
Noteikumi par Daugavpils valsts dzelzceļu
arodskolu.

Ministru kabineta sēde 1929. g. 1.augustā

Valdības rīkojumi un pavēles.

Noteikumi JVs 359
par Daugavpils valsts dzelzceļu

arodskolu,
pieņemti uz vienošanās pamata starp
izglītības ministriju un satiksmes

ministriju.
§ I-

Izglītības ministrija pārveido, skaitot
ar 1929. gada 1. augustu, Daugavpils
valsts arodskolu par valsts dzelzceļu
arodskolu, kuras uzdevums sagatavot
dzelzceļu mašīnu direkcijas vajadzībām
atslēdzniekus, mechanisko darbnīcu amat-
niekus un bez tam teorētiski arī lokomo-

j tīves vadītāju palīgus, lokomotīves vadī-
tājus, vagonu \apskatītājus, techniskos
aģentus uu stacionāro dzinēju mašīnistus.

§2.
Skola atrodas izglītības ministrijas pār-

ziņā, kura ieceļ skolas vadītāju, apstiprina
mācības spēkus, instruktorus un pārējos
skolas darbiniekus un uztur skolu ar
saviem budžetā atvēlētiem līdzekļiem.

§3.
Skolas paidagoģiskā padomē piedalās

w balsstiesību arī dzelzceļu virsvaldes
/iens ieceltais pārstāvis, ar kura norādī-
umiem saskaņojama skolas darbnīcu
irogramma un praktisko darbu izpildī-
anas kārtība.

.§4.
Skolas mācības plānus un programmas

zstrādā izglītības ministrija saziņā ar
atiksmes ministriju.

§5.

Skolas kurss četrgadīgs. Pirmā klase
zņem vīriešu dzimuma audzēkņus ar
Unas pamatskolas nobeigtu izglītību, ne
lunākus par 15 gadiem. Ja pieteikušos
kaits pārsniedz brīvo vietu skaitu skolā,
arīkojami konkursa pārbaudījumi latviešu
alodā un matemātikā.

§6.
Visi skolas audzēkņi pirms uzņemšanas

ārbaudāmi veselības ziņā, saskaņā ar
astāvošiem dzelzceļu noteikumiem, un
ez tam psichotechniski.

§7.
Pie 5. un 6. paragrāfā minēto pār-

audījnmu vienādiem rezultātiem priekš-
ika pie iestāšanās skolā dodama dzelz-
.'ļu darbinieku bērniem.

§8.
(Teorētiskās mācības uzsākamas pirmā

fasē 1. septembri, bet pārējās klasēs —
ļ oktobrī. No 1. oktobra līdz 1. jūnijam,
tskaitot 2 nedēļas Ziemassvētku, 2 ne-
ēļas Lieldienu pārtraukumu un citas
arastās darbnīcu svinamās dienas blakus
Jorētiskām mācībām klasē notiek arī
udzekņu praktiskā nodarbošanās skolas
arbnīcās. No 1. jūnija līdz 1. septembrim
iss skolas mācības laiks paredzams
kai praktiskam darbam dzelzceļu darb-
cās. Laiks no 1. septembra līdz 1. ok-
tbrim izlietojams audzēkņu atpūtai.

I

§9.
kolas audzēkņi nodarbināmi iknedēļas
stundas, no * kurām teorētiskam dar-
i klasē jāparedz ne vairāk par
nedēļas stundām, bet pārējais laiks
bnicu praksei.

§ 10.

Ne skolas beigšanas audzēkņi, ja tie
vēlas, pāriet automātiski dzelzceļu

nestā kā II šķiras amatnieki ar tiesību
|J attiecīga praktiska pārbaudījuma

ieņemt lokomotīves vadītāja palīgu, loko-
motīves vadītāju, technisko aģentu un
stacionāro dzinēju mašīnistu amatus.

§ 11.
Skolu beigušie/71 pēc 2 gadu sekmīga

darba dzelzceļu dienestā, izglītības mini-
strija piešķir, saziņā ar satiksmes mini-
striju, dzelzceļu mašīntechniķa nosaukumu.

§ 12.
Skolas klases, kanceleja, laboratorijas,

kabineti, skolotāju istaba, skolas priekš-
nieka un apkalpotāja dzīvokļi un audzēkņu
internāts iekārtojami tagadējās Daugav-
pils valsts arodskolas ēkās, kuras uztur
kārtībā, apkurina, apgaismo un aptīra
izglītības ministrija ar saviem līdzekļiem.

§ 13.
Skolas darbnīcu: materiālu noliktavas

un gatavo izstrādājumu uzglabāšanas
telpas ierāda bez maksas Daugavpils
galvenās dzelzceļu darbnīcas, gādājot ar
saviem līdzekļiem par šo telpu uzturēšanu
kārtībā, apkurināšanu un apgaismošanu.

§ 14.
Tagadējās Daugavpils valsts arodskolas

iekārta, inventārs, mašīnas, darba rīki un
mācības līdzekļi'pāriet Daugavpils valsts
dzelzceļu arodskolas īpašumā.

§ 15.
Izstrūkstošos skolas audzēkņu apmācī-

šanai darba rīkus un mašīnas dod bez
maksas Daugavpils galvenās dzelzceļu
darbnīcas pēc vajadzības. Skola rūpējas
par šo darba rīku un mašīnu uzturēšanu
labā kārtībā.

§ 16-
Vajadzīgos skolas darbnīcām materiālus

izsniedz skolai Daugavpils galvenās dzelz-
ceļu darbnīcas par pašcenu.

§ 17.
Skolas darbnīcas izgatavo, saskaņā ar

Daugavpils galveno dzelzceļu- darbnīcu
vadītāja norādījumiem, pēc iespējas, tikai
tādus priekšmetus, kuri noderīgi dzelzceļu
vajadzībām.

§ 18.

Skolas darbnīcās izgatavotos dzelzceļu
vajadzībām noderīgus priekšmetus atpērk
dzelzceļu valde par tādām cenām, par
kādām viņa šos priekšmetus pati iegādā
vai izgatavo.

§ 19.

Par darbu skolas darbnīcās audzēkņi
atlīdzību nesaņem. No darbnīcu tīrās
peļņas viņiem var tomēr piešķirt katra
semestra beigās prēmijas saskaņā ar tiem
noteikumiem, kādi pastāv par arodskolu
darbnīcām.

§20.
Pie skolas pastāv internāts, uz kuru

attiecas vispārīgie noteikumi par skolu
internātiem.

§ 21.
Skola ņem mācības un iestāšanās naudu,

kuras lielumu kā pirmai tā otrai noteic
izglītības ministrija. No mācības maksas
paidagoģiskā padome var atsvabināt skolas
budžetā paredzēto audzēkņu normu.

§22.
Mazturīgiem un centīgiem skolēniem

var izsniegt stipendijas uzturam un mācības
piederumiem.

§23.
Skolas audzēkņi var saņemt dzelzceļu

brīvbiļeti uz pastāvošiem dzelzceļu notei-
kumiem par dienas strādniekiem.

§24.

Skolas audzēkņu ārstēšanu uzņemas bez
maksas Daugavpils galvenās dzelzceļu
darbnīcas saskaņā ar pastāvošiem dzelz-
ceļu noteikumiem.

§25.
Sakarā ar Daugavpils valsts arodskolas

pakāpenisku likvidāciju var izmantot šis

skolas audzēkņu vajadzībām Daugavpils
valsts dzelzceļu arodskolas klases un
darbnīcu telpas, kā arī mašīnas, darba
rīkus un materiālus lidz skolas galīgai
likvidācijai.

Rīgā, 1929. g. 1. jūlijā.
Izglītības ministris E. Ziemelis.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Pasta ziņas.
1929. g. jūlija mēnesī Rīgā izņemtas

no vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 16 vēstules bez adresēm,
b) 52 pastkartes bez adresēm,
c) 3 bandroles bez adresēm,
d) 78 bandroles nepilnīgi apmaksātas

ar pastmarkām,
e) 6 bandroles bez apmaksas ar past-

markām,
f) 1 pastkarte ar nepilnīgu adresi,
g) 2 pastkartes nepieklājīgu saturu,
li) 4 pastkartes apliktas ar sasmalci-

nātu stiklu.
Kantora priekšnieks vietā A. Graudiņš.

Rīgas apgabaltiesas 1.kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu '1929. g. 27. jūlija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 586. p. pamata apsūdzēto
Vladimiru Antona dēlu Voičunasu, 26 g.
vecu, leiti, pēc nodarbošanās strādnieks, agrāk
dzīvoja Rīgā. Akmeņu ielā 22/24.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu
zināma meklējamā Voičunasa vai viņa mantas
atrašanās vieta, nekavējoties ziņot par to Rīgas
apgabaltiesai un tuvākai policijai, kā arī spert
attiecīgus soļus Voičunasa apcietināšanai, jo kā
drošības līdzeklis pret Voičunasa izvairīšanos no
tiesas ar 1. kriminālnodaļas 1929. g. 27. jūlija
lēmumu noteikts apcietinājums. Pēc apcietinā-
šanas Voičunasu ieskaitīt šīs tiesas rīcībā.

Rīgā, 1929. g. 31. jūlijā. JV° 100444. L. Ni 592.
Priekšsēdētāja biedra v. (paraksts).

