgs un ne mazāk par 2/3 skolotāju.

41. Paidagogu padomes sēdēm mā-
cības laikā jānotiek vismaz reizi mēnesī.

42. Paidagogu padome sanāk uz di-
rektora aicinājumu, vai uz »/3 padomes
locekļu pieprasījumu.

43. Paidagogu padomes sēžu dienas
kārtību sastāda direktors, pie kam sapulce
var dienas kārtību grozīt un papildināt.

44. Paidagogu padomes sēdes vada
direktors vai, viņam klātneesot, direktora
palīgs.

45. .Paidagogu padomes lēmumi ir
pilntiesīgi, ja par tiem balso vairāk kā puse
no klātesošiem padomes locekļiem. Bal-
sīm līdzīgi daloties, sēdes vadītāja balss
dod pārsvaru.

46. Paidagogu padomes lēmumu iz-
pildīšana jāatliek uz direktora vai visas
paidagogu padomes sastāva 2/5 locekļu
pieprasījumu, stādot lietu saimniecības
jautājumos institūta uzturētājiem, bet pai-
dagoģiskos jautājumos izglītības ministrijai
priekšā galīgai izšķiršanai.

47. Paidagogu padomes sekretāru pai-
dagogu padome ievēl*uz vienu gadu,biblio-
tekāru un kabinetu, laboratoriju un darb-
nīcu pārziņus uz diviem gadiem.

48. Mācības gada beigās paidagogu
padome sastāda pārskatu par mācības
darbiem, kuru institūta direktors iesniedz
izglītības ministrijai.
V. Skolotāju institūta darbinieku

atalgošana.
49. Instftūta skolotāji darba normu

un speciālo atalgojumu ziņā ir pielīdzināti
vidējo arodu skolu skolotājiem, institūta
direktors un viņa palīgs — šo skolu di-
rektoram un viņa palīgam, bet institūta
mēģinājumu pamakskolas skolotāji — pa-
raugpamatskolas skolotājiem. Visu mi-
nēto darbinieku algas lielumu un algošanas
kārtību nosaka īpašs likums. (Noteikumi
par valsts darbinieku atalgojumu).

50. Institūta internāta darbinieki sa-
ņem atlīdzību saskaņā ar attiecīgiem no-
teikumiem. (Paigaidu noteikumi par in-
ternātiem pie valsts arodu un vidus-
skolām).

51. Par praktikantu konspektu analizi
un koriģēšanu un praktisko stundu kritiku
ārpus stundu laika attiecīgie paidagogi
saņem atlīdzību pēc sevišķiem noteikumiem.
VI. Institūtu tiesības un līdzekļi.

52. Valsts skolotāju institūtam ir savs
zīmogs ar valsts mazo ģerboni un institūta
nosaukumu.

53. Skolotāju institūtam ir tiesība sa-
ņemt dažādus dāvinājumus un nodibināt
stipendijas. -

54. Institūta vispārīgie līdzekļi sastādās
no uzturētāju piešķirtām budžetu summām,
bet speciālie līdzekļi no audzēkņu reģistrā-
cijas, iestāšanāsun laboratoriju un istrumen-
tu lietošanas naudām, kā arī no 11. pantā
paredzētām absolventu atmaksām. Bez
tam speciālos līdzekļos ieskaitāmi arī
ienākumi no izrīkojumiem, ziedojumi, dā-
vinājumi un pabalsti. Speciālos līdzekļus
institūts izlieto saskaņā ar izglītības mi-
nistrijas rīkojumiem vai dāvinātāja īpa-
šiem nosacījumiem.

55. Izglītības ministrim ir tiesība at-
ļaut līdz šo noteikumu izsludināšanai
pieņemtiem institūta audzēkņiem pabeigt
institūta kursu 1923. gada noteikumos
paredzētā laikā.

Ar šo atcelti noteikumi par skolotāju
institūtiem. (Lik. kr. 1923. g. 132.).

Rīgā, 1929. gada 10. janvārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Izglītības ministris J. Ziemels.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pārlabojums

ar Triju zvaigžņu ordeni apbalvoto
5. sarakstā.

(,,Valdības Vēstneša" 1928. g. 17. novembra
262. numurā.)

IV šķirā: N° 523 — pulkveža-leitnanta
Friča Vālodzes apbalvošanu neskaitīt;

V šķirā: N° 930 jābūt Ludvigs Rukše,
bet ne Bukse, N° 979 — Jānis, bet ne
Kārlis Bembers un Ne 1124 — Teodors,
bet ne Fricis Veicherts; bez tam kon-
statējot, ka ar Ne 655 apbalvotais kap-
teinis Jānis Līcis ir tā pate ar N° 848
apbalvotā persona, skaitīt viņu kā ap-
balvotu ar šo pēdējo numuru.

]. Grandaus,
Valsts Prezidenta sekretārs.

Izlabojums.
Vakarējā ,,Valdības Vēstneša" numurā

iespiestā ziņojumā par Ministru kabineta
17. janvāra sēdi 3. punkts jālasa šā:

3. Ieceļ senatoru Jāni Kal aci par
Senātu augstākās disciplinārtiesas priekš-
sēdētāju 1929. gadam.

Liepājas 2. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. pr. lik. 59., 847.—851. p,
un saskaņā ar saviem lēmumiem meklē apvai-
notos pēc sodu lik. -.

262., 284. p. Cimermani, Teodoru Jēkaba
dēlu, dzim. 1900. gadā,

138. p. Klabi, Frici, dzim. 1905. g., pie(j.
pie Saldus pag. Kuldīgas apr., jūrnieku.

Katram, kam zināma augšminēto apvainoto
dzīves vietas,, vai kur atrodas viņiem piederošas
mantas, — jāziņo bez mazākās kavēšanās man
vai tuvākai policijas iestādei.

liepājā, 1928. g. 31. decembrī. JV° 811.
Miertiesnesis Heikings.

Rīga.
No dažiem pagastiem Lubānas

apkārtnē
ienāk atkārtoti pieprasījumi, vai Sabie-
drisko organizāciju padome palīdzības
sniegšanai pie Sarkanā Krusta nevarētu,
izmitināt vistrūcīgākos bērnus ģimenēs.
Dažu bērnu stāvoklis tik kritisks, ka
viņiem neizbēgami jāiet bojā, ja tiem
nesagādā labākus dzīves apstākļus.
Bērnu palīdzības savienība jau novieto-
jusi ģimenēs 25 bērnus, bet atkal jau
pieteikti nodošanai citās ģimenēs ap
60 bērnu. Sabiedrisko organizāciju pa-
dome griežas pie sabiedrības ar sirsnīgu
lūgumu, atsaukties un uzņemt pie sevis
pa ziemu dažus no šiem grūtdieņiem.
,,Audžu vecākus" lūdz pieteikties Bērnu
palīdzības savienībā, Skolas ielā N° 1,
apakšstāvā.

