
Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto

1. Liepājas kājnieku pulka karavīru
saraksts

(pulka 10 gadu jubilejā)

III šķira:
pulka komandieris pulkvedis Paulis Ro-

berts Hasmanis,
komandiera palīgs pulkvedis Augusts

Apsītis-Apse.
IV šķira:

bij. 1. Latvijas neatkarības bataljona
komandieris atv. pulkvedis-leitnants Jānis
Lapsa,

bij. I bataljona komandieris atv. pulk-
vedis-leitnants Richards Grīnbergs,

bij. II bataljona komandieris atv. pulk-
vedis-leitnants jūlijs Ērglis.

V šķira:

1. rotas komandieris kapteinis Augusts
Lagzdiņš.,

1. ložmetēju rotas komandieris kapteinis
Žanis Sproģis,

2. rotas komandieris kapteinis Leonīds
Lazdiņš,

2. ložmetēju rotas komandieris kapteinis
Rūdolfs Ciemiņš,

3. rotas komandieris kapteinis- Augusts
Reinhards,

4. rotas komandieris kapteinis Marts
Gruzis,

minumetēju komandas priekšnieks kap-
teinis Paulis Ozols,

sakaru komandas priekšnieks kapteinis
Jānis Bekmanis,

adjutants kapteinis Teodors Rutulis,
vada komandieris virsleitnants Kārlis

Jākobsons,
vada komandieris virsleitnants Artūrs

Ozoliņš,
vada komandieris virsleitnants Jānis

Strazdiņš,
vada komandieris virsleitnants Bruno

Ansis Heinrichs Tomsons,
vada komandieris virsleitnants Viktors

Kazimirs Michalovskis,
vada komandieris virsleitnants Vilis

Ratnieks,
vada komandieris virsleitnants Fricis

Pencis,
1. rotas virsseržants Jānis Kazlovskis.

Zelta goda zīme:
4. rotas virsseržants Jānis Klieve.

Sudraba goda zīme:
orķestra virsseržants Florijans Sera-

dzinskis,
vecākais veterinārfeldšeris seržants Juris

Vītols,
ekonoma mantzinis seržants Kārlis

Freibergs,
sakaru komandas telefona mēchaniķis

seržants Fricis Baumanis,
vada seržants Valdemārs Renders-

Rendāns,
saimniecības komandas vecākais elpinieks

seržants Teodors Lapiņš,
vada seržants Klāvs Cīrulis,
medicīnas feldšeris AJ^ksandrs A nd r u n s,
saimniecības komandas vecākais kurp-

nieks Jūlijs Brūvē li s.

Bronzas goda zīme:
4. rotas grupas komandieris kaprālis

Ipkahs Rnr^Viirrlt

vecākais muzikants kaprālis Andrejs
Poga,

saimniecības komandas vecākais rakst-
vedis Aleksandrs Knauers.

Rīgā, 1929. g. 10. augustā.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
Triju zvaigžņu

^
ordeņa domes

priekšsēdētājs.
Valsts Prezidenta sekretārs

J. Grandaus.

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto

9. Rēzeknes kājnieku pulka karavīru
saraksts

(pulka 10 gadu jubilejā)
III šķira:

pulka komandiera palīgs pulkvedis Val-
demārs Malcenieks.

IV šķira:
I bataljona komandieris pulkvedis-leit-

nants Harrijs Eduards Alfrēds Bolmanis.

V šķira:

adjutants kapteinis Pēteris Jankavs,
8. rotas komandieris kapteinis Jāzeps

Markovskis,
3. ložmetēju rotas komandieris kapteinis

Jēkabs Varens.,
4. rotas komandieris kapteinis Valentīns

Ši m a ļ ū ns,
vecākais ārsts ārstu kapteinis Paulis

S t r ū v e,
vada komandieris virsleitnants Viktors

Šulcs,
adjutanta palīgs virsleitnants Arnolds

Pelēcis,
ieroču pārzinis virsleitnants Ģirts Vīriņš,
vada komandieris virsleitnants Fridrichs

Cērmaukšs,
vada komandieris virsleitnants Jānis

Balodis,
vada komandieris virsleitnants Alek-

sandrs Žīgurs,
vada komandieris virsleitnants Pēteris

Grīnbergs,
vada komandieris virsleitnants Jānis

Miervaldis,
vada komandieris virsleitnants Teodors

Grasis,
vada komandieris virsleitnants Rūdolfs

Ābeltiņš,
vada komandieris virsleitnants Roberts

Krūklis,
vada komandieris virsleitnants Alek-

sandrs Mačs,
saimniecības komandas priekšnieks virs-

leitnants Richards Bekers,
tieslietu darbvedis virsleitnants Kārlis

Dzerres,
vada komandieris virsleitnants Kārlis

Berlands,
vada komandieris virsleitnants Valde-

mārs Galdiņš,
vada komandieris virsleitnants Romāns

Budbergs,
vada komandieris virsleitnants Eduards

Melbārdis,
vada komandieris virsleitnants Ēvalds

Saltups,
vada komandieris virsleitnants Oskars

Pērkons,
vada komandieris virsleitnants Roberts

Osis,
kasieris IV šķiras kara ierēdnis Alek-

sandrs Dunke,
saimniecības daļas darbvedis IV šķiras kara
ierēdnis Edgars Podis,

atvaļināts virsleitnants Herberts Šefa-
novskis.

Zelta goda zīme:
instruktoru rotas virsseržants Ansis F i n ks,

2. rotas virsseržants Kārlis Vāvēris,
3. rotas virsseržants Jānis Veitmanis,
2. ložmetēju rotas virsseržants Kārlis

Odiņš,
saimniecības komandas virsseržants

Bruno Rūdzis,

9. rotas vada seržants virsseržants
Eduards Elerts,

instruktoru rotas vada seržants Haralds
L i e p i ņ š,

9. rotas vada seržants Jānis Vītoliņš,
sakaru komandas telefona mēchaniķis

seržants Emīls Plaude.

Sudraba goda zīme:

1. rotas virsseržants virsnieka vietnieks
Kārlis Pauža,

8. rotas virsseržants Ernests Jēkabsons,
3. ložmetēju rotas virsseržants Kārlis

Apinis,
instruktoru rotas vada seržants Pēteris

Kučurs,
minumetēju komandas vada seržants

Vilhelms Truškovskis,
sakaru komandas vada seržants Alfrēds

Ronītis,
vecākais veterinārfeldšeris Ansis Vide-

ni a n i s,
vecākais kalējs Pēteris Līgotājs.

Bronzas goda zīme:
3. rotas vada seržants Bruno Jaronis,
7. rotas vada seržants Jānis G ai viņš,
vecākais rakstvedis Valdemārs D o r i a ns,

"vecākais atslēdznieks Antons Irbīts,
vecākais kalējs Kārlis Darkevičs.

Rīgā, 1929. g. 10. augustā.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
Triju zvaigzni. ' ordeņa domes

priekšsēdētājs.
Valsts Prezidenta sekretārs

J. Grandaus.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JVa 27881.

Saskaņā ar eksportējamo augļu un ogu
kontroles likumu 7. pantu (,,VaIdības
Vēstneša" 1927. gada 7. marta 53. num.)
noteicam, ka kontroles izdevumu segšanai
par katriem 100 kg brutto eksportam
pieteikto un pārkontrolēto augļu, ekspor-
tieris maksā Ls 0,60. Avanss šo izdevumu
segšanai jāiemaksā uz priekšu pirms
augļu kontroles valsts kasē vai viņas
nodaļā uz zemkopības ministrijas zemko-
pības departamenta tek. rēķina D. N°261.