Sekretāra v. i. J. Avotiņš.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 1. augustā.
1. Ieceļ:
1) līdzšinējo vecāko tiesu amatu kan-

didātu pie Latgales apgabaltiesas
Pēteri Grinvaldu par Kārsavas
iecirkņa izmeklēšanas tiesnesi un

2) līdzšinējo vecāko tiesu amatu kan-
didātu pie Rīgas apgabaltiesas Kārli
Sānu par papildu miertiesnesi pie
tās pašas apgabaltiesas.

Iekšzeme.
Gādība par pagastu

parādu nomaksu slimo kasēm.
„Noteikumi par strādnieku un citu

algotu darbinieku nodrošināšanu slimības
gadījumos'' (63. pantā) nosaka, ka darba
devēju termiņā nesamaksātās iemaksas
slimo kasēm piedzenamas uz darba in-
spektoru rīkojumu ar policiju. Tāpēc arī,
ja pašvaldības laikā nesamaksāja slimo
kasēm, tad šos parādus piedzina policija,
aprakstīdama dažreiz pat pašvaldību
mantu,piem., kancelejas piederumus, slim-
nīcu un skolu malku u. c, bez kā pašval-
dības nevarēja iztikt vai kārtīgi darbo-
ties. Dažreiz atkal parādniecei-pašvaldī-
bai nebija nekādu vērtību , ko aprakstīt,
un parādu piedzīšana stāvēja uz vietas.
Tādas piedzīšanas nesekmīgumu beidzot
sāka atzīt arī slimo kases un lūdza pa-
rādnieču uzraugu iestādes-apriņķu valdes
un pašvaldības departamentu iespaidot
parādnieces. Sekas bija tās, ka uz pašval-
dības departamenta lūgumu administratī-
vais departaments 18. jūnijā ar N° 6153

uzdeva visiem policijas priekšniekiem,
lai viņi slimo kasu iemaksas no pašvaldī-
bām piedzen tikai ar pašvaldības depar-
tamenta piekrišanu, t. i. tādā pašā kārtībā,
kāda līdz tam bija jau nodibināta ārstēša-
nas izdevumu piedzišanā no pašvaldībām.
Šis priekšraksts radikāli groza līdzšinējo
slimo kasu parātu piedzīšanas kārtību,
jo pašvaldības departaments visus poli-
cijas pieprasījumus par parādu piedzīšanu
no pagastiem nodod apriņķu valdēm ar
norādījumu stingri rūpēties par parādu
nomaksu un sekot katrai parādā palikušai
pašvaldībai, līdz parāds nebūs nomak-
sāts. Tā tad slimo kasu parādu piedzī-
šana tagad faktiski pārgājusi no policijas
uz apriņķu valdēm, un daži darba inspek-
tori, zinādami, ka viņu piedzīšanas lūgumi
tik un tā nonāks pašvaldības departamentā,
nenodod tos vairs policijai, bet iesniedz
tieši pašvaldības departamentam, kas tos
nodod piedzīšanai apriņķu valdēm . Un
jāsaka, ka sevišķi tagad) kad pārdzīvo-
jam saimnieciskās krīzes seku laikmetu,
ir no liela svara, ka tiešā uzraudzība par
pagastu parādu kārtošanu nonāk apriņķu
valžu rokās. Jo tās vislabāki pārzina savu
pagastu maksātspējas un vajadzības gadī-
jumos var izmantot arī savas tiesības
sodīt nolaidīgās pagastu amatpersonas.
Tādēļ var droši teikt, ka slimo kasu pa-
rādu piedzīšana turpmāk noritēs daudz
labvēlīgāk No apriņķu valžu enerģijas
un lietderības parādu kārtošanas uzrau-
dzībā tagad atkarāsies jaunās kārtības
sekmes, un nav šaubu, ka apriņķu valdes
šo uzdevumu godam veiks. Arī pagastu
valdes, cerams, nespiedīs apriņķu valdes
izlietot pret viņām sodus, bet centīsies
izpildīt savus pienākumus un saņemtos
rīkojumus, un tā pagastu nokavētie maksā-
jumi slimo kasēm mazināsies, un tagadējā
nenormālā pagastu pašvaldību pienākumu
nepildīšana pret slimo kasēm, kas bija
izvērtusies (sevišķi Latgalē) jau par ievē-
rojamu ļaunumu pašvaldību dzīvē —
izzudīs. (lekšl. Min. Vēstn.)

Grib likvidēt Upesgrīvas pagastu.
No 1112 pagasta iedzīvotājiem tikai

368 personas nodokļu maksātāji (apm.
30<y). 13.000 latu lielais budžets uzrāda
5.363 latus lielu iztrūkumu.

Talsu apriņķī ietilpst nelielais Upes-
grīvas pagasts ar 19.043 hektāriem zemes
platības. Pagastā ir 340 saimniecības ar
1112 iedzīvotājiem, no kuriem personas
nodokļu maksātāju ir tikai 368. Zeme šai
pagastā pa lielākai daļai ir ļoti slikta, ar
zemu vērtību (nekustamie īpašumi no-
dokļu ņemšanai novērtēti par Ls 224.871).
Tāpēc senāk un ari tagad pagasta budžets
sastādās ar iztrūkumu. Tā šogad Upes-
grīvas pagasta budžeta iztrūkums sniedzās
pie Ls 5.363, lai gan budžeta kopsumma
ir tikai Ls 13.000. Ņemot visu to vērā,
Talsu apriņķa valde nākusi pie pārliecības,
ka Upesgrīvas pagasts arī turpmāk nebūs
spējīgs saimniekot pats saviem spēkiem
un tādēļ nolēmusi Upesgrīvas pagastu, kā
atsevišķu pašvaldību likvidēt un sadalīt
šo pagastu starp kaimiņu pagastiem.

(lekšl. Min. Vēstn.)

Jaunas valstis.
Igaunija.

Igaunijas tirdzniecības līgums
ar ārzemēm.

Tallinā, 1. augustā. Igaunijas ārlietu
ministris Lattiks šodien sarunā ar preses
pāistāvjiem sniedza sekošus paskaidro-
jumus par tirdzniecības līgumā slēgšanu
starp Igauniju un ārvalstīm. Pēdējā
laikā noslēgti jauni līgumi ar Vāciju,
Austriju tm Padomju Savienību, bet agrāk

tos tirdzniecības līgumos ar Fran-
ciju un Ungāriju izdarīti grozījumi. Pa-
pildināts ari tirdzniecības līgums ar
Poliju un stājušies spēkā līgumi ar Itāliju
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un Turciju. Igauņu - vācu tirdzniecī-
bas līgums nodrošina Igaunijas precēm
Vācijā tādu pat muitas likmju piemēro-
šanu, kā citu valstu precēm. Igauņu-vācu
tirdzniecības līguma spēkā stāšanās ir arī
tādēļ no svara, ka atkrīt vācu preču
ievedumu aplikšana ar papildu muitām.
Igaunijas parlaments piekritis arī papild-
protokolam pie Igaunijas-Polijas tirdznie-
cības līguma, kā ari ratificējis Igaunijas-
SPRS līgumu. Pēdējais līgums paredz
no Krievijas puses Tērbatas miera līgumā
uzņemto saistību izpildīšanu. Tērbatas
miera līgums jau paredzēja igauņu-krievu
tirdzniecības līguma raksturu, nosakot, ka

tirdzniecības līgumam jādibinās uz vis-
lielākās labvēlības principa. Tomēr lielu
nozīmi iegūst apstāklis, ka jau noslēgtā
līgumā vislielākās labvēlības princips ir
sīkāki noskaidrots. Līgums arī normē
padomju tirdzniecības pārstāvību dar-
bību Igaunijā, kā arī regulē igauņu tirgo-
tāju darbību un tiesības Padomju Savie-
nībā. Līdz šim šai ziņā trūka jebkādas
noteiktākas normas, kas bieži deva iemeslu
nevēlamiem pārpratumiem abu valstu
starpā. Tirdzniecības līgums ar Padomju
Krieviju ir pagaidām rāmis, kura saturs
atkarāsies no tā, cik nopietni mūm
partners ņems pie līguma slēgšanas izteikto
vēlēšanos attīstīt tirdzniecības sakarus
starp abām valstīm.

Igaunija līdz šim vēl nav varējusi no-
slēgt tirdzniecības līgumu ar Lietavu, kaut
gan attiecīgās sarunas jau velkas turpat
5 gadi. līs sarunas atstājušas tādu
iespaidu, it kā Lietava neuzskata par se-
višķi vajadzīgu kopdarbību ar Baltijas
valstīm, it sevišķi attiecībā uz saimnie-
ciskiem sakariem. Igaunija nožēlo šo
parādību ne tikdaudz no savu interešu
viedokļa, kā no Baltijas valstu draudzīgās
sadarbības redzes stāvokļa.