Māksla.
Nacionālais teātris. Sestdien, 19. janvāri, pulk-

sten 4 pēc pusdienas, kara vīriem Ed. Vulfa
drāma „M e 1 i". Pulksten 7.30 vakarā, J. Aku-
ratera komēdija ,,Priecīgais saimnieks".
— Svētdien, 2(). janvārī, pulksten 2 dienā,
tautas izrādē, Edvīna Medņa luga „Mīias
teika". — Pulksten 7.30 vakarā, Moljēra
komēdija „Dons Žuans". — Sagatavošanā
zviedru rakstnieka Tora Hedberga drāma
„J u h a n s Ulfšjerns", kuru pirmo reizi
izrādīs 25. janvārī. Biļetes jau dabūjamas.

Zviedru rakstnieka apciemojums. Ievērojamais
zviedru rakstnieks Dr. Tors Hedbergs,,
kura drāmu izrādīs Nacionālā teātrī, piektdien,
25. janvārī, ieradīsies uz savas lugas pirmizrādi
nākamās nedēļas vidū. Toru Hedbergu paši
zviedri uzskata pēc Strindberga par savu labāko
drāmatiķi. Viņš sarakstījis lugas, stāstus, dze-
joļus un kritikas. Bijis valsts teātra un tagad
ir gleznu galerijas galvenais direktors. Hed-
berga darbi tulkoti daudzās Vakareiropas valodās.
Vairāk viņa darbi tulkoti arī latviski. Rīgā
uzturēdamies sirmais zviedru rakstnieks nolasīs
lekciju par zviedru teātri un drāmu.

Dailes teātris. Sestdien, 19. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē, Blaumaņa
„Skroderdienas Silmačos". —Svētdien,
20. janvāri, pulksten 10.30 rītā, bērniem ,,Lel-
les". Pulksten 2 dienā, tautas izrādē, J. Ha-
šeka romāna dramatizējuma II daļa ,,Š veiks
frontē". Pulksten 7.30 vakarā „Svētki
Skan galē". — Pirmdien, 21. janvāri, pulk-
sten 6 vakarā, kareivju izrādē ,.Svētkl
Skangalē". Bumbiera lomā: J. Simsons. —
Otrdien, 22. janvārī, pulksten " 7.30 vakarā
„Ve c h e i d e 1b e r ga".

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

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

100 Francijas franku 20,26—20,4)
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,60—100,35
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu .... 208,00—209,05
100 Vācijas marku '. 123,30—123,95
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

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. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Arons.



(Tiesu
sludinājumi.

Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
12. sept. mir. Donata Pētera d.
Stukāna 1925. g. 13. martā
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 29. okt.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. janvārī.
L. Ne 1696a/28. 23706b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabali, reģistrāc. nod.,
dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1928. g.
31. dec. lēmumu, uz civ. proc.
lik. 1460™—7 . p. p. pamata
reģistrēti Nirzas piensaimnieku
sabiedrības statūti un ievesti
kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Nirzā.

Daugavpilī, 1929. g. 7. janv.
23709b Nod. pārzinis (paraksts).

Sekretāra v. A. Auzinš.

Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.,
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1928. g.
31. decembra lēmumu, uz civ.
proc. lik. 146070.—. p. p. pamata
reģistrēti Kacēnu patērētāju bie-
drības ,.Apvienība" statūti un
ievesti kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Kacēnu pagastā.

Daugavpilī, 1929. g. 7. janv.
Nod. pārzinis (paraksts).

23710b Sekretāra v. A. Au z i ņ š
Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.,
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1928. g.
31. decembra lēmumu, uz likuma
par biedrībām 17. panta pamata,
reģistrēti Ilūkstes mednieka bie-
drības ,,Vilks" statūti un ievesti
bezpeļņas biedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Ilūkstes pilsētā.

Daugavpilī, 1929. g. 7. janv.
2371 lb Nod. pārzinis (paraksts).

Sekretāra v. A. Auzinš.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātļfi draugi Jānis
<John) Dreīmanis (Drevmann)
un Erika-Marija Dreimanis (Drev-
mann), dzim. Vinklers (VV'inkler),
noslēguši savstarpīgo laulības
līgumu pie Rīgas notāra R. Voigta
1928. g. 28. novembrī' reģistra
jVs 11447, ar kuru viņi, attiecībā
uz noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civ. lik. 79. un turpm.
p. p. paredzēto laulāto mantas
kopību.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ne 2867. 23690b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
12. februārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 26. jūlijā Ādažu pag.
mir. Miķeļa Miķeļa d. Visa testa-
ments.

Rīgā, 1929. g. 17. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24611z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai t ka laulātie draugi Er-
nests Ernesta d. Šmits un
Līze-Matilde Augusta m. Šmits,
dzim. Vinkmanis, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīga
Jūrmalas pils. notāra A. Jansona
1928. g. 18. sept. reģ. Ne 1491,

ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ns 2838. 23691b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Ben-
jamiņš Engelbergs un Cilā Engel-
bergs, dzim. Bass, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra J. Graudiņa 1928. g.
1. decembri reģistra Ns 22543,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ks 2837. 23692b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
-uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugiMārtinš
Mārtiņa d. Lazdiņš un Dore-
Marija Jura m. Lazdiņš, dzim.
Renģīts, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
J. Kreicberga 1928. g. 16. jūl.
reģistra Ns 9101, ar kuru viņi
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ne 2868. 23693b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo, vis-
pārībai, ka laulātie draugi In-
driķis Indriķa d. Ulmanis un
Hefene Aleksandra m. Ulmanis,
dzim. Liepiņš, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kreicberga 1928. g.
3. decembrī reģistra JVs 15802,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
1L. Ne .2864. 23695b

Priekšsēd. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi An-
drejs Odris un Olga Odris, dzim.
{judets, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra

J. Krūklanda 1928. g. 4. decembrī
reģistra Ne 28129, ar kūpi viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši 'vietējo civ. lik.
79. un turpm. p,. p. paredzēto
3aulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ne 2857. 23696b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai,ka laulātie draugi Sīmanis
Nunaus (Nunavs) un Līze Nunava
dzim. Bajārs, noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Krūklanada 1928. g.
4. decembrī reģistra Ne 28117,
ar kuru viņi. attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. V" 2856. 23699b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
12. februārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts un
nolasīts 1923. g. 19. maijā, Vie-
talvas pag. mirušā Andreja An-
dreja d. Rūtiņa testaments.

Rīgā, 1929. 'g. 17. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24612z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
12. februārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 27. jūlijā Aizkraukles

pag. mir. Annas Miķeļa m.
Eglītis, dzim. Virsis testaments.

Rīgā, 1929. g. 17. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24613z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
12. februārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1917. g. 8. maijā, Veļķu pag. mir.
Jāņa Otto d. Dubulta mantojuma
līgums.