Zemkopības ministris A. Alberings.
Zemkopības departamenta

direktora vietā J. Zariņš.

v Saziņā ar Valsts kontroli
apstiprinu.

Rīgā, 1929. g. 7. augustā.
Zemkopības ministris

A.Alberings.

Papildinājums noteikumos
par atlīdzību valsts zvērinātiem
mērniekiem pie sādžu zemju

sadalīšanas Latgalē.
Noteikumus par atlīdzību valsts zvēri-

nātiem mērniekiem pie sādžu zemju sada-
līšanas Latgalē („Vald. Vēstn." 1928. g.
66. numurā) papildināt ar sekojošu IR
pantu:

li 1. Pēc galīgi nobeigtas sadalīšanas
lietas un plānu nodošanas apriņķa mēr-
niekam, ja ir pārliecība, ka sadalīšana
pareizi izpildīta, Zemkopības ministrija
var izmaksāt zvērinātam mērniekam
uz viņa lūgumu līdz 50% no ministrijas
pienākošās atlīdzības summas. Šai iz-
maksai nav nepieciešams, lai darbu
būtu aprevidējis mērnieks-revidents.

Pārējā zvērinātam mērniekam no Zem-
kopības ministrijas pienākošās atlīdzības
daļa izmaksājama Noteikumu 11. p.
noteiktā kārtībā un laikā.

Zemkopības departamenta direktors
P. Grāvs.

Mērniecības daļas vadītājs 2. Krūmiņš.

Rīkojums N* 208
1929. g. 8. augustā.

Ievedmuitas atmaksa par ārzemju izej-
vielām, kas izlietotas eksportēto preču

ražošanai.
Vispārējie noteikumi.

1. Par Latvijā ievestām un pārstrādā-
tām izejvielām un materiāliem, kuri gatavu
ražojumu veidā izvesti uz ārzemēm, ražo-
tājam atmaksājama ievedmuita (muitas
tarifu visp. noteik. 14. p.).

2. Ievedmuitu atmaksā muita, caur
kuru izvesti gatavie ražojumi (4. p.), uz
sastādītā pēc klātpieliktā parauga aprēķina
un muitas lēmuma pamata (noteikumi
par lemšanas kārtību muitas kopsēdēs
4. p.).

Ievedmuita atmaksājama naudā no
ievedmuitas nodokļa dienas ienākumiem,
neatkarīgi no atmaksājamās summas lie-
luma.

Piezīme. Gadījumā, ja muitas rīcībā
nebūtu attiecīgas ievedmuitas no-
dokļa summas, tad lieta par atmaksu
līdz ar muitas slēdzienu — iesūtāma
muitas departamentam atmaksas no-
kārtošanai.

3. Ražojumi, kurus eksportējot at-
maksājama ievedmuita par izlietotām izej-
vielām, kā arī izlietoto izejvielu daudzumi
noteikti sevišķos rīkojumos. Muitai laiku
pa laikam jāpārbauda, vai eksportējamos
ražojumos tiešām iestrādāts noteikumos
paredzētais izejvielu, daudzums (izdarot
ražojumu analizi, vai pārbaudot ražošanas
vietā gatavos ražojumos iestrādāto izej-
vielu daudzumu, vai citādi).

4. Tiesības atmaksāt ievedmuitu pie-
šķirtas Rīgas, Liepājas un Daugavpils
muitām.

5. Izvedot uz ārzemēm gatavos ražo-
jumus, ražotājam jāiesniedz muitai attie-
cīgs izvedpreču pieteikums vismaz 24 stun-
das pirms tiek uzsākta gatavo ražojumu
iekraušana transportā.

Izvedpreču pieteikumos gatavie ražo-
jumi sīki ražotājam jāpieteic, saskaņā ar
attiecīgiem rīkojumiem un bez tam minētos
pieteikumos ražotājam jāatzīmē: 1) ka tas
vēlas saņemt ievedmuitas atmaksu par
ražojumu izgatavošanai izlietotām izej-
vielām, 2) rīkojums, uz kura pamata tam
tiesības saņemt ievedmuitas atmaksu, uz-
rādot „Valdības Vēstneša" numuru, kurā
rīkojums izsludināts un 3) kur ražotājs
vēlas eksportējamos ražojumus pārbaudīt
(muitā vai ražošanas vietā). Pieteikumam
pievienojamas kvitēs, pēc kurām ievestās
izejvielas nomuitotas.

1. piezīme. Ja ražotājs gatavos ražo-
jumus vēlas pārbaudīt muitā, tad līdz
ar izvedpreču pieteikumu attiecīgie
ražojumi nogādājami muitas rīcībā.

2. piezīme. Ja ražotājs nevēlas saņemt
ievedmuitas atmaksu tūliņ pēc noti-
kušā eksporta un ja speciālos noteiku-
mos nav paredzēta kvītēm pievienoto
izejvielu paraugu salīdzjnašana ar
eksportējamiem ražojumiem.ļtad ieved-
muitas kvītes tas var iesniegt arī vēlāk
pie atsevišķa lūguma, kurā uzrādāms,
uz kādiem izvedpreču pieteikumiem
katra atsevišķa kvīte attiecas. Kvīšu
iesniegšana muitā pirms attiecīga iz-
vedpreču pieteikuma nav atļauta.

6. Uz katras iesniegtās ievedmuitas
kvītes pamata (5. p.) atmaksājama ieved-
muita par visu pēc minētās kvītes no-
muitoto izejvielu daudzumu, kurš atbilst
attiecīgam eksportējamos ražojumos iestrā-
dātam izejvielu daudzumam "(3. p.).

7. Ievedmuitas atmaksai pieņemamas
tikai tādas kvītes, no kurām redzams, ka
nomuitotas tiešām tās izejvielas, par kurām
pie gatavo ražojumu eksporta atmaksā-
jama ievedmuita, kādēļ ievedot attiecīgas,
izejvielas, ievedējam jāgriežas pie muitas
ar lūgumu, uzrādīt ievedmuitas kvītes
izejvielu tirdzniecisko nosaukumu, saskaņā
ar atmaksas noteikumiem.

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

gadu . • - Ls 22— (saņenlot eksped) par

\ , . . „ 2,- Va gadu 10,-
tfcsūtot pa 3 men. 5
pastu un pie ' » • • „ i,7U
atkalp ārde- Par atsevišķu
vējiem . • „ —,'2 numuru. . . „ —,10

Latvijas valdības <f%.Iznāk katru dienu, izņemot *>^^^^^^fc^s^

Rīgā, pilī JVo 2. Tālrunis 20032 ^^^^^^^^0 ^

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī K2 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas ,, —,S0

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto saraksti.

Rīkojums par eksportējamo augļu un ogu
kontroles izdevumu segšanu.

papildinājums noteikumos 'par atlīdzību
valsts zvērinātiem mērniekiem pie
sādžu zemju sadalīšanas Latgalē.

Rīkojums par ievedmuitas atmaksu par
ārzemju izejvielām, kas izlietotas eks-
portēto preču ražošanai.
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8. Ja ievedmuitas kvītes par izej-

vielām, par kurām ražotājs saņem ieved-
muitas atmaksu, nav izrakstītas uz viņa
vārdu, tad preces nomuitotājam ievedmui-
tas kvīšu otrā pusē jātaisa atzīme, ka pēc
kvītes nomuitotas preces nodotas attiecīga
ražotāja rīcībā, uzrādot preces nodošanas
laiku.