(ficsu
slud.inūļuwni.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926.g. 10. jūnija
likumu, un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1929. g.
9. jūlijā lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Gotlībs Kalniņš parādu
pēc obligācijas par 300 rbļ., ap-
stiprinātas 1881. g. 21. martā ar
JVs 404, uz nekustamo īpašumu
Valkas apriņķī, Litenes muižas
atdalīto zemnieku „Kokar JNs 79"
mājām ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1422 par labu Ernestam Vol-
tam kā pirkšanas summas nodro-
šinājums kura obligācija ar Rīgas
apgabaltiesas 1912. g. 6. aprīļa
lēmumu atzīta par iznīcinātu un
saskaņā ar 1912. g. 26. jūlija
ierakstu Ne 554, izdots noraksts
oriģināla vietā par labu Katrīnai,
Kurtam, Fridricham un Gotlībam
Voltiem un Katrīnei Cege fon
Manteifel, dzini. Volf, ir samak-
sājis, bet šī augšā minētā obligā-
cija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīlnod.
uzaicina visas personas, kurām
būtu tiesības uz augšā aprādīto
obligāciju, pieteikties tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no dienas,
kad šis sludinājums iespiests
,,Valdības Vēstnesī" un aizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laikā,
nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā. Ne 4902.

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

8782v Sekretāra pa!, (paraksts).

Literatūra.
Daugava. Daiļliteratūras, mākslas un popu-

lāras zinātnes mēnešraksts. 11 gada gājums
1929. g. „Daugavas" redakcijas sastāvsT Jānis
Grīns, Jūlijs Roze, Jānis Veselis un Pauls
Galenieks. 8. burtnīcas saturs: Antons Austriņš,
Ezers un aizezere. Tēlojums. — Ed. Virza,
Sējas laikā. No poēmas ,,Lauku darbi". —
K. Lesiņš, Atzīšanās. Skice. — A. Saulietis,
Lieka cilvēka dziesmas. — Jānis Veselis, Trīs
laimes. Romāns. (Turpinājums.) — Artūrs
Baumanis, L'z pašportreta. - Dzejolis. —
Dž. G. Bairons, „ČaiI Harolda" ieskaņa. Tulk.
A. Baumanis. — Dž. Galsvorsijs, Zvērinātais.
Novele. Tulk. E. Turkina. — Jānis Mednis,
Lokomotīvju kapi. Dzeja. — Anšlāvs Eglitis.
Lūgšana Afrodītei. Dzejolis. — Jānis Poruks,
Uzzīmējumi. Tulk. Līgotņu Jēkabs. — Arnis,
Zinātne un materiālistiskā metafizika. —? Asist.
Sergejs Slaucītājs, Ceļojumu iespējamība starp-
planētu telpā. — Chronika: 1. Latviešu rakst-
niecība: Vai mūsu rakstniecība pārdzīvo krīzi
(K. Zariņš). Piezīmes par jaunāko prozu (Artūrs
Baumanis). Linarda Laicēna ,,Aziāts" (K. Za-
ri ņš). Jāņa Jaunsudrabiņa Kopotu rakstu
I—V sēj. (J. Veselis). 2. Čittautu rakstniecība:
Dž. Galsvorsijs — ar ģīmetni (E. Turkina).
Skats pasaules literatūrā (Arturs Baumām?).
Modernā literatūra (Vitāle).- Napoleons jaunā
apgaismojumā (Angelika Gailīte). K. Čapeks un
un viņa ,,Vēstules no Anglijas" (N. Mišejevs).
3. Māksla: V. Purvīša glezna ,,Majori" (Uga
Skulme). Atmiņas par Jāni Rozentālu (V. Peņ-
ģerots). Virtuoza talants un rase (jūlijs Sproģis).
4, Bibliogrāfija. — Pielikums: V. Purvīša
gleznas ,,Majori" reprodukcija.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 2. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa .....25,185—25 23=1100 Francijas franku 20,29—20'44

100 Beļģijas beigu 7i95_72;5o
100 Šveices franku 99,60—10035
100 Itālijas liru 27,06—27 27
100 Zviedrijas kronu 138,85—139 gg
100 Norvēģijas kronu .... 138,10— 138 8o
100 Dānijaskronu 138,50—138'100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čecboslovakijas kronu . . . 15,33—1548
100 Holandes guldeņu .... 207,70—208 75
100 Vācijas marku ' 123,50—124'ifi
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138 80100 Polijas zlotu 57,55—58 75
100 Lietavas litu 51,10—51^80

1 SSSR červoņecs

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

Vērtspapīri .^
5°/0 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 māklers M. Okmians,

Redaktors M. Ārons.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Parizē, 2. augustā. Fabrežas (Fabreges)
rajonā, pie Tulonas, ugunsprēks izpostījis
400 hektārus meža. Dzēšanas darbos pie-
dalījās arī karaspēks.

Ārzemes.
Liela streika izbeigšanās.

Londonā, 1. jūlijā. No Indijas ziņo.
ka lielais streiks Bombejas kokvilnas vērp-
tuvēs tagad uzskatāms par sabrukuši!,
jo vairāk kā 100.0C0 strādnieku atgrie-
zušies pie darba. Streiks izcēlās janvāri
un bija pārņēmis visu Bombejas kokvilnas
rūpniecību.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Marijas Silakalns
lūgumu uzaicina visas per-
sonās, kurām ir kaut kādas
pietenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 16. aprīli
publicēto 1928. g. 14. jūnijā
Apē mirušā Jāņa Vijuma d.
Silakalna 1928. gada 13. jūnijā
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jāņa Silakalna manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā maiitniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, parād-

rādēvējiem u. t. L, 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 ka atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
L. Ne 4847. 8761
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūl.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062.p., ievērojot Pētera Lodziņa
pilnvarnieka zv. adv. Jūlija Arāja
lūgumu un savu 1929. g. 9. jūlija
lēmumu, paziņo, ka parādnieks
Pēteris Lodziņš parādu pēc 2 obli-
gācijām par 1600 rbļ. un 1000 rbļ.,
apstiprinātas 1872. g. 6. nov. un
1886. g. 7. maijā ar Ne 1708 un
710, uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apriņķī, Eiķinu muižas
zemnieku zemes „Gramatnešu"
mājām ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1514 par labu pirmā Johanam-
Fridricham Šrederam, otrā An-
tonam Riekstiņam, blanko cedē-
tas ir samaksājis tiesas depozitā
Ls 53,34 dēļ kapitāla un <',,
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, p
t'eš tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas , kad šis sludinā-
jums iespiests „Valdības Vēstnesī'
un aizrāda, ka ja šīs personas no-

teikta laikā nepieteiksses, parādu
atzīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ne 4863.

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

8786v Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jan-
vāra likumu un civ. proc. lik.
2060. un 2062.p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1929. g. 9. jūlijā lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Jānis Zaprauskis
parādu, pēc obligācijas par 2050
rbļ., apstiprinātas 1872. g. 4. sep-
tembri ai' Ne 1219 uz nekustamo
īpašumu Rīgas apriņķī Jaun-
Bebru muižas zemnieku zemes
Salas mājām ar zemes grāmatu
reģ. Ne 1220 par labu Kārlim-
Ādolfam Tizenhauzenam ir sa-
maksājis, bet augšā minētā obli-
gācija nevar tikt izsniegta atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g" . 17. jūlijā.
8783v Ne 4904.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1929. g.
9. jūlija lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Andrejs Rutkis parādu
pēc 7 obligācijām par 200, 200,
200, 300, 300, 300 un 300 rbļ.

apstiprinātas 1888. g. 11. nov.
ar NaNs 1824—1830 uz nekustamo
īpašumu Valkas apriņķī, Nēķinu
muižas atdalītām zemnieku ,,Rut-
ke" mājām ar zemes grāmatu reģ.
Ne 2412 par labu Aleksandram
Voltam, ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 17. jūlijā.
8784v Ne 4903.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu urt savu 1929. g.
9. jūlija lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Mārtiņš Nukše parādu
pēc obligācijas par 2900 rbļ., ap-
stiprinātas 1892. g. 12. maijā ar
Ne 218 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī, Vidrižu. muižas
zemnieku zemes ,,Lankša" mā-
jām ar zemes grāmatu reģ. N°4017
par labu Marijai Budberģ, Teodo-
ram un Aleksandram Budbergiem
un Marijai Gagarinai ir samaksā-
jis, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 17. jūlijā.
8785v Ne 4905.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. gada 19. _ jūlijā Ipiķu
pagastā mirušā Ādama Lūša ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 18 jūlijā.
L. Ne 4958 8681

Priekšs. v. A. Veidners.
Sekretāra pal. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 15. janvārī Baltijas
jūrā mirušā Jēkaba Mārtiņa d.
Pētersona ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ne 4968

Rīgā, 1929 g. 18. jūlijā.
Priekšs. v. A. Veidners,

8682 Sekretāra v. P. Birkens,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1929. g.
9. jūlijā lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Krišs Ramats parādu
pēc obligācijas par 150 rbļ.,
apstiprinātas 186,7. g. 2. janvārī
uz nekustamo īpašumu Valmieras
apriņķī, Valtenbergu muižas zem-
nieku zemes ,,Tecenu" mājām
ar zemes grāmatu reģ. JNe 214, par
labu Arnoldam fon Fitinghofam
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ ka
Tr gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 17. jūlijā.
8787 v Ne 4901.