Rīgā, 1929. g. 17. janvārī.
24614z L. Ns 994

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 600 kr. rbļ., korrob. 1913. g.
4. aprīlī ar Ne 502 uz Tukuma
apriņķa, Praviņu muižas ,,Krū-
kle" mājām ar 'zemesgr. Ne 4159
atzīta par iznīcinātu un lūdzējai
Tukuma Viesīgās biedrības krāj-
aizdevu kasei dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ne 1208/28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23545Č Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds
1000 rbļ. apmērā pēc dāvinājuma
līguma korrob. 1910. g. 15. martā
ar Ne 583 uz Jēkabpils apriņķa,
Dignājas muižas ,,Vagulan-Kal-
net Ne 44" mājām ar zemesgr.
Ne 2448 atzīts par samaksātu un
lūdzējam Jurim Kalnietim dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
L. Ns 800/28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23546ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 8000 kr. rbj.,
korrob. 1913. g. 22. maijā ar
Ne 822 uz Jēkabpils apriņķa, no
Salasmuižas ,,Vilcanu" mājām
atdalīto zemesgabalu ar zemesgr.
Ne 4352 atzīts par samaksātu un
lūdzējam Pēterim Rubeniņam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrāma-
tās. L. Ne 678/28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23547ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds
100 un 100 kr. rbļ. lielumā pēc
pirkuma-pārdevuma līguma, kor-
roborēts 1907. g. 29. janvārī ar
Ne 140 uz Jēkabpils apriņķa,
Valles muižas zemesgabala
„Ating Ne 1" ar zemesgr. Ns 1941
atzīti par samaksātiem un lū-
dzējam Jānim Birzniekam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
L. N?710/28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23548ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 1500 kr. rbļ., korrob. 1912. g.
9. martā ar Ne 549 uz Jēkabpils
apriņķa, Piksteres muižas zemes-
gabala „Liepkalni" ar zemesgr.
Ne 3026 atzīta par iznīcinātu un
lūdzējam ļānim Indriksonam do-
ta tiesība 'prasīt attiecīgas hipo-
tēkas dzēšanu zemesgrāmatās,

lelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
L. Na 712 28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23549ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma <J:<:a
zināmu vispārībai, ka parāds*pēc
obligācijas par 3000 rbļ., korrob.
1906. g. 31. oktobrī ar Ne 939 uz
Jelgavas apriņķa, Ozolu muižas
,,Kevje" imājām ar zemesgr.
JVs 3095 atzīts par samaksātu un
lūdzējam Fricim Gulbim dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatas.

Jelgavā, 1929, g. 5. janvārī.
L. Ns 974,28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23540ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc parāda akta par 196,55 rbļ.,
korrob. 1888. g. 9. februāri ar
Ns — uz Talsu apriņķa, Aizupes
muižas ,,Lelle" mājām ar zemes-
grām. Ns 2040 atzīts par samaksā-
tu un lūdzējam Krišam Kalniņam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemesgrāmatās

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
L. Ns 970'28. g.

Priek.šsēdētāia v. Veiss.
23542Č Sekr. .Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 1200 kr. rbļ., korrob. 1908. g.
27. februārī ar Ne 375 uz Jēkab-
pils apriņķa, Piksteres muižas
,,Sappal Ne 26" mājām ar zemes-
grām. Ns 1203, atzīta par iz-
nīcinātu un lūdzējam Pēterim
Orlem dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu zemes-
grāmatās. L. Ns 799 28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23550Č Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka pirkuma-
pārdevuma līgums par 2200 kr.
rbļ., korrob. 1892. g.27. novembri
ar Ns 878 uz Bauskas apriņķa,
Liel-Iecavas muižas ,,Zelle" mā-
jām ar zemesgr. Ns 2358 atzīts
par iznīcinātu un lūdzējai Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ns30 28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23551ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 4.000 kr. rbļ.,
korrob. 1906. g. 28. martā ar
Ns 205 uz Jelgavas apriņķa,
Sniķeres muižas ,,Vaideman" mā-
jām ar zemesgr. Ns 2805 atzīts
par samaksātu un lūdzējam Dā-
vam Kessa dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ns 969 28. g.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23543ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1928. g.
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka obligācija
par 6.000 kr. rbļ., korrob. 1914. g.
24. februārī ar Ne 335 uz Tukuma
apriņķa Irlavas muižas ,,Dauken "
mājām ar zemesgr. Ne 2443 atzīta
par iznīcinātu un lūdzējam Fricim
Grinbergam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mesgrāmatās. L. Ns 968/28. g.

Jelgava, 1929. g. 5. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

23544ē Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. I. febr. likuma par
laulību 44., 61. civ. proc. lik.
339., 366., 411., 693., 711. un
718. pantu pamata, dara zināmu
Fricim Mencim, ka tiesa 1928. g.
26. nov. aizmuguriski nosprieda
viņa laulību ar Annu Mencis
dzim. Osis, šķirt.

Jelgavā, 1929. g. 7. janvārī.
L. Ns 345/28. 23552b

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekret. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 24. janvārī attaisīs un
nolasīs 1928. g. 19. decembrī
mirušā Jāņa Jāņa d. Springa
testamentu *

Jelgavā, 1929. g. 16. janvārī.
24624z L. Ns 1518 29.g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 24. janvārī attaisīs un
nolasīs 1928. g. 17. novembrī
mirušās Annas-Lucijas Anša m.
Kronbergs testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 10. janvārī.
24625z L. Ns 1514 29. g.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 19:
20. decembra nolēmuma dara
zināmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas par 1.000 rbļ., korrob.
1913. g. 8. jūlijā ar Ns 1012 uz
Talsu apriņķa Pedvales-Koguļu
muižas „Baumeister" mājām
ar zemesgr. Ns 2082 atzīts
par samaksātu un lūdzējaiem
Didriķim un Annai Šāmiem dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 5. janvārī.
L. Ne 97! 28. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
23541ē Sekr. Mittelhofs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
13. martā mir. Miroņa Afanas-

jeva 1927. g. 7. martā sastādītais
privāttestaments ar apgabaltiesas
1927. g. 25. nov. lēmumu ap-
stiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 7. janv.
L. Ns 1183a 27. 23707b

Priekšsēd. v. A Strazdiņš.
Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
13. decembrī mir. Ievas Jura m.
Lejiņš, 1927. g. 26. aprīlī sa-
stādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 5. okt.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 7. janv.
L. Ns 212Ia./28. 23708b

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

Rīgas pilsētas 14. iec. miertiesn.,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1928. g.
29. oktobra spriedumu Vilis Al-
siņš, viņa apsūdzībā pēc sodu
liii. 211. * p. II d. p. par tirgošanos
ar tārpainu baltmaizi atzīts par
vainīgu un sodīts ar Ls 15,— vai
maksātnespēj. gadījumā ar arestu
uz 3 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā. Vilis Alsiņš ir
pārtikas veikala īpašnieks Rīgā,
Katoļu ielā Ns 30. Ns 1268'28

Rīgā, 1929. g. 14. janvāri.
24047z Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 14. iecirkņa
miertiesnesis, saskaņā ar sodu
lik. 218. p. izsludina, ka ar viņa
1928. g. 18. septembra spriedumu
Nikolaja-AIekseja Torchiani viņa
apsūdzībā pēc sodu lik. 209. p.
par pienācīgas tīrības neievēro-
šanu, turot ievārījumu ar tārpiem
atzīts par vainīgu un sodīts 209. p.
ar Ls 50.— vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz divām
nedēļām.