Piezīme. Finanču ministrijai ir tiesības
pieprasīt no ievedmuitas atmaksas
saņēmēja attaisnojošus dokumentus,
no kuriem būtu redzams, ka tas preci
tiešām saņēmis no personas vai firmas,
kura kvītē taisījusi atzīmi par preces
nodošanu (rēķins un taml.).

9. Ievedmuitas atmaksai pieņemamas
tikai tādas kvītes, kas izdotas pirms attie-
cīgo ražojumu eksporta. Kvītes, kas izdo-
tas sākot ar 1928. g 16. aprīli, derīgas
ievedmuitas atmaksai 2 gadus, skaitot no
viņu izdošanas dienas.

10. Ievedmuita par speciālos rīkojumos
noteikto izejvielu daudzumu atmaksājama
pēc tām likmēm (minimālām, maksimālām,
vai konvencionālām), pēc kādām attiecīgās
izejvielas, saskaņā ar iesniegto kvīti, no-
muitotas. Tāpat arī ievedmuitas tarifa
grozījumu gadījumos ievedmuita atmaksā-
jama pēc tām likmēm, pēc kādām, saskaņā
ar kvīti, izejvielas nomuitotas.

11. Ekspertam, kuram muita uzdevusi
eksportējamo ražojumu pārbaudi, noteikti
jākonstatē izvedamo ražojumu daudzums
un jāatestē minētie ražojumi, saskaņā ar
attiecīgiem atmaksas noteikumiem, uzrādot
atestācijā visas noteikumos paredzētās
ziņas, kādas vajadzīgas atmaksai.

12. Ievedmuita atmaksājama tikai tad,
kad attiecīgie ražojumi izvesti uz ārzemēm.

Par ievedmuitas atmaksu muitai jātaisa
ievedmuitas kvītē un izvedpreču pietei-
kumā ar sarkanu tinti sekoša atzīme:

a) ievedmuitas kvītē: ,.Atmaksāta ieved-
muita, saskaņā ar
muitas 192 .. . g kop-
sēdes lēmumu un aprēķinu Ne
Ls Saraksts ,,A" Ņs ,
(zīmogs, datums, paraksti: Eksporta
nod. pārz. un vec. grāmatvedis);

b) izvedpreču pieteikumā: ,,Atmaksāta
ievedmuita saskaņā ar . . . . :
muitas 192 .. . g kop-
sēdes lēmumu un aprēķinu N°
Saraksts ,,A" M> (zīmogs,
datums, paraksti: Eksporta nod.
pārz., vec. grāmatvedis).

13. Ja ievedmuitas kvītēm pievienoti
paraugi, vai arī ja uz tām atrodas uzraksts
par preču nodošanu ražotāja rīcībā (8. p.),
tad šādas kvītes paturamas muitā, bet
pārējās ar iepriekšējā (12.) pantā minēto
atzīmi izsniedzamas atpakaļ ražotājam.

14. Līdz ar šī rīkojuma speķa stāšanos
atcelts rīkojums N288/27. g. (izslud. 1927. g.
„Vald. Vēstn." 125. numurā), minētā
rīkojuma pārgrozījumi un papildinājumi
(izslud. „Vald. Vēstn." 1928. g. 14., 125.,
269. un 1929. g. 27. un 89. numurā) un
rīkojums Ne 181/29. g. (izslud. ,,Vald.
Vēstn." 151. numurā).

15. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā un 6. p. paredzētais notei-
kums piemērojams tikai tiem ražojumiem,
kuri tiks eksportēti pēc viņa spēkā stāšanās.

Finanču ministris A. Petrevics.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Pielikums rīk. JY° 208. Paraugs.

Muitaskasei. Ls 853,44 izmaksāti
1927 g "Izmaksāt astoņi simti piecdesmit trīs unļerakstīti kases grāmatā ieņ. N»

latus 44 sant. (Ls 853,44). Kasieris
Muitas priekšnieks un sarakstā „A" Ne

1927. g. „ " Vec. grāmatvedis

APRĒĶINS JVe 1
par ievedmuitas atmaksu Baltijas celulozes fabrikas sabiedrībai Slokā par ārzemju

izejvielām, izlietotām eksportētā papīra ražošanai.
Lūgumi: 1927. g

Noraksts.

Rīgas muitas kopsēde 1927. g. ,, "
Piedalījās: muitas priekšnieks

„ priekšnieka palīgi
,, revidenti
„ eksporta nodaļas pārzinis

Caur skati ja: Nolēma:
Ievedmuitas atmaksas aprēķinu Pamatojoties uz muitas departamenta

N° firmai rīkojumu Ne (,,Valdības Vēstneša"
1927. g. Nē ) atmaksāt firmai

sastādītu saskaņā ar rīkojumu Ne
(,.Valdības Vēstneša" 192 gada

: Ns ) par jēlvielām, kuras iz- pēc atmaksas aprēķina Ne.
lietotas eksportēto Ls

ražošanai
par summu Ls skaidrā naudā.

Muitas priekšnieks
Priekšnieka palīgs

Revidenti
Eksporta nodaļas pārzinis

~ ~-—^ n i ~ — ?? ? ? ?——'

Par noraksta pareizību:
Eksporta nodaļas pārzinis

Darbvedis

Izlietotās izejvielas
Eksportētā = . . . ,, =

papīra Sodrēji Kalifonijs Dabiskas augu Organiskas
r r krāsas, sasm. krāsu vielas [ Kopsumma

svars (kg) § 42 § 82 § 125/ib § 135

Ls Ls Ls Ls Ls

53486 88,91 6,66' ! 43,18 138,75
13341 8,55 20,60 3,16 294.60 326,91

73565 — 129,89 0,90 i 155,91 ļ 286,70
15040 288 23^>7 CĻ23 ļļ 74,40 ļ 101,08

155432 11,43 262,97 10,95 jļ 568,09 853,44

Eksporta dokumenti:
Rīgas muitas izv. pr. p. Ne 3517 — 28./1II 1927. g. apl. Ne 434— 25./1II 1927 g

piev. pie s/s ;,Mbve" — 29./III 1927. g.

Rīgas muitas izv. pr. p. Ns 3529 — 28. III 1927. gada apl. No 435 — 25 m1927. g. piev. pie ss „Leda" — l.'IV 1927. g.
U

Rīgas muitas izv. pr. p. N9 3529 — 28.111 1927. gada apl. N° 436 — 25 Hu
1927. g. piev. pie s/s „Leda" — 1. IV 1927. g. ' U

Rīgas muitas izv. pr. p. Ne 3530 — 28./III 1927. gada apl. Ns 438 — 26 /in1927. g. piev. pie s/s „Lorenz L. M. Russ" — 2./IV. 1927. g. '

Uzrādītās kvītes:
Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. C

Ns 25724 — 20./VIII 1925. g. pr. p. d.
N9 30369/1925. g. — sodrēji — § 42 . . . par summu Ls 11,43

Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. D . .
Ko 17687 — 30./VII 1926. g. pr. p. d.
Ns 44380/1925. g. — harpius — §« 82 . . „ ,, „ 99;22

Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. D
Ns 34438 — 7./X 1926. gada pr. p. d.
Ns 44380/1925. g. — harpius § 82 F> 163,75

Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. C
Ns 101913 — l./II 1927. gada pr. p. d.
Ne3352/1927.g.—dabiskasaugukrāsas§125/lb „ „ „ 10,95

Rīgas muitas ievedm. kv. Ser. D
Ns 11788— 9./VII 1926. gada pr. p. d.
Ns20833/1926.g.— organiskāskrāsu vielas §135 „ „ „ 568,09

Kopsumma Ls 853,44

Revidents
Eksporta nodaļas vadītājs

Darbvedis

Astoņi simti piecdesmit trīs latus 44 snt. saņēmu (eksportiera paraksts), (gads,
mēnesis, datums).