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

Rīgas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šā gada
15.maija lēmumu reģ. kooperatīva
sabiedrība zem nosaukuma:
Jēfcēnu pagasta lauksaimniec.
mašīnu koplietošanas biedrība
„Celms", ar valdes sēdekli Jēr-
cēnu pagastā. 8788t

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
Sekretārs Fridrichsons,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p: pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 11.decembrī Liezeres pag.
mir. Remberta Jāņa d. Seržāna
ir atklāts mantojums un.uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ne 50.37

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
Priekšs. v. A. Veidners

8683 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. gada 25. maijā Rīgā
mirušā Richarda Pētera d. Zil-
galvja ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šomantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ne 4957

Rīgā, 1929v g. 18. jūlijā.
Priekšs. v. A. Veidners.

8684 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Annas Skultes piln-
varnieka zvēr adv. E. Grinberga
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 26. martā publicēto
1929. g. 18. janvārī Katlakalna
pagastā mirušā Nikolaja Pētera
d. Skultes, 1928. g. 21. novembrī
publiskā kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Nikolaja Skultes mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, parāddevējiem
ii. t. t. pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
L. Ne 3821/29. g.

Priekšsēd. v A. Veidners.
8685 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g. 2. jū-
lijā izklausījusi mir. Krista Zī-
verta mantošanas lietu, nolēma:
par prombūtnē esošo Miķeļa
Andreja d. Zīverta un Annas
Jāņa meitas Zīverts atstāto man-
tu ' iecelt aizgādniecību, par ko
pazinot attiecīgai bāriņu tiesai.

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
8762z L. JVs 2149/29.g. ILg.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Ādolfa Ģeņģera pilnvarnieka
zvēr. adv. pal. A. Vīganta lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
16. jūlijā publicēto 1928. g.
7. novembrī Druvienas pagastā
mirušā Jēkaba Matveja dēla
Garšķa 1928. g. 20. sep-
tembrī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jēkaba Garšķa matjtojumu,
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, parāddevējiem
u.t.t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L Ne 4919

Rīgā, 1929. g. 18. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8763 Sekretāra p. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ.proc.lik.1967.,2011.—2014.
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina personas, kurām
būtu kādi strīdi vai ierunas pret
1929. g. 25. martā mirušā Kārļa
Krišjāņad.Seska 1929.g. 21.martā
notariālā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

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

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
8789z L. No 2062/29. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ.proc.lik.1967.,2011.—2014.
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1926. g. 26. augustā
mirušā Andreja Ortes d. Priedes
un 1928. g. 4. septembrī mirušās
Grietas Pētera m. Priede, dzini.
Salms (Salmiņš) notariālā kārtībā
sastādīto savstarpējo testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas

sai tiesai sešu menesu laikā , skai-
tot no sludinājuma iespieduma
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
S790z L. No 1633'29.g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
27. decembrī mirušā Arvida Jāņa
d. Teikas atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem ,
legatāriem, fideikommisāriem ,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" .

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
8791 L. Ne 2042/1929. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik: 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914. g.
20. janvārī mirušās Jevdokijas
Jēkaba m. Kudrjavcevs atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
8792 L. N2 1044/29

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
11. jūlija nolēmumu, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas šāds
Tukuma-Tajsu zemes grāmatu
nodaļā uz Ernestam Stromam
piederošā nekustamā īpašumaTal-
su apr. Kukšu m. Lauku-Ruggai
mājām ar zemes grām. Ne 793
korroborēta akts: 1) pirkuma-
pārdevuma līgums, izstādīts 1901.
gada 23. aprīlī no Viļā Jāņa d.
Stroma, kā pircēja par labu Rū-
dolfam Jāņa d. Betticheram 2700
kr. c. rbl. apmērā un korroborēts
1902. g.'29. martā ar Ne 199. ie-

rasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības Vēst^
nesi" un iesniegt minēto akti:

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs to par iznīci-
nātu un lūdzējam Ernestam
Stromam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
8793z L. Ne 912,29. g;

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g-
11. jūlija nolēmuma, dara ti-
namu vispārībai, ka 2 obligācijas,
katra par 5000 kr. rbļ.. kas korr.
1914. g. 1) 16. okt. Ne 2130 un
2) 13. dec. ar Ne 2341 uz Jelgavas
pilsētas 3. hip. iec. imobila ar
zemes grām. Ne 71 un 71 A, at-
zītas par iznīcinātām un lūdzē-
jam ļurim Neimanim dota tiesība
prasīt jaunus obligāciju norakst.,
kuri stāsies zudušo oriģinālu
vietā L. Ne 669 29. g.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.



Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g.' 14. augustā, pīkst. 10
diena, Rīgā, Vaļņu ielā Ne 22.
veikalā, pārdos Lauras Karneval
kustamu mantu, sastāvošu no
vienkāršām tapetēm 1000 ruļļos
un novērtētu par Ls 320.

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

Rīgā, 1929. g. I. augustā.
9632 L. Ne 296

Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g.14. augustā,pulkst.'dienā, Rīgā, Vaļņu ielā Ne 22.
veikalā, pārdos Lauras Karneval
kustamu mantu, sastāvošu no
100 kg chromdzeltenās krāsas
un 90 ruļļiem tapešu un no-
vērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 1. augustā.
L. Nš 1318. 9633

Tiesu izpfld. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
8. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā
Tērbatas ielā 5, Franča Stahela
lietā pārdos Timoteja Moska-
lenko kustamu mantu, sastāvošu
no atsperu vāģiem un novērtētu
par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūlijā.
9626 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
8. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā Ne 5, Franča
StahJa lietā pārdos Timofeja
Moskalenko kustamu mantu, sa-
stāvošu no ērzeļa un novērtētu
par Ls 500.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūlijā.
9627 Tiesu izp. J. Zirģels.

'Citu iestāžu
slutimaļumi.

-

Paziņojums.
1929. g. 30. jūlijā finanču

ministris apstiprinājis statūtus
akciju sabiedrībai ,.Zasulauka
dzirnavu rūpniecība", kuras mēr-
ķis ir dzirnavu un citu uzņēmumu
pirkšana, nomāšana un eksplua-
tēšana, kā arī labības iepirkšana
un pārdošana.

Sabiedrības pamatkapitāls
Ls 100.000,—, kas sadalās 100
akcijās pa Ls 1000,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā;
sabiedrību dibina sekosi pilsoņi

1) Eižens Butovics — Rīgā,
PIkv. Brieža ielā Ne 13, dz. 3;

2) Alfrēds Dūnis — Rīgā,
. 35:

3) Hiršs Šadovs-Levinsons—
Liepājā, Kūrmājas prosp. Ne 5;

4) Zalomons Gutmanis — Lie-
pājā, Toma ielā Ne 44;

5) Pauls Rīdigers — Liepājā.
Vītola ielā Ne 2.

Tirdzniecības nod. priekšu, v. i.
P. K a 1n o zo I s.

its R. Bērziņš.

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

1) Kārsavas iecirkņa tiesu
izpildītāja kancelejā, Kārs::
1929. g. 15. novembrī, pīkst,
dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām. melioracijām un ci-
tiem zemes piederumiem, kura
atrodas Jaunlatgales apriņķī,
Gauru pagastā. Punduru sādžas
viensētās un ir iedalīta Matvt-

jam Nefeda d. Nefedovam (skat.
,,Zemes Ierīcības Vēstnesī" JNš—,
lapas pusē — kārtas Ne —).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zīmes kopplatībā 11 des.

zemes ar ēkām.
3) Solīšana sāksies no Ls 600.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/s no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 120.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc I
izsoles beigām, jāpapildina ie- I
maksātā drošības nauda līdz i/m 9
no nosolītās summas. Pārējās *U i
jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc ļ
izsoles.

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

1929. g. 29. jūlijā. Ne a 205^ t
9619 Valsts zemes banka. I

6. Rīgas kājnieku pulks
pārdos

publ. vairāksolīšanā š. g. 12. au-
gustā, pīkst. 9 pulka saimniecības
komandā Kazaku ielā N» 5

vienu armijai
nederīgu zirgu.

4551b 2

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
11 jūlija nolēmumu, uzaicina to
personu , kuras rokās atrodas
ļ^ds \ zemes grāmatu
nodaļā uz Emilijai Jēka piede-
rošā nekustamā īpašuma Vents-
pj|T IV kvartālā ar zemes gr.
j![o 146 2940 korroborēta akts:
1) obligācij, aizstādīta 1911. g.
20. martā uz Ventspils krāj-aiz-
devu sabiedrības vārdu un korro-
borēta 1911. g. 3. aprīlī ar Ne 486
par 1000 kr. cara rbļ., ierasties
lai tiesā viena mēneša la.kā.,
skaitot no sludinājuma iespieša-
na? dienas ,,Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto akti.
ja noteiktā laikā akti neiesniegs,

tiesa atzīs to par i/nīcinātu un
lūdzēja'. Emilijai Jēka atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
Grāmatās. L. Ne 1278 29. g.