Atzīme. Spriedums stājies liku-
mīgā spēkā. Nikolajs-Aleksejs
Torchiani ir konditorejas ,.Cim-
bura" īpašnieks Rīgā, Marijas
iela Ns 9. 1045

Rīgā, 1929. g. 14. janvāri.
24648z Miertiesnesis (paraksts).

Latvijas Suverenās Tautas vārdā.
1928. g. 3. augustā Liepājas

2. iec. miertiesnesis, caurlūkojis
lietu par apsūdzēto pēc sodu lik.
210. p. 2. d. Ulmani Šendleri un
pamatodamies uz krim. pr. lik.
141., 149., 150. p. un 1903. gada
sodu lik. 210. p 2. d. nosprieda:
atzīt Ulmani Šendleri par vai-
nīgu sod. lik. 210. p. 2. d. pare-
dzētā pārkāpumā un sodīt viņu
ar sešām dienām aresta. —
Tiesas pavēli no š. g. 25. maija
skaitīt par spēku zaudējušu.

1928. g. 17. sept. Liepājas ap-
gabaltiesa nosprieda: mierties-
neša spriedumu atcelt un Šenderi
Ulmani uz sod. lik. 209. p. pa-
mata sodīt ar naudas sodu div-
desmit latu apmērā, bet maksāt-
nespējības gadījumā ar sešām
dienām aresta. Uz sod. lik. 218.p.
pamata šo spriedumu izsludi-
nāt. Tiesas izdevumus uzlikt no-
tiesātam Ulmanim, bet viņa
maksātnespējas gadījumā pie-
ņemt uz valsts rēķina.

Augšā minētais spriedums stā-
jies spēkā.

Atzīme. Šenderim Ulmanim
pieder gaļas tirgotava Vecā tirgū
Ns 10. 24654z

Liepājā, 1929. g. 17. janvāri.
Ns 622 28.g.

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. de-
cembra lēmumu, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1928. g. 27. novembrī mir.
Aleksandra Pētera d. Blodziņa
(Blodzinga) mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
mantojumu, kas palicis Jaun-
latgales apr., Gauru pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 7. janvārī.
Aps. 1. Ne 80.

23560ē Miert. J. Gutmans.
Latgales apgabaltiesas Jaun-

latgales iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. de-
cembra lēmumu, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1928. g. 23. aprīlī mir. Antona
Melkuļa d. Klanska mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
jaunlatgales apr., Baltinavas pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 7. janvārī.
Aps. I. Ns 79.

23561ē Miert. I. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. de-
cembra lēmumu, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. (Xsēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1908. g. 14. jūnijā mir. Ādama
Pētera d. Puncuļa mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz mantojumu, kas palicis
Jaunlatgales apr., Baltinavas pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 7. janvārī.
Aps. 1. Ns 77.

23562ē Miert. I. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 31. de-
cembra lēmumu, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 140!. p, un civ.
lik. (X sēj. I. d.) 1239. p. uzaicina
1924. g. 2. jūnijā mir. Jefima
Kuzma d. Pogoda (Pogodina)
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz mantojumu,
kas palicis Jaunlatgales apr.,
Augšpils pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 7. janvāri.
Aps. I. Ns 78.

23563ē Miert. J. Gutmans.
Latgales apgabaltiesas Ludzas

I. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savīi 1929. _ . 5. janvāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 140!. p. un civ. lik. X sēj.
1239. p. uzaicina 1927. g. 23. febr.
mirušā Alfonsa Andrieva d. Til-
tiņa mantiniekus, pieteikt savas
mantošanas tiesības uz manto-
jumu, kas palicis Ludzas apr.,
Zvirgzdenes pag., sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, 1929. g. 7. janvārī.
23564Č Miert , (paraksts).

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karakl.
apliec. Ne 31430, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 1928. g. 24. aug.
ar Kārļa Lauris vārdu. 24685z

Launkalnes pagasta tiesa,
pamatojoties uz savu 1928. g.
20. decembra lēmumu un pagast-
tiesu likuma 108. un 109. p., iz-
sludina atklātībai, ka Jānis Kā-
kars, dzīv. šī pagasta Lejas-
lavēkas mājā, adoptē ar visām
mantošanas tiesībām Annas-Emi-
lijas Lejnieks-Lejnietis ārlaulības
dēlu Imantu Lejnieks-Lejnietis,
dzim. 1928. g. 31. janvārī, pār-
vedot viņu uzvārdā ,,Kākars".

Personas, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi ievildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
pieņemti un adopcija tiks ap-
stiprināta.

24312z Pagasta tiesa.

10.000,— ;
3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 7580,50;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
24686z Tiesu izp. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, pazine,
ka 1929. g. 28. janvārī, pīkst. "lO
dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Ns4,
dz. 8, pārdos Jāzepa Hiršovica
kustamu mantu, sastāvošu nd
mēbelēm u. c. un novērtētu par
Ls 3405.

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

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
L. Ns 31.
24700 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. 30. janvārī, pīkst. 'lO
dienā, Rīga, Irlavas ielā Ns 18,
pirmā un otrreizējā izsolē pārdos
Indriķa Maskaljunasa kustamu
mantu, sastāvošu no sienas
pulksteņa, šujmašīnas, 3 raspus-
kām, 3 kamanām un 3 pajūgiem
un novērtētu par Ls 225.

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

Rīgā, 1929. g. 19. janvārī.
L. Ne 76.
24701 Tiesu izp. V. Po ža r i sk i s.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. janvārī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 5, sētā,
Kārļa Rubeņa lieta pārdos Timo-
teja Moskalenko kustamo mantu,
sastāvošu no vāģiem . un zirga
un novērtētu par Ls 825.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. janvāri, plk 'st. 1 dienā, Rīgā,
Kr. Barona ielā Ns 3, Eduarda
Lūša lietā II torgos pārdos ļāna
Graumaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no rakstāmmašīnas un
ozolkoka rakstāmgalda un no-
vērtētu par Ls 260.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
24695__ TiesiMzp. j. zirģels.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 1178 ar Almas
Briedis vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 127, pa-
ziņo:

1) ka Franča Sokolovska pra-
sībā pret Jozefini Bernards par
Ls 2620 ar °/0 un izdevumiem pēc
obligācijas, 1929. g. 25. aprīli,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots Alek-
sandra-Vilhelma - Otto-Andreasa
Kārļa d. Muzikantu, Bertas-Emī-
lijas Lucs, dzim. Muzikants, Me-
lanijas-Johanas Rozīts, dzim. Mu-
zikants un Jozefines Bernhards,
dzim. Ivanovas nekustams īpa-
šums, atrodos. Rīgā, Dzirnavu
ielā Ns 86/88, 3. hipot. iecirkni
ar zemes grām. reģ. Ns 49 (grupā
30,grunts 70) un sastāv no pilsētas
dzimts rentes gruntsgabala, pla-
tība 1338 kv, metri ar uz viņa
atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par Ls



Rīkojums JVs 701.
Sakarā ar public. 1928. g.