(Vieta zīmogmarkai.)

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Zemkopības departaments paziņo, ka
pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Valdības Vēst-
neša" 1927. g. 53. numurā) un instrukciju
(„Valdības Vēstneša" 1927. g. ' 185. nu-
murā) augļu tirgotājs Pesse Moisejevs
Rīgā, m. Minsterijas ielā Ne 8, 1929. gada
9. augustā reģistrēts kā augļu un ogu izve-
dējs uz ārzemēm zem šādas tirdzniecības
markas: ,,M. & Co.". 10299

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Valdības Vēst-
neša" 1927. g. 53. numurā) un instrukci-
jām („Valdības Vēstneša" 1927.g. 185. nu-
murā) firma ,,Sch . & M. VVischkin" Rīgā,
Mārstaļu ielā Ne 9/11, 1929. g. 7. augustā
reģistrēta kā augļu un ogu izvedēja uz
ārzemēm zem šādas tirdzniecības markas:
„G. W.". 10300

Rīga,
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1929. gada 1. līdz
7. augustam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

«c« ISlimības nosaukums 35
3t>
«1 t»
to

Paratyphus —
Tvphus abdom Vēdera tifs . . 4
Tvphus exanth. . . . Izsituma tifs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 2
Scarlatina Šarlaks .... 12
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 7
Diphteritis Difterits ... 2
Influenca Influenca ... 1
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Erysipelas Roze 2
Dysenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Cūciņa 3
Mening. cerebrospin. epid. . . " . 1
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Epidēmiskais smadzeņu

plēves iekaisums —
Trachoma —

Latvju un vācu žurnālisti Sigulda.
Vakar Latvju rakstnieku un žurnālistu

arodbiedrība rīkoja Vācijas žurnālistu
ekskursijai mielastu rakstnieku un žurnā-
listu pilī Siguldā, kurā piedalījās ārlietu
ministris Balodis, Vācijas sūtnis Stive,
sūtniecības padomnieks fon Tipelskirchs,
Latvijas sūtnis Romā Sēja, Vācijas so-
ciāldemokrātu vadonis Breitšeids, Vācijas
žurnālistu delegācija un Latvijas preses
pārstāvji. Viesus apsveica Latvju rakst-
nieku un žurnālistu arodbiedrības priekš-
sēdētājs Egle, vispirms pateikdamies Vā-

cijas preses darbinieku centrālorganam
,,Reichsverband der Deutschen Presse"
par Latvijas žurnālistiem priekš divi ga-
diem sniegto iespēju iepazīties ar Vā-
cijas kulturālo dzīvi un darbu jaunajos
pēckara apstākļos. Egle aizrādīja, ka pēc
pasaules kara tautas meklē ceļu uz sa-
prašanos, meklē kopēju valodu, lai vei-
cināto produktīvo darbu. Kara izpostītās
druvās atkal soļo sējējs. Preses darbi-
niekiem piekrīt svarīga loma šīs tautu
kopdarbības un saprašanās veicināšanai.
Starp Vāciju un Latviju nodibinājušās
labas attiecības un dzīva kulturālo vēr-
tību apmaiņa. Kaut gan Latvija jauna
valsts, tomēr tā jau paguvusi iziet cauri
smagām cīņām un tāpēc jo karstāk mīl
šīs cīņās iegūto brīvību. Egle nobeidza,
izteikdams prieku, ka Latvijas preses
darbiniekiem bijusi izdevība rādīt
saviem Vācijas kollēgām savas tau-
tas jauno dzīvi un tādējādi stiprināt
kulturālās saites starp abām nācijām. Uz
apsveikumu atbildēja Vācijas delegācijas
vārdā laikraksta ,,Vorwārts" šefredakto'rs:
Klīss (Kluehs), nododot Latvijas preses
saimei ,,Reichsverband 'a" sveicienus un
pateicību par lielo laipnību un sirsnību,
ar kādu Vācijas žurnālisti Latvijā visur
uzņemti. Runātājs apliecināja savu prieku
par to, cik mierīgi Latvijā vairākuma
tautība atrodas kopējā darbā ar mazā-
kuma tautībām. Pēc viņa runāja vēl
vairāki vācu un latvju žurnālisti, aplie-
cinot savstarpējās draudzības jūtas.

Literatūra.
Atpūta. Ns 249. — 1929. g. 9. augustā.

KURSI.
Rīgas birža, 1929. gada 10. augusta.

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

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,55—100,30
100 Itālijas liru 27,07—27,28
100 Zviedrijas kronu 138,90—139,60
100 Norvēģijas kronu .... 138,05—138,75
100 Dānijas kronu 138,00—138,10
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,65—208,70
100 Vācijas marku 123,45—124,05
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs

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

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors M. Arons.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata ,
uz Voldemāra Poda lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1929. g.
26. martā publicēto 1928. g.
14. augustā Bfomu pag. mirušā
Pētera Jāņa d. Poda 1928. g.
29. jūlijā mājas kārtībā sastādīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mirušā Pētera Poda mantojumu
va i sakarā ar šomantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
komm isāriem, parāddevējiem u.
t. t, pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
slu dinājuma 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.

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
«493 L. JVs3387/29. g.

Priekšsēd. v. A.Veidners.
'Sekretāra p. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pec 1920. gacfa 13. ' jūnijā
miruša Jēkaba Bērtuļa dēla
Purcana ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šomanto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem , kreditoriem
u- t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
Sīs tiesības zaudējušas. L. JVs4142

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

95C0 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 22. jūnijā m'ir. Jēkaba
Eglīša 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 zaudējušās.^ L. JN's 3647

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšs. v. A. Veidners.

9501 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie ' draugi
Kārlis Sloka un Ilze Sloka,
dzim. Zars, noslēguši savstarpējo
laulības līeumu pie Rīgas notāra
J. Purgaļa 1929. g. 15. jūlijā
reģ. JVa 9298, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 2. augustā.
L. N° 5074. 9856

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.

20. augustā minētas nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1929. g. 26. maijā Rīgā mir. Jāņa

(Johanna) Ferdinanda d. Bor' o-
novska testaments. LJVs5257

Rīgā, 1929. g. 7. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10203 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šopaziņo, ka 1929. g.
20. augustā minētās nodaļas at-
klāta tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 8. janvārī Rīgā mir.

Jēkaba Kriša dēla Jātnieka
testaments. L JVa5259

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10204 Sekretārs A. Kalve.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Stanislavas Ignata m. Rim-
kunas-Rimkeviča lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no
Januļances muižas Latvijai ne
Lietavas pievienotās daļas, pla-
tībā apmēram 4,485 ha un esošas
Bauskas (senāk Poņevežas) apr.,
Paņemunes (senāk Biržu) pa-
gastā ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, 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 minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta attiecīgā ze-
mes grāmatu reģistri par norādī-
tās nekustamās mantas īpašnieci
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanās un hi-
potekarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVs 3687

Daugavpilī, 1929. g. 29. jūlijā.
Kommis. priekšsēd. v.

E. Krikis.
9410z Sekr.-darbv. I. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 5. martā Lubejas pag.
mirušā Pētera Jēkaba d. Ķaunes
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 šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. JVs4802

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.