Jelgavā, 1929. g. 19. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

8750z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 11. jū-
lija nolēmumu, uzaicina to per-
sonu, kuras rokās atrodas šāds
Jēkabpils-Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā uz Annai Jāņa m.
Ozolups piederošā nekustamā īpa-
šuma Jēkabpils apr., Liel-Su-
nakstes muižas ,,Cirše" mājas ar
zemes grām. Ne 2126, korroborēta
akts: 1) parāda akts: — izstā-
dīta uz Liel-Sunakstes krāj-aiz-
devu sabiedrības vārdu par 2000
kr. cara rbļ. un korroborēta 1908.
gada 28. aprīlī ar Ne 684, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,.Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto akti

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs to par iznīci-
nātu un lūdzējai Annai Jāņa m.
Ozolups atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavā, 1929. g. 19. jūlijā.
8751z L. N9 177/29: g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
11. jūlija nolēmumu, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Jēkabpils-Ilūkstes zemes gr.
nodaļā uz Jānim Mārtiņa d.
Zīlēm piederošā nekustamā īpa-
šuma Jēkabpils apr., Vec-Saukas
nur/.aš zemes gabala, ar hip.
Ae2590, korroborēta akts: 1) ob-
ligācija, izstādīta uz Ivana Andre-
ja d. Purina vārdu un pārvesta uz
uzrādītāju, korroborēta 1910. g.
29. janvārī ar Na 197 par 613 kr.
cara rbļ., ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
nesamaksātu un lūdzējam Jānim
Mārtiņa d. Zīlēm atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāma-
tās. L. Ne 1275/29.g.

Jelgavā, 1929. g. 19. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

8752z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š.g. 11. jū-
lija nolēmumu, uzaicina tās per-
sonas, kuras rokās atrodas šādi
Jelgavas - Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Mārtiņam Mār-
tiņa d. Pūpolam piederošā ne-
kustamā īpašuma Jelgavā, 11 hip.
iec. ar zemes grām. Ne 151 korro-
borētasaktis: 1) obligācija, izstād.
uzAnnas CatharinasMevers vārdu
un korroborēta 1850. g. 22. nov.
ar N2 143, pēc kuras parāda at-
likums ir 400 kr. rbļ., un 2) pir-
kuma-pārdevuma. līgums, slēgts
1914. g. 3. septembrī starp Fri-
drielia Kelera mantiniekiem, kā
pārdevējiem un Mārtiņu Pūpolu,
Jcā pircēju; korroborēts 1914. g.
?4. sept. ar Ne 2032 par pirkum-
?cenas nesamaksāto atlikumu 1550
ikr. c. rbļ. apmērā, ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
310 sludinājuma iespiešanas die-
nas ,,Valdības Vēstnesī" un ie-
sniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs minētās aktis
par nesamaksātām un lūdzējam
Mārtiņam Pūpolam atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās, l. No 1223/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 19. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

8753z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodanās uz savu š. g.
11. jūlija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai , ka obligācijas,
kūpu turētāji aicināti ar sludinā-
jumu, iespiestu ,,Valdības Vēst-
neša" 168. numurā 1928. g.
30. jūlijā, iesniegt tās šai tiesai, —
atzītas par iznīcinātām un lūdzē-
jam baronam Kārlim Fraitāgam-
Loringhovenam, kas sevi uzdod
Par obligāciju likumīgo īpašnieku,
<lota tiesība prasīt jaunus obli-
gāciju norakstus, kuri stāsies
nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
8?96z L. N9 515 29. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
11. jūlija nolēmumu, uzaicina topersonu, kuras rokās atrodas šāds
Jēkabpils-Ilūkstes zemes grā-matu nodaļā uz Jānim Bagātais
piederošā nekustamā īpašuma
Jēkabpils apriņķa Jaun-Saukas
mu.žas ,,Pormal-Mart:n Ne 41"
mājām ar zemes grām. Ne 2256
korroborēta akts obligācija par
2000 rbļ., izstādīta 1908. g.
13. maijā uz Saukas krāj-aizdevu
sabiedrības vārdu un korroborēta
1908. g. 16. maijā ar Na 772,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,.Valdības Vēst-
nesī" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā aktu ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu akti
par iznīcinātu un lūdzējam Jā-nim Bagātais atvēlēs prasīt hip.
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
8794z L. Na 1292 29.g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu š. g.
11. jūlija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai , ka obligācijas,
kuru turētāji aicināti ar sludi-
nājumu, iespiestu ,,Valdības Vēst-
neša" 259. numurā, 1928. g.
14. novembrī, iesniegt tās šai
tiesai, — atzītas par iznīcinātām
un lūdzējam Jurim Neimanim,
kas sevi uzdod par obligāciju
likumīgo īpašnieku, dota tiesība
prasīt jaunus obligāciju norak-
stus, kiuri stāsies nozudušo oriģi-
nālu vietā. L. No 670,'29/g.

Jelgavā, 1929. g. 18. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

8797z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdēs. g. 26.septembrī attaisīs un
nolasīs 1928. g. 17. martā mirušās
Emilijas Silenieks-Šiliņš testa-
mentu.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Ne 2163/1929. g. 9574

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo", kasīs tiesas
sēdē š. g. 26. septembrī attaisīs
un nolasīs 1929. g. 18. jūnijā
mirušā Jāņa Jēkaba d. Latuna
testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Na 2171/1929. g. 9575

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Ševeļa Gerca d. Etingera lū-
gumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no gruntsgabala Ne 4,
lit. „v" platībā divi simti piec-
desmitčetras un trīsdemit astoņas
čertdesmit devitās daļas (25438'')
kv. asis ar ēkām, Daugavpilī,
10. kvartālā, Virsnieku un 3.Jan-
vāra (bij. Aleksandra) ielas stūrī,
ar policijas NeNe pa Virsnieku
ielu Na 18 un pa 3. Janvāra ielu —
Ne 35 un 37, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hip.
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavjlilī, 1929. g. 18. jūlijā.
8727z Ne 3643

Kommisijas priekšsēd. v.
E, Kriķis.

Sekr.-darbvedis J. Strazdiņš.

Latgales apgabaltiesas Varakļānu
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 18. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1918. g.
28. jūlijā mirušā Augusta Je-
duša d. Mozga — mantiniekus,
pieteikt savas mantošanas tie-
sības augšminētam miertiesne-
sim uz nelaiķa atstāto nekustamo
mantību, kura atrodas Varakļānu
pilsētā, Rīgas ielā Ne 104, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas „Val-
dības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. N« 397
' Varakļānos, 1929. g. 18. jūkļa.
8801z Miertiesniesis Sromans.

Latgales apgabaltiesas Varak-
kļānu iecirkņa mirtiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1929. g. 18. jūlija
lēmumu un pamatodamies uz
civ proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1915. g. i 5. februārī (pēc. v. st.)
mirušā AugustaArmaņa d.Caunes
mantiniekus, pieteikt savas man-
tošanas tiesības augšminētam
miertiesnesim uz nelaiķa a

kustamu un nekustamu mantību,
kura atrodas Barkavas pagasta,
Tirzelnieku sādžā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības Vēst-
nesī' .

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. .\'e 406

Varakļānos, 1929. g. 18. jūlijā.
8802z Miertiesnesis Skromans.

Latvijas Suverenās Tautas Vārdā
1929. g. 24. jūlijā

Rīgas 10. iec. miertiesnesis at-
klāta tiesas sēdē izklausījis kri-
mināllietu Na 1247 un pamato-
damies uz krimināl proc. lik.
141., 145. p.

nosprieda:
Ferdinandu Sidoroviču atzīt vai-
nīgu Sod. lik. 209. p. paredzētā
pārkāpumā un sodīt viņu ar
piecdesmit (50) latiem naudas
soda, vai maksāt nespējas gadī-
jumā ar četrpadsmit (14) dienām
aresta. — Uz Sod. lik. 218. p.
pamata šo spriedumu izsludināt
,,Valdības Vēstnesī" uz Ferdi-
nanda Sidoroviča rēķina Sod.
lik. 33. p. paredzētā kārtībā.
9585b Pap. mierties. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. augustā, pulkst. 1 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Na 42,
II ūtrupē pārdos Gustava Kilevica
kustamu mantu, sastāvošu no
automobiļa un novērtētu par
Ls 2000.

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

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
9621 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. augustā, pulkst. 11 dienā,
Rīgā, Vīlandes ielā Ne 4a, dz.,
pārdos Efima Šaitana kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 2820.

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

Rīgā, 1929. g. 25. jūlijā.
9624 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. augustā, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Brīvības Ielā Ne 15, dz. 22,
I un II ūtrupē pārdos Jūdcļa
Birgera kustamu mantu, sastā-
vošu no preparāta krēsla un
mēbelēm un novērtētu par
Ls 1560.

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

Rīgā, 1929. g. 24. jūlijā.
9625 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. augustā pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Ropažu ielā Ne 19, fabrikā,
pārdos Pētera Ozoliņa kustamu
mantu, sastāvošu no degvīna
pudelēm un novērtētu par
Ls 280. .

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

Rīgā, 1929. g. 1. augustā.
9623 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Latvijas Suverenās Tautas Vārdā
1929.g. 24. jūlijā

Rigas 10. iec. miertiesnesis at-
klātā tiesas sēdē izklausījis kri-
mināllietu Ne 1215 un pamato-
damies uz krimināl proc. lik.
141., 145. un 155. p. aizmugu-

riski nosprieda: Pēteri Purinu
atzīt vainīgu Sod. lik. 209. p.
paredzētā pārkāpumā un sodīt
viņu ar piecdesmit (50) latiem
naudas soda, vai maksāt ne-
spējas gadījumā ar četrpadsmit
(14) dienām aresta.