,,Vald. Vēstn." Ns 268 saistošiem
noteikumiem par braukšanu ar
velosipēdiem, kuros noteikts, ka
sākot ar š. g. 1. janvāri bez velo-
sipēda braukšanas atļaujas ir
vajadzīgs arī viens numurs, kurš
piestiprināms pie velosiped. rāmja
starp sēdekli un pakaļējo riteni.

Aizrādot uz šo, uzaicinu visus
velosipēdu lietotājus Cēsu apriņķī
līdz š.g. 1. martam izņemt manā
un mana palīga II iec. kancelejā
vajadzīgos braukšanas numurus,
pagarinot reizē ar to ari brauk-
šanas atļaujas uz tekošo 1929. g.

Visi tie, kuri pēc š.g. 1. marta
šo mantu rīkojumu nebūs izpil-
dījuši, tiks saukti pie atbildības
uz sod. lik. 138. p. pamata.

Cēsīs, 1929. g. 17. janvārī.
Cēsu apriņķa priekšnieks

24659z Līvens.

Liepājas - Aizputes apriņķa
Priekules policijas iec. priekšnieks
pamatojoties uz nodokļu depart.
1928. g. 22. dec. rakstu Ns 141423,
Priekulē, Tirgoņu ielā Ns 3,
1929. g. 1. februārī, pīkst. 10
dienā, izsludina ūtrupi, kurā pār-
dos atklātā vairāksolīšanā valsts
prasības lietā Andrejam Bruta-
nam piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no 100 kg kviešu bīde-
lētu miltu, 100 kg rudzu miltu,
konfektēm un 2 kub. asīm malkas,
kopvērtībā par Ls 142. 24680z

Ķieģeļu pag. valde izsludina par
ned. nozaud. Latvijas pasi Ns 604,
izd. 1920. g. 12. aug. ar Pētera
Pidriķa d. Izāks vārdu. 21067z

Liepājas 2. polic. iec. priekšn.
izslud. par ned. nozaud. zirga
pasi Ns 690, izd. 1922. g. 13. jūn.
no Liepājas pilsētas valdes uz
zirga īpašnieka Jankeļa Lange
vārdu. 24676z

Ķieģeļu pag. aizsargu nodaļas
priekšnieks izsludina par ned. no-
zaudēto 8. Valmieras aizsargu
pulka dienesta apliec. Ns 2118,
izdotu ar Hermaņa Zīles vārdu,
kā Ķieģeļa pag. aizsargu nodaļas
dalībniekam. 24313z

Ventspils apriņķa priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju Ns 72, izdotu no
Ventspils apriņķa priekšnieka
1928. g. 9. februārī ar Kārļa Kārļa
d. Vecpētera vārdu. 23520ē

Paziņojums.
Saskaņā ar Diž-Drogas pien-

saimnieku sabiedrības š. g. 21. ok-
tobra ārkārtējās pilnas biedru
sapulces lēmumu
Diž-Drogas piensaimnieku sabie-
drību nolemts likvidēt, nododot
tās pasīvu un aktīvu Durbes

piensaimnieku sabiedrībai,
pie kuras turpmāk jāgriežas ar
visām prasībām Diž-Drogas pien-
saimnieku sabiedrības kreditoriem
Diž-Drogas piensaimnieku sabie-
drības likvidācijas kommisijā ie-
vēlēti: Ādolfs Hartmans, iedzīv.
Asītes pagasta, Lejas-Blažģu mā-
jās. Otto Enģels, iedzīv. Kalvenes
pagasta Kaupu mājās un Žanis
Ozols, iedzīv. Kalvenes pagastā,
Purmaļu mājās. 23496o

Diž-Drogas piensaimnieku
sab. likvidācijas kommisijā

1 Ž. Ozols.
O. Engels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, Bruņinieku ielā
Ne 69, dz. 24, paziņo:

1) ka Vladimira Nikitina,
Rūdolfa un Herberta Valteru
un citu prasību lietās par Ls
2843,50 ar % un izdevumiem
1929. g. 21. februārī, pulkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
otrā izsolē mir. Friča Pētersona
mantojuma masas nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
IV hipot. iec. ar zemes grā-
matu reģ. Ns 6 (grupā 49,
grunts Ns 113) un sastāv no pil-
sētas dzimtsrentes gruntsgabala
305 kv. metru platībā ar uz
viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1000;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 6,66 un
nodokļu parāds Ls 69,46 ar
soda naudu.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvēi tīšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 15. janvāri.
24694 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:
1) Jānis (Žanis) Nabags, dzim.

1890. g. 19. decembrī, dzīvo-
jošs Rīgā, Duntes ielā Ns 48,
dz. C, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,Liepiņš";

2) Alfrēds-Voldemārs Struņķis,
dzim. 1902. g. 11. janvārī,
dzīvojošs Rīgas apr., Līgatē,
papīru fabrikā, kurš vēlas
saukties uzvārdā ,,Strau-
mīte" ;

3) Minna Struņķis, dzim. 1863.g
20 augustā, dzīvojoša Rīgas
apr., Līgatē, papīru fabrikā,
kura vēlās saukties uzvārdā
,,Straumīte";

4) Johans - Teodors Slaucītājs,
dzim. 1902. g. 6. jūnijā,
dzīvojošs Valmieras apr.,
Liepupes pag. Stūķos, kurš
vēlas saukties uzvārdā —
,,Mētra";

5) Kārlis Skrumbergs,arīKrum-
bergs, dzim. 1897. g. 26. jūn.,
ar sievu Zelmu un dēlu
Ziedoni - Induli, dzīvojoši
Valmierā, Stacijas ielā Ns 46,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Krumbergs";

6) Vasilijs Kondratjevs, saukts
Baronovs, dzim. 1864. g.,
ar sievu Teklu, dzīvojoši
Rēzeknes apr., Dricānu pag.
Kļasticu muižā, kuri vēlas

saukties uzvārdā ,,Baronovs ",
7) Lība Siļķis, ari Riekstiņš,

dzim. 1886. g. 17. janvārī,
dzīvojoša Kuldīgas apr., Ka-
biles Pusgaldiņos, kura vē-
las saukties uzvārdā ,,Riek-
stiņš";

8) Jānis Rekšņa, arī Račuks,
dzim. 1906.* g. 8. augustā,
dzīvojošs Tukuma - Talsu
apr., Dzirciema pag. Jaun-
birzēs, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,Rekšņa";

9) Herberts-Erichs Milderis, arī
Millers, dzim. 1907.g. 13.apr.,
dzīvojošs Valmieras apr.,
Bauņu pag. Salnieku mājās,
kīTrš vēlas saukties uzvārdā
,,Ziediņš";

10) Arnolds - Aleksandris Mil-
deris, ari Millers, dzim.
1904. g. 22. oktobri, dzīvo-

jošs Valmieras apr., Bauņu
pag. Salnieku mājās, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Zie-
diņš".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas
dienas; pretējā gadījumā, pēc
minētā termiņa notecēšanas, lū-
gumus izpildīs.