Priekšs. v. A. Veidners.
9502 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 26. jūnijā Zaubes pag.
mirušā Jāņa-Roberta Pētera d.
Stopiņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētas personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 4823

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā. ,
Priekšs. v. A. Veidners.

9503 Sekretāra v, P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 26. decembri, Cirgaļu

pagastā mirušā Jāņa Jēkaba d.
Auziņa 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 šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. JVs4723
. Rīgā, 1929 g. 30. jūlijā.

Priekšs. v. A. Veidners.
4504 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 30. augustā Sinoles pag.
mir. Ernesta Spričad. Krūtaiņa 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. 30 jūlijā.
L. JVs 4662 9505

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu

1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
20. augustā minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 23. jūlijā Mālupes pag.

mirušā Simana Reiņa dēla Putna

testaments. L- J* 2666

Rīgā, 1929. g. 7. augusta.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10202 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Pētera Kļaviņa un citu lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
9. jūlijā publicēto 1929. g.
16. aprīlī Smiltenes pag. mirušā

Pētera Pētera d. Kļaviņa 1929. g.
1. aprīlī mājas kārtībā sastādīto
testamentu , kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Pētera Kļaviņā
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu , kā mantniekiem, le-
gatāriem , fideikommisāriem, pa-
rā ddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts , tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L. JVs4911

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

9496 Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
m civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Teodora Akimova lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1928. g.
11. septembrī publicēto 1923. g.
18. martā, Mārkalnes pagastā
mirušā Semjana Jekima d. Aki-
mova (Jekimova) 1923. g.
4. martā, publiskā kārtība sastā-
dīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Semjana Akimova
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikommisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVs 1950

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

9495 Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Kārļa Prauliņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
7. maijā publicēto 1928. g.
28. novembr i Mazsalaces pagastā
mirušā Jāņa Jāņa d. Prauliņa
1928. g. 24. novembrī mājas
kārtībā sastādīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Jāņa Prauliņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
9494 L. JVa 4286/29, g.

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

Liepājas 2. lec. miertiesnesis
uz Kārļa Vensko lūgumu un
sava lēmuma no 1929. g. 30. jūlija
pamata uzaicina 1929. g. 20. febr.
Liepājā mirušās Amālijas Po-
lenes mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikommisārus un
visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz viņas atstāto mantojumu,
pieteikt tiesai savas tiesības un
prasības sešu (6) mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas. — Minētā laikā
nepieteiktas tiesības un prasības
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. jūl. JVs 948
9533ē Miertiesnesis (paraksts).

Ar Talsu iec. miertiesneša spēkā
stājušos 1929. g. 11. jūlija tiesas
pavēli, Fricis Briesma — maiz-
nīcas, Valdemārpilī, Talsu ielā
JVs 1 īpašnieks, par pienācīgas
tīrības neieturēšanu savā mai-
zes ceptuvē Valdemārpilī, pēc
Sod. lik. 209. p. sodīts ar naudas
sodu divdesmit pieci latu ap-
mērā vai pierādītā maksātne-
spējas gadījumā ar vienu nedēļu
aresta.

Talsos, 1929. g. 7. augustā.
JVa 580. 10253b
Miertiesneša p. i. (paraksts).

Ar Talsu iec. miertiesneša spēkā
stājušos 1929. g. 18. jūlija tiesas
pavēli Fišels Hiršbergs — augļu
ūdena iestādes, Talsos, Laidzes
ielā ' JVs 22., īpašnieks — par
netīru „sinalko" pārdošanu pēc
sod. lik. 209. p. sodīts ar naudas
sodu divdesmit piecu latu ap-
mērā vai pierādītā maksātne-
spējas ga dījumā ar vienu nedēļu
aresta:

Talsos, 1929. g. 7. augustā.
JVs 604. 10251b
Miertiesneša p. i. (paraksts).

Ar Talsu iecirkņa miertiesneša
spēkā stājušos 1929. g12. jūl.
tiesas pavēli, Fricis Ērglis —
gaļas skārņa — Valdemārpilī,
Ambroka ielā JVs 3, īpašnieks,
par ēšanai nederīgas gaļas gla-
bāšanu savā skārņa pagrabā,
pēc sod. lik. 211. p. sodīts ar
naudas sodu divdesmit piecu

latu apmērā vai pierādītā maksāt
nespējas gadījumā ar vienu ne-
dēļu arestā.

Talsos, 1929. g. 7. augusta.
JVs 582. 10252b
Miertiesneša p. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. Iii. 1401. p. un lik.
kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un pa-
matojoties uz savu 1929. g.
24. jūlija lēmumu, paziņo, ka pēc
1927. g. 10. septembrī mirušā
Antona Ādama d. Boldana Balti-
navas pag., Aususolas sādžā, ir
palicis mantojums, sastāvošs no
nekustama īpašuma, uzaicina vi-
sas personas, kam uz šo' manto-
jumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēst-
nesi". C. 1. JVs 80

Baltinavā, 1929. g. 27. jūlijā.
9355z Miertiesu, v. i. (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p., uzaicina 1929. g.28.jan-
vārī mirušā Augusta Pētera d.
Kivliniks mantiniekus pieteikt
savas mantošanas tiesības uz
atstāto no nelaiķa Preiļu pag.
L. Urču s.kustamu un nekustamu
īpašumu augšminētam miertiesne-
sim sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī". 9343z

Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu s. g. 20. jūlija lēmumu un
pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p., — paziņo, ka pēc 1912.g.
16. dec. mirušā Jāņa Vikentija d.
Lemešonokair palicismantojums:
zeme un ēkas, kas atrodas Pa-
sienes pag. Uzu ciemā, un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu būtu
kādas tiesības, pieteikt sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī" . JVs 183/bl.

Zilupē, 1929. g. 23. jūlijā.
9344z Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 29. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p, pa-
mata paziņo, ka pēc 1924. g.
6. janvārī mirušā Ignata Jēzupa d
Kampaņa ir palicis nekustams
īpašums Daugavpils apr. Višķu
pagastā, kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības, kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas „Vald.Vēstn.". Cl.804

Daugavpilī, 1929. g. 29. jūlijā.
9596o Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Pētera-Augusta
Vīksnes lūgumu, civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. X sēj. 1239. p.
ar šo uzaicina visus mirušā š. g.
18. jūnijā Pētera Pētera d.
Vīksnas mantniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantojumu apm. 16 ha zemes
un ēkām, atrodošos Krustpils pag.
Tiltniekos, sešu mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī". JVs698.

Krustpilī, 1929. g. 30. jūlijā.
9597o Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 2. iec. miertiesnesis
uz Jāzepa Bohikeviča lūgumu
un sava lēmuma no 1929. g.
30. jūlija pamata uzaicina I929.g.
16. martā, Liepājā mirušā Jāņa
un Zofijas Zavistovsku im'n-
tiniekus, kreditorus, legatārus,
fideikommisārus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņu at-
stāto mantojumu, pieteikt tiesai
savas tiesības un prasības sešu
(6) mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.—
Minētā laikā nepieteiktas tiesības
un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929.g. 30. jūl. JVs936.
9534ē Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
š. g. 30. jūlija lēmumu un pama-
todamies uz civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
paziņo, ka pēc 1929. g. 18. maijā
miruša Vasilija Jāņa d. Akaševa
ir palicis mantojums, sastāvošs
no viensētas JVs 10 ar zemes kop-
platību 10,20 ha, kas atrodas
Brigu pagasta Akašu ciemā, un
uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu būtu kādas tiesības, pie-
teikt viņam šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī". JVs 188/bl.