Uz Sod. lik. 218. p. pamata
šo spriedumu publicēt Sod. lik.
33. p. paredzētā kārtībā.
9586b

^Pap. mierties. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
23. augustā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Baznīcas ielā Ne 31, dz. 14,
II ūtrupē pārdos Ābrama Kut-
nika kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 898.

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

Rīgā, 1929. g. 23. jūlijā.
9622 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Na 7, paziņo,
ka 1929. g. 14. augustā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Vaļņu ielā JNe 22,
veikalā pārdos sabiedr. „L. Kar-
neval un Ko." kustamu mantu,
sastāvošu no brokat-tapetem,
53 ruļļos, kreima un gaiszaļas
krāsas un novērtētu par Ls 358.

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

Rīgā, 1929. g. 1. augustā
L. Ns 1472. 9631

Tiesu izp- V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 10. augustā, pulkst. > /212
dienā, Vildogas pagastā, Rāmas
muižā, 2. izsolē pārdos Ernesta
Skaduļa kustamu mantu, sastā-
vošu no 7 gadus veca ērzeļa un
novērtētu par Ls 400,—.

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

1929. g. 24. jūlijā 9604
Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 13. augustā, pīkst. I
dienā, Nītaures pag. Birzleju
mājās pārdos Maksimiliāna Zalc-
maņa kustamu mantu, sastāvošu
no zirga, tēls. vāģiem, bišu
stropa ar bitēm un novērtētu
par Ls 400,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
9305 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 13. augustā, pīkst. 12
dienā, Nītaures pagastā, Lejas-
Plauku mājās pārdos Pētera
Burgota kustamu mantu, sastā-
vošu no labības un zāles pļauja-
mām mašīnām un nov
par Ls

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
9606 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas apr. I ie-
cirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ne 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1141.. 1143., 1146.—1149. p.

paziņo, ka 1929. g. 11. oktobrī,
pulksten 10 rītā, Liepājas ap-
gabaltiesas zālē pārdos, izpildot

uS tiesas uzdevumu, otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustamu īpa-
šumu, piederošu Jurim Jāņa d.
Pupainim, sastāvošu no Brinķu
,,Ošenieku" mājas, kurš atrodas
Aizputes apriņķī, Nikraces pag.
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
Nš 1043.

Šis nekustams ipašums ir no-
vērtēts uz Ls 8560 un tiek pārdots
dēļ Latvijas bankas, Jaun-Lie-
pājas krāi-aizdevu saoiedrības,
Asites krāj-aizdavu sabiedrības
un citu prasībām par Ls 2721,40

un izpildīšanas izdevumiem
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šonekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: priekš Latvijas valsts
Ls 1500, Liepājas tirgoņu un
rūpnieku sapstarpējās kredīt-
biedrības Ls 510,10 un L.Limbait,
E. Pupain un c. 570 krie\u c
rubļu.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no priekš-
rocīgu prasību summas, kāda
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 856,— drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības 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. Ns2953

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
9545 Tiesu izp. Ž. Kinens.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
8. augustā, pīkst. 1/2 11 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ne 16/18,
A/S ,,Lange un Stoever" lietā
pārdos IMosona Meeroviča kust.
mantu, sastāvošu no āboliņa
sēklām un novērtētu par Ls 4500.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūlijā.
9628 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
9. augustā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Oskara ielā Ne la, fabrikā, Rīgas
Uniona bankas lietā pārdos
Codeka Šlapoberska kustamu
mantu, sastāvošu no gatera un
novērtētu par Ls 2000,—.

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

Rīgā, 1929. g. 22. jūlijā.
9629 Tiesu izp. J. Zirģejjr

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
9. augustā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Oskara ielā Ne 1, Juliāna Kalinko
lietā pārdos Jāņa Bērziņa kustamu
mantu, sastāvošu no magoņ koka
drēbju skapja un novērtētu par
Ls 300,—.

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

Rīgā. 1929. g. 24. jūlijā.
9630 Tiesu izp. J^ Zirģels.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apr. I iec.,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesa ist. Ne 9, pamat, uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1929. g. 11. ok-
tobri' , pulkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas zālē pārdos, izpil-
dot šās tiesas uzdevumu, otrā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu, piederošu Kasparam,
Kārļa d. Luteram, sastāvošu no
Gaviezes „Kalnenieku" mājas ar
piederīgām ēkām un zemi, kurš
atrodas Liepājas apr., Gaviezes
pag. un ierakstīts Liepājas-Aiz-
putes zemes grāmatu nodaļā ar
krepost Ne 3350.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 7170,— un tiek
pārdots dēļ Andreja Ozoliņa un
Otrās Liepājas savstarpējās
kredītbiedrības prasības par
Ls 1370,20 arO/0 un publikācijas
izdevumiem prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādi: priekš
Valsts zemes bankas Ls 1000.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885 no priekšrocīgu
prasību summas, kāda summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 717,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-
sas civīlnodaļas kancelejā vai pie
tiesu izpildītāja. Ne 2951

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
9546 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Valsts zemes banka.

atrodošos Rīgā, Valdemāra ™
ielā Ne 1-b, pamatojoties
uz 1925. g. 29. maija likumu
par aizdevumu nodrošināšanu,
ieķīlājot tiesības uz lauku ne-
kustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai:

1) Ārlavas pag. valdes namā
1929. g. 3. septembri, pulkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām, melioracijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Talsu apr., Ārlavas pag., Ābol-
nieku mājas Nš 11 F un piešķirta
Ernstam Jāņa d. Alksnim (skat.
„Zemes Ierīcības Vēstnesī" Nel29,
lapas pusē —, kārtas Ns 56692).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 26,02 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 1800.
4)' Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/5 no trešā
pantā minētās sumas, t. i.
Ls 360.

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

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

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

Rīgā, 1929. g. 1. augustā.
Ns a 54:

9620 Valsts zemes banka.

Paziņojums.
1929. g. 30. jūlijā finanču

ministris apstiprinājis Rīgas tirgo-
tāju un rūpnieku savstarpējās
kredītbiedrības statūtu 17. panta
3. punkta grozījumu, ar kuru
biedrībai piešķirta tiesība izdot
biedriem netia'i akreditīvus, bet
ari galvojumus, ja tie pilnos
apmēros nodrošināti ar šī panta
iepriekšējā (2.) punktā minētām
ķīlām vai. pēc valdes ieskata,
kreditspējīgiem galviniekiem.

Banku nodaļas priekšn. v.
E. Lejassauss.

Revidents J. " Vilners.



Gulbenes pilsētas valde
izsludina vispārējai zināšanai 20. un 21. jūlijā ievēlēto domnieku

un viņu kandidātu sarakstu.

Gutfrenes pilsētas
domnieku un viņu kandidātu

smatksts.
JfiCo sitrtitzstnJfīr. 1. 7) Eduards Limmanis,

(Sabiedriski darbinieki, nacionālie 8) Aleksandris Kauliņš,
strādnieki, amatnieki, rūpnieki, 9) Ansis Sniegs.
karavīri, dzelzceļnieki, ierēdņi, jj0 sala^^jfitļnamsaimnieki un tirgotāji). (Bezpartejisko miera i kārtrba 'i

Domnieki. taisnības un darba inteliģences
1) Otto Kordons. n„„,„..

s '
i\ i.-.i: „ c„r„ Domnieks:2) Juhus Egle, Oskars Ore3) Alberts Ginters,

]) Uskars Ure '
4) Oskars Niedre, Kandidāti:
5) Jānis Līcis. 0 Voldemārs Pupons,

„ja„„vS;r ā,i: §S*SSi,
B?Bt ? % aaj'R»

4 Arnolds Tomass 6> Pēteris " Mikas Birzu,s >
5 AugSs^"Roberts Stirājs, g g* «jg*.
6) Aleksandris Cauka, °> -|"';&"?'
7 Augusts Karulis, ,§ 4f™ *£$£.,
8) Antons Magone, °ļ ^K^'9) Osvalds Lācis, n > lems >>Uaucns -

ļ°> J ēkab ? Zāle, jrro sora6i<a JTr. 6.
11) hrnests Kalniņš, (Nomaļu namsaimnieku un strād-
12) Rūdolfs Sūmanis. nieku).

JTo sarafzs ta Jlr. 2. ...... ^omnif:' . J1) Aleksandris Upatmeks.
(Saimnieciskās apvienības darba Kandidāti-

Domnieks-
]> Jānis Caune'

1) Andrejs Brūveris ' 2) Pēteris Sirmulis'0 Anarejs tsruveus.
3) Ludvigs sudrabs,

Kandidāti: 4) Ernests Gāršnieks,
1) Eduards Vītols, 5) Andrejs Lībsbergs,
2) Jams Boss, 6\ Augusts Gruzdulis,
3) Voldemārs Sirmais, 7) Pēteris Ošinš,
4) Vilis Vesmanis, 8) Reinholds Gāršnieks,
5) Rūdolfs Kubuliņš, 9) Georgs Pincis,
6) Jams Zilvers, 10) Andrejs Dolgajs,
7) Ludvigs Ziverts, ||) Augusts Meletcs,
8) Gustavs Simsons, 12) Rūdolfs Briedis,
9) Fricis Pirro, 13) jān i s Lielgalvis,

10) Vladimirs Ķīsis, 14) Pēteris Priekuls,
11) Jams Balodis, 15) Arnolds Nogobods.
12) Gotfrīds Bašķers,
13) Dāvis Antēns, Jto savaftsta Jlr, 7.
14) Oskars Bēcs. (Nomaļnieku)

JKo samalksta 3Kc. 3. ? , . Domnieks:
1) Jams Jankavs.