Rīgā, 1929. g. 9. janvāri.
Ns 30636./V. 24446b

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludinš.

Pasu nodaļas vadītājs
P. Kurzemnieks.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929.g. 25. janvārī, pīkst.11 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 78, pārdos
vairāksolīšanā otrā ūtrupē A/S.
,,Zemgale" kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 1566,— un sastā-
vošu no viena vieglā automobiļa
viņa dažādu nodokļa parāda seg-
šanai. 24690z

Rīgā, 1929. g. 17. janvārī.
Piedzinējs (paraksts).

Paziņojums.
Cēsu automobiļu un moto-

cikletu pārbaudīšanas kommisijā
uzaicina visus automobiļu un
motocikletu īpašniekus nogādāt
savas mašinas uz pārbaudi Cēsīs,
Pils ielā Ns 12, pīkst. 3 pēc pusd.,
sekošos zemāk pievestos termiņos.

1. un 22. februārī; 5. un 22.
martā, 9. un 26. aprīlī un 7. un
17. maijā š. g. Uz pārbaudi no-
gādājamām mašinām jābūt sa-
vestām braukšanai derīgā stā-
voklī, saskaņā ar noteikumiem,
public. 1928*. g. „Vald. Vēstn."
Ns 114 un 170. num., Pēc izda-
rītās pārbaudes, tanīs pašās die-
nās varēs saņemt arī braukšanas
atļaujas līdz ar numuriem. Pār-
baudāmās mašinas iepriekš pie-
teicamas man, iesniedzot ar pa-
redzēto zīmognodevu nomaksātus
pieteikumus, pievienojot tam 2
mašīnas uzņēmumus (motoc. arī
2 īpašnieka ģīmetnes). Pie at-
ļauju izņemšanas obligātoriski jā-
uzrāda arī kvīte par lauku paš-
valdības nodokļa samaksu.

Pēc 17. maija pagājušā gada
atļaujas ar šo izsludinu par nede-
rīgām. Par atļauju neatjaunošanu
līdz noteiktam laikam draud
likumā paredzētais sods.

Cēsīs, 1929. g. 17. janvārī.

Cēsu apriņķa priekšnieks
24658z Līvens.

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
atsauc 1928. g. „Valdības Vēstn."
270. numurā ievietoto sludināju-
mu, ar kuru Miķeļa Kalēja karakl.
apliec. Ns 50045 izsludināta par
nederīgu kā nozaud., jo min.
apliecība atrasta. 24684z

Šoseju un zemesceļu depar-
tamenta II raj. inženiers

izdos 1929. g. 31. janvāri, plk. 11
savā kanc'ejā Jelgavā, pilī, rak-
stiskā un mutiskā izsolē mazāk-
prasītājam 14,40 mtr. garas
dzelzsbetona caurtekas
būvi uz Jelgavas-Tukuma šose-
jas, klm. 10,448. Nodrošinājums
Ls 300.

Tuvākas ziņas II rajona inže-
niera kancelejā, parastā darba
laikā. L307 24697

Rīgas apr. Skrīveru policijas
iec. priekšnieks paziņo, ka 1929. g.
31. janvārī, pīkst. 12 dienā, Pļa-
viņās (Gostiņu daļā), uz Lielās
ielas, pārdos atklātā izsolē Jānim
Kļaviņām piederošu kustamu
mantu, kā: 1 kamanas, daž. trak-
tiera iekārtas piederumus (gal-
diņus, soliņus u. 1.1.) un bildes,—
novērtētu par Ls 22,50 un ap-
rakstītu priekš valsts nodokļu pie-
dzīšanas.

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt izsoles dienā pārdošanas
vietā. 24677z

Rīgas apriņķa Skrīveru policijas
iec. priekšnieks paziņo, ka 1929. g.
29. janvārī, pīkst. 10 dienā, Birz-
gales pag. Jaunpuriņu mājās,
pārdos atklātā izsolē (Milijai Da-
vidovai, dzīv. turpat, piederošu
kustamu mantu — 1 kaudzi
siena (pļavās), svarā apm. 4
birk., novērtētu par Ls 50,— un
aprakstītu Rīgas apgabaltiesas
prasībā.

Pārdodamo sienu varēs ap-
skatīt izsoles dienā uz vietas.

24678z

Liepājas - Aizputes apriņķa
Priekules pol. 1. iecirkņa priekšn.
pamatojoties uz 1. Rīgas pilsētas
slimnīcas 1928. g. 1. sept. rakstu
Ns 7874, Ezeres pagastā, Lapuķu
mājās, 1929. g. 28.janvārī, pīkst.
10 dienā, izsludina ūtrupi, kurā
pārdos atklātā vairāksolīšanā mir.
Augusta Zēniņš kustamu mantu,
sastāvošu no 3 govīm, kopvērtībā
Ls 235,—. 2468ļz _

Daugavpils apr. priekšnieka pal.
1. iec. paziņo, ka š. g. 1. februārī,
pīkst. 10, Daugavpilī, uz tirgus
laukuma, atklātā vairāksolīšanā
tiks pārdots viens zirgs (ērzelis),
melnas spalvas, nocenots par
Ls 120,—, kurš atzīts kā nederīgs
priekš policijas darbinieku lieto-
šanas.