Zilupē, 1929. g. 30. jūlijā:
9595o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 26. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1929. g.
19. jūnijā mirušā Augusta Jura d.
Mediniks-Strods mantiniekus,pie-
teikt savas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto kustamo un ne-
kustamo mantību, kura atrodas

Varakļānu pag., ,,Pnzu-ko!na"

mājās, sešu mēnešu laikā, skaitot
ne ;ī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdībās Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. A? 412

Varakļānos, 1929. g. 26. jfilijā.
9379z Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1401. p. un lik. kop.
10. sēj. I. d. 1239. p. un pamato-

uz savu 1929. g. 24. jūlija
lēmumu, paziņo, ka pēc 1926. g.
8. aprīlī mirušā Bernarda Sta-
ņislava d. Krakopa Baltinavas
pagasta robežās ir palicis man-
tojums, sastāvošs no nekustama
īpašuma, uzaicina visas personas,
kam uz šomantojumu vai sakarā

būtu kādas tiesības,pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
lakā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī" . C. I. JVs 79

Baltinavā, 1929. g. 27. jūlijā.
9354z Miertiesu, v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g
16. augustā, plkšt. 12 dienā, Rīgā,
V. Jelgavas ielā JVs 62, dz. 14,
Timoteja Moskalenko lietā pārdos
Kārļa Ozola kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 220,—.

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

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
10283 Tiesu izp. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. augustā, pulkst. '/21 dienā,
Rīgā, Ģimnastikas ielā JVs2, krāj-
aizd. s-bas ,,Klints" lietā pārdos
Aleksandras Apares kustamu
mantu, sastāvošu no govs, vāģiem
u. c. un novērtētu par Ls 280,—.

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

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
10284 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā. M. Peldu ielā JVs 4, pīkst. 11
ditnā Torņkalna preču stacijā un
pīkst. 1/21*2 dienā Bauskas ielā
JVs 32, Morica Kriigera un citu
lietās pārdos A./S. „Latchroms"
kustamu mantu, sastāvošu no
ādām un vekseļiem un novērtētu
par Ls 17.806,—.

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

Rīgā, 1929. g. 31. jūlijā.
10285 Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
16. aug., pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Matīsa ielā JVs 36, pārdos I un
II- torgos Ellasa Dimantšteina
kustamu mantu, sastāvošu no
1 ozolkoka trīsdurvju drēbju
skapja un c, novērtētu par
Ls 400.

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

Rīgā, 1929. g. 5. augustā.

10298 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. augustā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Rēveles ielā JVs 70, dz. 18, pārdos
Alekseja Krūma kust. mantu,
sastāvošu no 1 ēdamistabas
bufetes un c, novērtētu par
Ls 275.

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

Rīgā, 1929. g. 3. augustā.
10296 Tiesu izpild J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 17. augustā, pulkst. 1
dienā, Slokā, Tirgus lauk. JVs 3,
pārdos pirmā un otrā izsolē
Nikolaja Riekstiņa kustamu
mantu, sastāvošu no kungu un

dāmu drēbēm, kamzoļiem un

citām manufaktūras un galan-
tērijas precēm kā arī cepurēm
un novērtētu par Ls 824,35.

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

1929. g. 7. augustā. 10293
Tiesu izpildītājs E. Liepļņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Bruņenieku ielā JVa 119,
dz. 24, pārdos I un II torgos
Alfrēda Tenisona kust. mantu,
sastāvošu no 1 kājminamās
šujmašīnas un c, novērtētu par
Ls 340.

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

Rīgā, 1929. g. 5. augustā.
10297 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 17. augustā, pulkst ' . ',/2 I I
dienā. Slokā, Zirgu ielā JVs 5,
pārdos II izsolē Richarda Druviņa
kustamu mantu, sastāvošu no
trimo spoguļa un zāles garnitūras
un novērtētu par Ls 240,—.

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

1929. g. 7. augustā.
10294 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iec, kura
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā JVs 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1)43.,
1146. —1149. p. paziņo: ka 1929.g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašums, piederošs Matīsam Anta
dēlam Birbelim, kurš atrodas
Kuldīgas apr., Pampāļu pagastā
un sastāv no „Tilke-Birbel" mā-
jas, atdalītas no Pampāļu mui-
žas un ierakstīts Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā ar krepost
JVa 588.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10.000,— un tiek
pārdots dēļ Jākoba Glika prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamo īpa-
šumu ir nostiprināti hip
parādi: Ls 3200,— un 1500 rbļ.
cara naudā.

Solīšana saks:es saskaņa ar
civ. proc. tik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 10.000,—
vai no priekšroeīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
Ls 1000,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Saldū, 1929. g. 6. augustā.
JVs 741. 10277b

Tiesu izp. v. i. A. Gūža.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iec, kura
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā JVs 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929. g. 15. novembri, pīkst. 10
rro rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē Liepājā, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs Ievai
Jura m. Druvaskalns, dzim. Lej-
niek, kurš atrodas Kuldīgas apr.,
Skrundas pag. un sastāv no
,,Dzenīt JVs 129" mājas, atdalītas
no Skrundas muižas un ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar krepost JVs 3334,

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 8000,— un tiek
pārdots dēļ Kārļa Kasparoviča
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo neku-
stamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 8100,— un
mūža alimenti Jurim un Annai
Lejniekiem.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 8000—,
vai no priekšroeīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras veļas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 800,— drošības naudas,
un jāiesniedz tieslietu ministrijas
atļauja, iegūt pārdodamo ne-
kustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Saldū, 1929. g. 6. augustā.
JVs 738. 10278b

Tiesu izp. v. i. A. Gūža.

Vtāfat» fzonfrofe
izsludina š. g. 27. aug., pīkst. 12
dienā rakstisku izsoli uz 100 tonnu
koksa piegādi nama apkurinā-
šanai.

Rakstiski piedāvājumi , ap-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli
ar uzrakstu ,,koksa piedāvājums
1929. g. 27. aug. izsolei" ie-
sniedzami Valsts kontroles kance-
lejai, Valdemāra ielā JVs 26,
dz. 2, bet izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz pīkst. 12 dienā.
Izsoles dalībniekiem pirms iz-
soles jāiemaksā drošības nauda
2° f, apmērā no iesniegumā uz-
rādītās koksa kopvērtības. Dro-
šības nauda iemaksājama Valsts
kontroles tekošā rēķinā JVs D. \.
480, vai izsoles dienā izsoles
kommisijai. 10288b

Koksa piegādes noteikumi sa-
ņemami Valsts kontroles kance-
lejā darbienās no pīkst. 9—15.

Rigas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu moto-
cikleta braukšanas numuru 315,
kas pieteikts no Mārča Grunduļa
par nozaudētu. 10290



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iec, kura
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā JVa 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929. g. 15. novembrī, pīkst. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē Liepājā, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs Jurim
Miķeļa d. Pļukam, kurš atrodas
Kuldīgas apr., Saldus pag. un
sastāv no „Krimpe JVs27" mājas,
atdalītas no Saldus muižas un
ierakstīts Kuldīgas zemes grām.
nodaļā ar krepost JVs 4595.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas bankas pra-
sības apmierināšanas. Bez minē-
tās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 700,— un mūža ali-
menti Miķelim Miķeļa d. Pļukam
un Lībai Jāņa m. Pļuka, dzim.
Bērziņ.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 5000,—
vai no priekšroeīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs ausgtāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras veļas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500,— drošības nau-
das, un jāiesniedz tieslietu mini-
strijas atļauja, iegūt pārdodamo
nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Saldū, 1929. g. 6. augustā.
JVs 740. 10279b

Tiesu izp. v. i. A. Gūža.
» «

tfitu iestāžu
sludinājumi.