(Latvijas Soc. Dem. Strādnieku k-anriidā + i-
partijas Vecgulbenes grupas, ļūliis BabulsDzelzceļnieku savienības un pā- }> iermaris Miesnieks? ējo strādnieku organizāciju). |) ^an.s^meks,.

^Domnieki: 4 Bernhards Bri'cis,
1) Jānis Snikeris, 5) Kārlis Cāns,
2) Voldemārs Gulbis, 6) otto Snipe,
3) Rūdolfs Rutkis, 7) Jēkabs Ronis,
4) Mārtiņš Lorencs, 8) Augusts Richters,
5) Paulis Kalinka, 9) Kārlis Arājs,
6) Vilis Zvaigzne, 10) otto Ruduss,
7) Voldemārs Šiliņš, U) jānis Rullis,
8) Ernests Mellītis. 12) Haims Tomčinskij,

Kandidāti: 13) Jēkabs Muldiņš,
1) Alfrēds Vilks, 14) Aleksandris Mačs,
2) Otto Rutkaste, 15) Kazimirs Rimša,
3) Jēkabs Lasis, 16) Antons Golubovs.
4) Ludvigs Rutkaste,
5) Paulis Bernats, Pilsētas galva (paraksts).
6) Voldemārs Sterns, 9603b Sekretārs (paraksts).

Zilupes virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1929. g. 16. augustā, pīkst. 12, dienā, virsmežnie-
cības kancelejā, Zilupē, sasakaņā ar likumu par darbiem un pie-
gādēm valsts vajadzībām (,,Vald. Vēstn." 1927. g. 54. num.):

I iecirkņa mežziņa dzīvojamās un saimniecības
ēku jaunbūves;

, iemaksājamā drošības nauda Ls 600.
Piezīme: Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipo-
tēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas
bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiksās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zīmognodevu Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodevu Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi pa pastu Zilupes
virsmežniecībai Zilupē, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1929.g. 16. augusta
izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.
Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesības solīt mutiksi.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Zilupes virsmežniecībā, Zilupē.
9601o Zilupes virsmežniecība.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 8. augustā, pulksten 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā Ne 10a,
pārdos vairāksolīšanā Rasina
Vulfa kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 235 un sastāvošu no
veikala iekārtas, viņa 1928. g.
%°/peļņas nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 1. augustā.
9634 Piedzinējs J. Merksons.

11. Dobeles kājn. pulka ko-diers
izsludina par nederīgu nozaudēto
personas apliecību Ne 984/a izd.
no viņa 1928. g. 9. februārī
uz kara ierēdņa Nikolaja Lebe-
ģeva vārdu. 9598b

Lielvārdes pag. padome,
Rīgas apr., š. g. 6. augustā,
Lilevārdes pagasta namā, izdos
jauktā izsolē mazākprasītājiem

nessēlnfeku patversmes
iznū es Hartas.

Drošības nauda Ls 200,—.
Ar tuvākiem noteikumiem var

iepazīties pagasta valdes' kance-
lejā parastā darba laikā.

Lielvārdē, 1929. g. 20. jūlijā.
9588b Pagasta valde.

Rīgas Pārdaugavas
izglītības un palīdzības

biedrības
mantu loterijas vinnestu saraksts

32 , 67, 99, 117 , 122, 23/ 24*T351, 509, 580, 601, 608045
647, 674, 704, 747 , 791 ,' 809969.

1078, 1155, 1178, 1198, 12301315, 1324, 1334, 1348, 13651388 , 1555, 1649, 1688,16901692, 1814, 1843, 1886, 1910
1934, 1942/1970,2041 , 2042 , 2098, 2099 , 2112
2127 , 2140, 2181, 2259 , 232?'
2351 , 2357, 2359, 2400 253o'2575, 2583, 2585, 2590,25912691 , 2711 . 2736,2746,27592821 , 2887 , 2906, 2970

3208 , 3219 , 3258.
Vinnestus izsniedz katru dienu.

1. — 9. augustam, 1. Maskavas,
iela Ne 164, dz. 5,no pīkst. 5_r
vakarā 96 16b

Dundagas kraj-aizdevu
sabiedrība,

pamatodamies uz pilnas sapulce»
lēmuma no š. g. 25. maija uz-
aicina visus pirmskaja noguldī-
tājus
pārreģistrēt savus no-

guldījumus
līdz š. g. 31. decembrim. Ne-
pārreģistrētiem noguldījumiem
augļu aprēķināšana tiks pār-
traukta uzrādītā terminā.

9129b Valde.

tftigfica
atbild, darbinieku arteļa
kantoris ar Š. g. 1. augustu
atrodas Rīgā, Kungu ielā Ne 5..
Darba laiks no pīkst. 10—14.

Tālrunis 26063. 9605b
Priekšsēd. R. Juševičs.

Maksātnespējīgās parādnieces
,,Britanijas - Latvijas Tekstil a/s."'
konkursa valde paziņo, ka valde;
atklājusi savu darbību

un tās sēdeklis atrodas Rīgā,
Kaļķu ielā Ne 30, dz. 2. 9611b
Priekšsēd. zv. adv. pal.

(paraksts).

Maksātnespējīgās parādnieces
,,Britanijas-Latvijas Tekstil a/s..- ļ
konkursa valde paziņo, ka 1929. g-
9. augustā, pīkst. 6 vakarā,
konkursa valdes telpās: Rigā r
Kaļķu ielā Ne 30, dz. 2, tiek. &
sasaukta augšā minētās sabiedr..

kreditoru sapulce.
Dienas kārtība:

1) Pretenžziju pārbaudīšana un
sadalīšana kategorijās;

2) Naudas izmaksa ārpus kon-
kursa kreditoriem un

3) Dažādi saimnieciski jautājumi
1929. g. 1. augustā. 9612b

Priekšsēd. zv. adv. pal-
(paraksts )-

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 8.augustā, pikst. 12 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 129, dz. 1,
pārdos vairāksolīšanā Visocka
Dāvida kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 1231 un sastāvošu
no mēbelēm, viņa 1927. g. nek.
mant. un ienākuma nodokļu
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 1. augustā.
9635 Piedzinējs J. Merksons.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju ar Ne 31760,
kā nozaudētu, izd. 1929. g.
5. jūlijā, ar Minnas Krūmin-
liepas vārdu,. L 2704 9636b

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

šanai:
1) Ružinas pagasta valdes

namā, Ružinā 1929. g. 14. sep-
tembrī, pīkst. 10 dienā, pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, meliora-
cijām un citiem zemes piederu-
miem, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī, Ružinas pagastā, Zaku-
tajevkas sādžā un pieder, mir.
Fedota Ivana d. Zakutajeva
mant. (skat. ,,Zemes Ierīcības
Vēstnesī" Ne — lapas pusē —
ar kārtas Na —).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 13,95 ha

zemniekiem piešķirtās šņoru
zomes,

b. ēkām: dzīvojamās, kūts,
šķūņa, rijas-kula un pirts.

3) Solīšana sāksies no Ls 369,64.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/s no trešā
pantā minētās summas, t. i,
Ls 74,—.

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

Lūgumi dēļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

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

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Na a 16733

1929. g. 30. jūlijā.
9600 Valsts zemes banka,

Latgales nodaļa.

Sunākstes pag. 6 - klasīgai
pamatskolai

vajadzīgs

skolotājs-vīrietis,
spējīgs vadīt dziedātāju kori
un pasniegt mūzikas mācību.

Kandidāti top lūgti iesūtīt
Sunākstes pagasta valdei doku-
mentus par izglītību un īsus
dzīves aprakstus par skolotāja
un sabiedrisko darbību līdz š. g.
10. augustam.

Skolotāja vēlēšana notiks š. g.
16. augustā, pīkst. 12 dienā
Sunākstes pagasta padomes sēdē.

Adrese: st. Sunākste, '/a ki!o"
metrs no skolas un pagasta
namiem. 9594b

Sunākstes pagasta valde.

Pasienes pagasta valdei
vajadzīgi labi iestrādājušies

darbvedis
un viņa palīgs.
Darbvedim alga Ls 100,—

mēnesī pie brīva dzīvokļa, ap-
kurināšanas un apgaismošanas,
palīgam Ls 90,— mēnesī bez
naturāl.; tuvākā dzelzcelu stacija
12 klm Zilupe.

Lūgumi iesniedzami līdz š. g.
22. augustam, līdz ar attiecīgiem
dokumentiem, vai ierasties per-
sonīgi minētā datumā pie pagasta
padomes. 9593b

Pagasta valde.

Rīgas kokvilnas manufakt.
sabiedr. Strazdumuižā, valde,
pamatojoties uz statūtu 18. §
paziņo, ka zemāk uzrādīt, sa-
biedrības pajas (akcijas) pieteik-
tas mortifikācijai kā pazaudētas:
Na 935 ar Catherine Beck vārdu~
Ne 937 ar Georg Beck vārdu'
Na 1181, 1258, 1259 ar Vasili
Beck vārdu.