Pamats: I. m. administratīvā
departamenta iekšējās apsardzī-
bas nodaļas raksts Ns 10073 no
1929. g. 10. janvāra. 24679z

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iec. paziņo, ka 1929. g.
31. janvāri, pīkst.' 12 dienā, Ru-
gāju pagastā, Vuškusalas f. Ne 12,
pārdos vairāksolīšanā Alekseja
Vinogradova kustamo mantību:
vienu govi, novērtētu par Ls 50,
3 aitas, novērtētas par Ls 15,—,
vienu teļu, novērtētu par Ls 5,—
un 15 birkavas siena, novērtētas
par Ls 120,—, saskaņā ar Balvu
iec. miertiesneša 1929*. g. 10.janv.
izpildu rakstu Ns 48, prasības
nodrošināšanai. Pārdodamais ap-
skatāms pārdošanas dienā uz
vietas. 24674z

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iecirknī, paziņo, ka
1929. g. 5. februārī, pīkst! 12 —
Balvu pagastā, Oknupes mājās
Ns 4, pārdos vairāksolīšanā Iva-
nam Štikovam piederošo ku-
stamo mantību: vienu zirgu, no-
vērtētu par Ls 40,—, divās aitas,
novērtētas par Ls 10,— un vienu
sivēnu, novērtētu par Ls 5,—
vekseļa parāda piedzīšanai, sa-
skaņā ar Balvu iec. miertiesneša
1928. g. 19. apriļa izpildu rakstu
Ne 868. Pārdodamais apskatāms
pārdošanas dienā uz vietas.

Jaunlatgales apr. priekšnieka
palīgs 2. iecirknī paziņo, ka
1929. g. 4. februāri, pīkst * . 12 —
Balvu pagastā, Porderu ciemā,
pārdos vairāksolīšanā Staņislava
Meldera kustamo mantību: vienu
govi, novērt, par Ls 70,—, vienu
kumeļu, novērtētu par Ls 40,—,
un vienu cūku, novērtētu par
Ls 50,— vekseļa parāda piedzīša-
nai, par labu prasītājam Vulfam
Dimantam.

Pārdodamais apskatāms pārdo-
šanas dienā uz vietas. 24672z

Stirnienes pag. valde izsludina
par ned. sek. nozaud. dokumentus
1) iekšzemes pasi Ns 7674, dubli-
kāts, izdots no Rēzeknes apr.
4. iec. polic. priekšnieka 1925. g.
24. janvārī ar Antona Jāņa d.
Krūmiņš v.; 2) iekšzemes pasi
Ns 817 * izd. no Stirnienes pag.
valdes 1925. g. 30. martā ai
Vikšers, dzim. Vutnans Pavlina
Jēzupa m. Vārdu; 3) iekšzemes
pasi Ns 798, izd. no Stirnienes
pag. valdes 1924. g. 26. dec. ar
Pušmucans Veronika Antona m.
vārdu; 4) iekšzemes pasi Ns 160.
izd. no Barkavas pag. valdes
1920. g. 1. nov., ar Pelšs Aloizs
Jēzupa d. vārdu; 5) iekšzemes
pasi Ns 2752. izdotu no Makašēnu
pag. valdes 1927. g. 27. sept. ai
Začests Konstantīns Ignata d.
vārdu un 6) iekšzemes pasi
Ns 2754, izd. no Makašēnu pag.
valdes 1927. g. 27. sept. ar
Začests Genovefas Ignata m. v.

23385z

Dienas kārtība:
1) zvērināta kuratora darbības

apstiprināšana;
2) zvērināta kuratora atalgojuma

noteikšana;
3) maksātnespējīgā parādnieka

konkursa valdes ievēlēšana
4) dažādi jautājumi.

Rīgā, 1929. g. 17. janvāri.
Zvērināts kurators, zvēr. adv.

24689z M. Hillmans.

Vidzemes savstarpigā kredīt-
biedrība

uzaicina savus biedrus uz

kārtējo visoārēio sami
pirmdien, š. g. 4. februārī , pi kst4 pēc pusd., Kredītbiedrības tef
pās, Kaļķu ielā Ns 7.

Dienas kārtība:
1) Pārskats par 1928. g. darbības

gadu un revīzijas kommisijā*
ziņojums.

2) Peļņas sadalīšana.
3) Budžets 1929. gadam.
4) Vēlēšanas.

Piezīme. Ja nesanāktu 4. rebr
statūtu 33. p. noteiktais biedru
skaits, tad otra vispārēja sapulce
notiks otrdien, š. g. 19. februāri
pīkst. 4 pēc pusd., Rīgas Latviešu
Biedrībā ar to pašu dienas kārtīhi,
24687Z val«e.

Brīdinājums.
1928. g. 1. pusē no Simana

Markovska, ar galviniekiemAleks
Salaku un Kārli Kalniņu, izdotais.
vekselis par Ls 200,— ir nozaudēts

Visas naudas iestādes , kā arī
privātas personas tiek brīdinātas
no min. vekseļa pretimņerrršanas-

Valsts ier.-darbvežu
krāj-aizdevu sabiedrība.

Kristigo Darba Ļaužu Savienības
Rīgas nodaļas

labprātīgu ziedojumu vākšanas
loksnes NsNs 6, 13 un 16 gājušas-
zudumā un tāpēc ar šo min.
loksnes skaitās par nederīgām '

24692z '

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1928. g. 27. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pili, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,59
ar piesūtīšanu „ 0,55

Saturs:
224) Likums par pasažieru va-

gonu iegādāšanu valsts-
dzelzceļiem uz kreditu.

225) Pārgrozījumi Tiesu iekār-
tas likumos.

226) Papildinājums Krimināl-
procesa likumu 976. pantā.

227) Pārgrozījumi Civilprocesa
likumos.

228) Sodu likumu 9. panta pa-
pildinājums.

229) Sodu likumu 419. pasta
pārgrozījums.

230) Papildinājums likumā par
laulību.

231) Likums par vienošanospar
savstarpīgu tiesību atzišani*
Latvijas Republikā tu»
Zviedrijas Karalistē —
akciju sabiedrībām un ri-
tam juridiskām personā»
uzstāties tiesās.

232) Pārgrozījumi un papildi-
nājumi Latvijas konser-
vatorijas satversmē.

233) Likums par vienreizēji»
pabalstu personām, kuras-
bauda tiesības uz pensiju
pēc likuma par cietus»'
karavīru un viņu ģimenes-
locekļu pensijām.

234) Pārgrozījums Nodokļu ie-
likuma 45. pantā.

235) Amnestijas akts.
236) Valsts papildu budžet*

1928./29. saimniec. gadam.
237) Likums par ārējo aizņē-

mumu.
238) Likums par līgumu ar

Svenska Tāndsticks Aktie-
bolaget, Stokholmā, paf
sērkociņu un sērkociņu
skaliņu ražošanu un pār-
došanu.

239) Pārgrozījumi un papiWi-
nājumi muitas tarifos.

240) Likums par muitas tarifa
piemērošanu Lietuvas ra-
žojumiem.

241) Pārgrozījums noteikum»*
par darba, normām a»
atalgojumu valsts ared*
un vidusskolās.

242) Noteikumi par vienreizēju
pabalstu valsts darbinie-
kiem. .

Kļūdas izlabojums likumā par
nekustamu īpašumu korrobt-
rēšanu sakarā ar agrārās re-
formas likumu (Lik. Kr,
1923. g. 41).