>

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments, pamatojo-
joties uz 1920. g. 15. sēpt. likuma
par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Paula Jēra,
2) Kārļa - Edmunda Uibosara ,
3) Fridricha - Vilhelma Ekerta
(Eckerta), arī Eglīta un viņa
sievas Annas-Vilhelmines, 4) Zu-
zes (Zuzannas) Slaucītāja, 5) Ar-
vida - Andreja Markevitca, arī
Kevitca, 6) Roberta-Viļa Ka-
linska, arī Kaminska, 7) Kriša
Vepra, arī Vepres, viņa sievas
Šarlotes-Katrīnes - Karolīnes-He-
lenes un meitas Irīnas, 8) Jēkaba
Garsaiņa, arī Garsila, viņa sievas
Katrīnes un dēla Žaņa-Ādolfa,
9) Grigorija Vasiljeva, arī Barona,
10) Jāņa Graudiņa, arī Rudzīša,
viņa sievas Annaš-Emīlijas, 'dēlu:
Artura, Jāņa un meitas Mirdzas
— attiecīgiem uzvārdu maiņas
lūgumiem, kuri izsludināti š. g.
10. aprīļa ,,Valdības Vēstnesī"
Ns 79 un pret kuriem triju mēnešu
laikā iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Paulim Jēram — uzvārdā

,,Krasts";
2) Kārlim-Edmundam Uibo-

saram — uzvārdā ,,Vairogs ";
3) Fridricham-Vilhelmam Eker-

tam (Eckertam), ari Eglītim un
viņa sievai Annai-Vilhelminei —
uzvārdā ,,Ekerts ";

4)Zuzei (Zuzannai) Slaucītājam
— uzvārdā ,,Mētra ";

"5) Arvīdam - Andrejam Mar-
kevicam, ari Kevitcam — uzvārds
,,Āriņš";

6) Robertam-Vilim Kalinskim,
arī Kaminskim — uzvārdā ,,Avo-
tiņš";

7) Krišam Veprim, arī Veprei,
viņa sievai Šarlotei-Katrīnei-Ka-
rolīnei-Helēnei un meitai Irīnai —
uzvārdā ,,Vērmals ";

8) Jēkabam Garsainim, arī Gar-
silam, viņa sievai Katrīnei un
dēlam Žanim - Ādolfam — uz-
vārdā ,,Garsils ";

9) Grigorijam Vasiljevam, arī
Baronam — uzvārdā „Baronovs";

10) Jānim Graudiņam, ari Ru-
dzītim, viņa sievai Annai-Emī-
lijai, dēliem: Arturam, Jānim un
meitai Mirdzai — uzvārdā ,,Ru-
dzītis";

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvī-
tes u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šielēmumi stājušiesspēkā
š. g. 10. jūlijā.

Rīgā, 1929. g. 3. augustā.
10131 z JVs 40030/V.

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītāja v.
A. Girgensons.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu auto-
mobiļa braukšanas numuru 1594,
kas pieteikts no Ēvalda Reit-
maņa par nozaudētu. 10291

£2emf>a*es virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē

1929. g. 26. augustā, pīkst. 12, Jumpravas pagasta namā (pie Jumpravas stacijas)
saimnieciskā kārtā sagatavotu dedzināmu malku anstutmaīku:
Vien. JVs 1. II iec Jumpravas nov., apg. 8, vērt Ls

kv. 109 c. 1929. g. atdaļ. 4 110,25 steri bērza, alkšņa, priedes, egles I un II šķira 440
Vien. JVs 2. II iec Jumpravas nov., apg. 8,

kv. 109 c. 1929. g. atd. 4. 129,75 „ bērza, alkšņa, pried., egles .apses I un II šk. 475
Vien. JVs 3. II iec. Jumpravas nov., apg. 8,

kv. 109. c. 1929. g. atd. 4. 218,— „ „ „ 865
Vien. JVs 4. II iec. Jumpravas nov., apg. 8,

kv. 109 c. 1929. g. atd. 3. 310,50 „ „ „ 1270
Vien. JVs 5. II iec. Jumpravas nov., apg. 8,

kv. 109 c. 1929. g. atd. 3. 257,25 „ „ „ 935
Vien. JVa 6. II iec. Jumpravas nov., apg. 8,

kv. 109 c. 1929. g. atd. 3. 88, 56 „ mizotas stutmalkas 665
Vien. JVs 7. V iec Suntažu nov., apg. 33,

kv. 86/87 pie zirgu šaur -
celiņa 190,— „ bērza un alkšņa I šķ 1230

Piezīme: Vienības JVaJVs 1—6 atrodas 2 km no Daugavas un 5 km no dzelc. stac. Jumprava.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma

summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nomināl-

vērtību; 2) Latvijas hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, -
3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātbanku garantijas.

Izsolē izsludinātie materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā tie uz vietas atrodas bez pār-
mērīšanas un šķirošanās.

Virsmežniecība patur sev tiesības pārdošanai izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc saviem
ieskatiem.

Tuvākas ziņas un noteikumi — virsmežniecības kancelejā, Krapes muižā un pie iec. mežziņiem.
10275b Rembates virsmežniecība.

Rigas prefektūra izsludina par
nederīgām zemāk minētās pases
un personas apliecības, kuras
pieteiktas par zudušām:

1) Latvijas pasi ser. A P
TVs 00S745 ar Eduarda Rūķa v.,
izd. no Rīgas* prēf. 1927. g.
22. dec; 2) Latvijas pasi ser. CM
Ns 002663 ar Alvīnes Balodis v„
izd. no Cēsu apr. pr-ka pal.
1. iec. 1928. g. 21. febr.; 3) La-
tvijas pasi ser. AA JVs 012190
ar Jāna Morela v., izd. no
9. iec. '1927. g. 1. sept; 4) La-
tvijas pasi ser. AL JVa 004877
ar Michalinas Ostrouchs vārdu,
izd. no 5. iec. 1927. g. 19. okt.;
5) Latvijas pasi ser. BJ JVa 020073
ar Antona Kodera v., izd. no
Rīgas prēf. 1928. g.; 6) Latvijas
pasi ser. BJ JVs 022666 ar Anitas
Ošs v., izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 13. jūn.; 7) Personas
apliec. JVs ar Leonida Sunia-
rokova Rogoleva v., izd. no
Rīgas prēf.; 8) Latvijas pasi
ser. AL JVs 019916 ar Annas
Bāčs v., izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 1. nov.; 9) Latvijas
pasi ser. AL JVs 004463 ar Viļā
Kraukļa v., izd. no 11. iec.
1927. g. 19. okt.; 10) Latvijas
pasi ser. AV Ns 004186 ar
Leontines Blekte v,, izd. no
8. iec. 1928. g. 25. febr.; 11) La-