Visas personas, kuru rīcībā
minētās pajas (akcijas) atrodas,,
vai kam-varētu būt kādas tiesības.
uz viņām, tiek uzaicinātas sešu:
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma dienas, pieteikties
pie valdes (Rīgā, Parka ielā Ne 4,
dz. 1), pretējā gadījumā pēc
minētā termiņa notecēšanas.augš-
minētās pajas (akcijas) uzska-
tāmas par nederīgām un tām
personām, kuras zudumu pie-
teikušas, tiks veco akciju vietā
izsniegtas jaunas akcijas ar ag-
rākiem numuriem.

9614b Valde.

Piemetu (ftattijas
zāģētavas a/s,

uzaicina akcionārus uz

vispārēju ārkārt.
akcionāru sapulci
1929. g. 24. augustā, pīkst. X
pēc pusd., Rīgā, 1. Smilšu ielā

Na23/25, dz.3.

Dienas kārtība:
1) Imobila pirkšana;
2) Akcionāru priekšlikumi.

Akcionāriem, kup vēlas pie-
dalīties sapulcē, saskaņā ar stāt..
§ 55., jāuzrāda savas akcijas
vai kvītes par to noguldījumu
vietējās bankās, 7 dienas pirms
sapulces, 1.Smilšu ielā 23/25. dz.3-

9613b Valde:_J8

Liepnjns-Aizpiiies dzelzi
A/S. valde paziņo akcionāru
k-giem, ka dividendes par 1928.g.
6°/0 apmērā pēc kupona Na 4
tiks izmaksātas valdes telpās
(Rīgā, I. Smilšu ielā Ne 15) sākot
ar š. g. 10. augustu darbdienās
no pīkst. 10—14.

9617b Valde.

Rīgas prēf. administratīvā nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto
dienesta apliecību Ns 2361, izd.
1923. g. 24. martā uz Rīgas
pils. polic. 1. iec. vecākā kārtīb-
nieka Oskara Struberga v. 9608b

Rigas prēf. 6. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību Na 227,
izd. 1923. g. 9. apr. no Ludzas
kara apr. pr-ka ar Gercs Bur-
šteins vārdu. 9609b

Vietalvas pag. valde izsludina
par nederīgu izdotu no šīs pag.
valdes 1928. g. 15. augustā
iekšzemes pasi ar Ne 889 ser. MV
Ns 024892, ar Noras - Alīdas
Vītoliņš vārdu, jo minētā pase
pieteikta par nozaudētu. 8806b

Kara būvniecības pārvalde
izdos

lauktos Izsolēs:
1929. g. 9. augustā Rīgas būvju grupā:
1) pīkst. 11 remontdarbus ēkā Ne 14, Artilērijas kazarmās

par summu Ls 1297,14;
2) pīkst. 11,30 jumta remontdarbus Kara skolas ēkā Ns 256,

Rīgā, par summu Ls 1121,10;

1929. g. 14. augustā Liepājas būvju grupā:
3) pīkst. 10 kapitāl-remontdarbus IV grupas ēkā Ne 27,

Kara ostā, par summu Ls 3908,85.
Iepriekšējā drošība iesniedzama uz 1. p. minētiem darbiem

Ls 100, uz 2. p. — Ls 100 un uz 3. p. — Ls 300.
Drošība tiks pieņemta: 1) naudā, b) valsts vai valsts garantētos

vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās.
Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties darba laikā attiecīgi

Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē Ne 24
un Liepājas būvju grupā, Liepājas Kara ostā, Lāčplēša ielā Ns 24.

L 2716 ' 9639o

Latvijas mākslas akadēmijai
vajadzīgs

ģipša figūras un akta zīmēšanas klases vadītājs.
I pak. pamatalga pie 12 stundām nedēļā Ls 321 mēnesi.

Māksliniekus-speciālistus, kas vēlētos pieteikties uz šo vietu,
akadēmija uzaicina iesniegt vai iesūtīt ar attiecīgu zīmognodevu
apmaksātus lūgumus akadēmijas kancelejā, Rīgā, Oogoļa ielā Ns 3,
līdz š. g. 15. augustam, pieliekot diplomu vai viņa apliecinātu
norakstu un curriculum vitae. Vēlēšanas noliktas uz'š. g. 13. sept-
tembri. Tuvākas ziņas akadēmijas kancelejā. 2* 9573o

Jaunlatgales apriņķa valde
izdos galīgā jauktā izsolē š. g. 10. augustā, pulkst. 12,
Bērzpils, Tilzas, Vikstameža, Kacēnu un Jaunlatgales ārstu ambu-
lances jaunbūves darbus un Rugāju 6.-kl. pamatskolas izbūves

darbus bijušos Kurmenes dzirnavu mūros.
Izsole notiks Jaunlatgalē apriņķa valdes telpās pīkst. 12.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā "drošības nauda 5% apmērā

no iepriekšējā maksas -aprēķina, vai jāiesniedz Latvijas bankas
vai citu drošu banku garantijas.

Iepazīties ar noteikumiem un maksas aprēķiniem var katru
darba dienu no pīkst. 9—15, apriņķa vadies techniskā nodaļā.

Apriņķa valde patur sev tiesības nodot darbus spējīgākiem
uzņēmējiem pēc saviem ieskatiem. 9599o

Valsts Talsu vidusskolai
vajadzīgs dabaszinību cLf/%I#^^SB^un ģeogrāfijas dl\UlWlClJd
pie pilna stundu komplekta. Pieteikšanās līdz 10. augustam,
iesniedzot attiecīgu lūgumu ar dzīves aprakstu un diplomu.

9286 1 L 2607 Direktors.

Valsts Rēzeknes vidusskolai
(reālai ģimnāzijai)

vajadzīgi sfcototāji:
1) latvju valodā 16 nedēļas stundas
2) zīmēšanā 6 „ „
3) dziedāšanā un mūzikā (orķestris) . 7 ,, ,,
Pilntiesīgus skolotājus lūdz pieteikties skolas direktoram

līdz š. g. 15. augustam personīgi, vai piesūtot lūgumu, dokumentu
norakstus par izglītību un atsauksmi par iepriekšējo darbu.

2 9204z Direktors.

F. M. Jelgavas cukura fabrikā
š. g. 20. augustā, pīkst. II, fabrikas kantorī, Jelgavā,
izdos sacensībā opm. SOOO tonnu

(vairāk vai mazāk)

cukurbiešu pārvešanas darbus ar liellaivām,
ar izkraušanu pret cukura fabriku Lielupes krastā no šādiemrajoniem:

a) no cukura fabrikas līdz Garozes upes grīvai, ieskaitot Liel-
upes pieteku Vircavas upi;

2) no Garozes upes grīvas, ieskaitot, līdz Emburgas krogum
(ieskaitot), ieskaitot Lielupes pietekas Garozi un Velna

grāvi;
c) no Emburgas kroga līdz Īslīces ietekai;
d) no Īslīces ietekas _(ieskaitot) līdz Grāvendāiei, ieskaitot

Lielupes pieteku ,,Īslīci ", cik tālu atļauj ūdens stāvoklis;
e) no Grāvendāles līdz Mežotnei un tālāk.
Cena nosakāma par katru rajonu atsevišķi.
Drošības nauda Ls 2,500.
Piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, slēgtās

aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz sacensību 1929. g. 20. augustā par cukur-
biešu pārvešanu pa Lielupi" iesniedzami līdz sacensības sākumam
Jelgavas cukura fabrikas kantorī, Jelgavā.

Ar tuvākiem sacensības noteikumiem var iepazīties Jelgavas
cukura fabrikā, Jelgavā, un fabrikas birojā Rīgā, noliktavas ielā Ne 1.

L 2715 9638o

Šoseju un zemesceļu departamenta
II rajona inženieri^

izdos mazfiliprasīiaļiem
1929. g. 12. augustā, pīkst. 10, savā kancelejā, Jelgavā, pilī

jauktā izsolē
1) Šoseju tiltu un caurteku remonta darbus uz Rīgas-Jelgavas,

Jelgavas-Bauskas, Jelgavas-Auces un Jelgavas-Zaļās muižas šosejām.
Drošības nauda Ls_ 525.

2) Sargu mājas šķūņa remonta darbus uz Jelgavas-Meitenes
šosejas 30. kilom. Drošības nauda Ls 76.

3) Virsgrīdas atjaunošanu ,,Pēternieku" muižas tiltam pār
Misas upi uz Rīgas-Garozas I šķ. ceļa. Drošības nauda Ls 42.

Tuvākas zinas II rajona inženiera kanceleja parastā darba
laikā. L 2705 9637o

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apside
izsludina

vafostisnas izsoles:
7. VIII 29. g. uz varu autogēnai sametināšanai „Origināl-Kanzler-

Kupferschvveissdraht" diam. 6 mm — 250 kg;
diam. 8 mm — 100 kg.

8. VIII 29. g. uz 1) vara caurulēm — 350 kg
2) varu plāksnēs — 200 kg
3) misiņu plāksnēs — 100 kg
4) cinku plāksnēs — 700 kg.

Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jāiemaksā 5%
drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu
virsvaldē, Gogoļa iela Ne 3, istaba 103. 1* L 2541 9135o
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