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Alūksnē, pa-
ziņo:*1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasībā par Ls 60.000,— ar °/0
un izdev., 1929. g. 25. aprīli,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos krāj-
aizdevu sabiedrības pie Valkas
viesīgās biedrības nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Valkā, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 15 un
sastāv no Lugažu pilsmuižas
atdalīta zemes gabala Ns 146F
(28F), kurš aptver 0,85 pūrvietas
vai 0,31 ha zemes, ar piederu-
miem ;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 100.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 40.000,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Cēsu - Valkas zemes
grāmatunodaļā.Personām, kamirkādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž,tādas tiesības
jāuzrāda pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
III civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 17. janvārī.
24656z Tiesu izp. V. Vilkus.

I ,

sludimēļu mi.
,

Latvijas grāmatrūpniecības arodu
savienības

valde sasauc sestdien, 1929. g.
23. februārī, pīkst. 6 vakarā,
savienības telpās, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ns 43/45,
IX gadskārt. pilnvarnieku sapulci

Dienas kārtība:
1) gada sapulces atklāšana;
2) sapulces prezidija vēlēšanas;
3) darbības pārskats par 1928.g.;
4) revīzijas kommisjas ziņojums;
5) budžets 1929. g.;
6) vēlēšanas: a) sav. valdes,

b) revīzijas kommisijas,c) re-
dakcijas kolēģijas;

7) statūtu grozījumi;
8) instrukciju grozījumi;
9) dažādi priekšlikumi un iero-

sinājumi.
24688z Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Aleksandra Bertolda zvērināts ku-
rators, zv, adv. Marks Hillmans
sasauc

kreditoru pilnu sapulci
pirmdien, 1929. g. 28. janvārī,
pīkst. 18,30 Rīgā, Skolas ielā 13,
dz. 5.

Gaujienas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 2176,
izdotu 1922. g. 22. martā no
Valkas apriņķa priekšnieka pa-
līga 2. iecirknī ar Jāņa Jēkaba d.
Priedīša vārdu. 23523ē

Liepājas-Aizputes apr. priekš-
nieka palīgs 1. iecirknī izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, izdotu no Tāšu
pagasta valdes 1927. g. 12. okt.
ar ser. L. T. Ns 021124 ar Anetes
Deglavs vārdu. 23514ē

Varakļānu pagasta valde, Rē-
zeknes apriņķī, izsludina par ne-
derīgiem zemāk min. sekošus
dokumentus, kuri pieteikti par
nozaudētiem:

1) Latvijas iekšzemes pasi,
zdotu no Varakļānu pagasta
valdes 1928. g. 22. augustā ar
ser. Ns 023354/4554 ar Jānis
Antona d. Briška vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Varakļānu pagasta
valdes 1927. g. 21. decembrī ar
ser. Ns 021285/285 ar Pētera
Ādama d. Počs vārdu un

3) Latvijas iekšzemes pasi,
izdotu no Varakļānu pagasta val-
des 1928. g. 13. septembrī ar ser.
Ns 010754/4854 ar Feoktista
Firsanova d. Muraškins vārdu

23524ē

Galvenā štāba feoulai-toiiopis Mi
š. g. 12. februārī, pīkst. 11 dienā, izdos rakstiskā izsolē

ZSOO klg. balto Karšu papīra piegādi.
Drošības nauda ne mazāk par 10% no piegādājamā papīra

vērtības.
Tuvākus paskaidrojumus un noteikumus izsniedz geodezijas-

topografijas daļā Valdemāra ielā Ns 10/12, dzīv. 18 darbdienās no
pīkst. 10—14. L 312 24698

JHežu departaments
paziņo, ka no š. g. 23. janvāra izsoles noņemta Rendas virsmež-
niecības izsoles vienība Ns 21. 24699

JfHežu departaments 24702
izlabo sekošas kļūdas, kas ieviesušās ,,Vald. Vēstn." š. g. 9. num.
par medību tiesību izsoli š. g. 25. janvārī: Sasmakas virsmežniecības
izsoles vienībā Ns 2 jāstrīpo Nogales nov. kvartāli 112, 113 un 122;
iznomājamā platība — 3263; 8. ailē, 3 medņu gaiļu vietā, jābūt 2.

Alšvangas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 21. februārī, Ēdoles pagasta mājā,

aug&šu mežu
II iecirkņa mežniecībā Ēdoles uovadā, pēc platības 12 vien.

vērtībā no Ls* 21 līdz Ls 1523.
V iecirkņa mežniecībā Biržu novadā pēc platībās 1 vienībā

vērtībā Ls 634 un pēc celmu skaita 1 vienībā, vērtībā Ls 167.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā".
Ciršanas vietas tīrīšanas un kultūrdarbu drošības nauda

iemaksājama 20% apmērā no vienības pārdošanas summām, pie
kam šī drošības nauda paliek Mežu departamenta rīcībā.

Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie iecirkņu mežziņiem.

24682 Alšvangas virsmežniecība.

'Citu. iestāžu
sludinājumi.

? lliriipe.
tītīgas muita,

Valdemāra ielā Ns 1, š.g. 13. febr.,
pīkst. 10, M. 8. noliktavas telpās
pārdos atklātā vairāksolīšanā
konfiscētās manufaktūras, galan-
tērijas, tabakas preces un alko-
holiskus dzērienus.

Pārdodamās preces apskatāmas
ūtrupes dienā. 24693

Muitas pr. v. J. Vāgels.
Nodaļas pārzinis A. Bruss.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 25. janvārī, pulkst. 12
dienā, Rīgā, Kurmanova ielā
Ne 20-b, dz. 8, pārdos vairāk-
solīšanā Zamuela Glūcka kust.
mantu, novērtētu par Ls 1312
un sastāvošu no mēbelēm, viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 16. janvārī.
24703 Piedzinējs A. Krauklis.

Latgales artilērijas pulks
pārdos vairāksolīšanā

g. g. 1. februāri, pulkst. 11,
pie pulka veterinārambulances,
Krustpils muižā, 24671

Z armijai nederīgus
zirgus.

Valsts tipogrāfijā dabūjam»
šādi neoficiāli izdevumi:
1903. gada 22. marta

Sodu likumi
(Otrais 1925.g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,35,
ies. „ 5,50, „ „ „ 5--
Rīkojums par zīmognodevu

(1928. g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 0,75, ar pies. Ls 0,99.

Ar pieprasījumiem jāgriežas
Valsts tipogrāfijā,pilī, 1. istabā-


	Valdības Vēstnesis no. 16 19.01.1929�ଘ�$桭瑸쎘㥏��
	Article
	Valdības rīkojumi un pavēles.���1929⁀鈎桀鈎����
	Article
	Article
	Article
	Valdības iestāžu paziņojumi.�㸀∁ࠇ쀼ᜁꁳ뀛�䔇塬蠗頽ᜁ�
	Rīga.�����
	Māksla.�猀㘱〰㉥
	KURSI.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Section
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 4
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4