tvijas pasi — ar Antona Lavn-
noviča v., izd. no Ciblas pag.
valdes; 12) Latvijas pasi JVa —
ar Antona Turča v., izd. no,
Naujenes pag. valdes; 13) La-
tvijas pasi ar ser. AL JVs 000175
ar Jāna Cerika v., izd. no 3. iec.
1927. ' g. 26. aug.; 14) Latvijas
pasi JVs 200471 ar Friča Zeltiņa
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1922. g.
23. martā; 15) Latvijas pasi
JVs 8948 ar Vladimira Ribakova
vārdu, izd. no Rēzeknes apr.
3. iec. pal.; 16) Latvijas pasi
ser. BJ JVa 9335 ar Kārļa Feld-
mana v., izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 19. maijā; 17) Latvijas
pasi ser. AZ JVs 005894 ar Šifras
Kilovs v., izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 1. dec; 18) Latvijas
pasi ser. BA JVa 121382 ar Artūra
Semenova v., izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 5. maijā; 19) La-
tvijas pasi ser. BZ JVs 00032
ar Annas Malins v., izd. no
Daugavpils prēf. 1927. g. 31. aug.;
20) Latvijas pasi ser.BA JVs014818
ar Alfrēda Štauvera v., izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 30. aprīlī;
21) Latvijas pasi ser. AV JVa 1515
ar Michalinas Žilinskis v., izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 15. febr.;
22) Latvijas pasi ser. APJVs006126
ar Uja Fndlands v., izd. no
9. iec. 1927. g. 30. dec; 23) La-
tvijas pasi ser. BK JVs 016379
ar Aleksandra Kalniņa v.; izd.
no 9. iec. 1928. g. 2L decembrī;
24) Latvijas pasi ser. BJ JVa007432
ar Jūlija Jakobsona v., izd. no
3. iec. 1928. g. 16. maijā,; 25) La-
tvijas pasi ser. BA JVa 003131
ar Irenes Reboks v., izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 4. aprīlī;
26) Latvijas pasi ser. LJ JVa003784
ar Mildas Osis v., izd. no Džūkstes
pag. valdes 1927. g. 21. okt.;
27) Latvijas pasi JVs 269085
ar Arnolda Kārkliņa v., izd.
no Rīgas prēf. 1926. g. 17. nov.;
28) Pērs. apliec. JVs— ar Pētera
Sanigina v., izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1925. g.; 29) Latvijas
pasi JVa — ar Veras Kozlovs v.,
izd. no Jēkabpils apr. pr-ka
pal. 2. iec. 1928. g.; 30) Latvijas
pasi ser. BL JVa 025741 ar
Eduarda Notalkova v., izd. no
Daugavpils prēf. 1928. g. 8. aug.;
31) Latvijas pasi ser. JN
JVs 017200 ar Annas Karpenoks
vārdu, izd. no Krāslavas pag.
valdes 1927. g.; 32) Latvijas
pasi ser. AK JVa 24895 ar Ezu-
patas Undzulis v., izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 13. oktobrī; 33) La-

tvijas pasi ser. BJ JVs 011229
ar Mārtiņa'Krūmiņa v., izd. no
12. iec. 1928.g. 11. j'ūn.; 34) Pērs.
apliec, JVs 20048/27612 ar Pāvela
Muravska v., izd. no Rīgas
prēf. 1929. g.; 35) Latvijas pasi
ser. CJ JVa 017140 ar Eduarda
Lujāna v., izd. no Skaistakalnes
pag. valdes 1927. g. 8. oktobrī;
36) Latvijas pasi ser. BJ JVa004614
ar Jāna Pumpura v., izd. no
4. iec. 1928. g. 12. aprīlī; 37) Pērs.
apliec. JVs 17083 ar Kazimira
Pečatovska v., izd. no Rīgas
prēf. 1925. g. 30. nov.;
38) Latvijas pasi ser. NP
JVa 001234 ar Jēzupa Gavara v.,
izd. no Rīgas apr. pr-ka pal
3. iec. 1928. g.; 39) Latvijas
pasi ser. AT JVs 016946 ai
Zelmas Baks v., izd. no 11. iec.
1928. g. 2'. febr.; 40) Latv.ijas
pasi JVs 266884 ar Kārļa Kalmaņa
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1926. g.
18. jūn.; 41) Latvijas pasi ser. KP

JVs 012682 ar Ādama Miškova
vārdu, izd. no Viļakas pag.
valdes 1928. g. 13. janvāri;
42) Pērs. apliec. JVs 601 ar
Dorotējas Lilienfelds vārdu, izd.
no Jelgavas pol. pārv. 1925. g.
30. okt.; 43) Latvijas pasi
JVa 165221 ar Zelmas Holms v.,
izd. no Rīgas prēf. 1924. g.
17. janv; 44) Latvijas pasi
ser. AT JVs 080297 ar Annas
Roze v., izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 24. janv.; 45) La-
tvijas pasi ser. NZ JVs 007990
ar Kārļa Vītola v., izd. no
Vidrižu pag. valdes 1928. g.
7. janv.; 46) Latvijas pasi
ser. AT JVs 019444 ar Stepana
Loča v., izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 7. febr. 10103b

Pamats: Rīgas prēf. raksts
ar JVs 5896 no š. g. 23., 24., 25.,
26., 27., 29., 30. un 31. jūlija

Rīgas prēf. pal. v. (paraksts).

Likumu un Ministru kabineta,
noteikumu krājums.

1929. g. 15. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,25
ar piesūtīšanu ,, 0,27

Saturs:
159) Pārgrozījumi dažos ? tei-

kumos sakarā ar jaunier»
noteikumiem par valsts,
darbinieku atalgojumu.

160) Papildinājumi un pārgro-
zījumi medību likumā.

161) Noteikumi par darba nor-
mām un atlīdzību obligāto-
riskās skolās un citās ze-
mākās mācības iestādēs.

162) Pārgrozījums noteikumos-
par piemaksu pasta-tēle-
grafa galvenās darbnīcas
ierēdņiem.

163) Noteikumi par Valsts cen~
trālā paidagoģiskā institūta
likvidēšanu.

164) Noteikumi par atalgojumu-
vaists iestāžu brīva līguma
darbiniekiem ar mēneša
algu.

165) Pārgrozījums Valsts zemes-
bankas statūtos.

166) Pārgrozījumi likumā par
virsdienesta karavīriem.

167) Pārgrozījumi Nolikumā par
ieslodzītiem.

168) Papildinājumi un pārgro-
zījumi instrukcijā par valsts
aizdevumiem.

169) Papildinājums noteikumos-
par valsts piemaksām
mākslīgo mēslu iegādāšanai
1929. gadā.

170) Papildinājumi instrukcijā
pie likuma par lauku ie-
dzīvotāju nodrošināšam* ]
slimības gadījumos.

S}ažpāi
slud.iuāģumi.

Ārējās tirdzniecības akc sab.

kārtēja uisp.ukc, sapulce
notiks š. g. 27. augustā, pīkst. 5
pēc pusd. valdes telpās, Rīgā,

Dzirnavu ielā JVs91.
Dienas kārtība:

1) sapulces amatu personu vēlē-
šanas;

2) 1928. g. darbības gada bi-
lances un gada pārskata pie-
ņemšana un apstiprināšana
un revīzijas kommisijas ziņo-
jums;

3) Budžets un darbības plānss
1929. gadam;

4) Vēlēšanas;
5) Jautājumi un ziņojumi.

10289b Valde.

Valmieras apr. Ipiķu pag„
6 ki. pamatskolai

vajadzīgs

skolofājs-skotos pārzinis
(vēlams sabiedrisks, muzikalisks
darbinieks, spējīgs kori vadīt).
Skolas padome uzaicina kandi-
dātus pieteikties pie skolas pa-
domes Ipiķu pag. namā līdz.
š. g. 21. augustam, iesniedzot
dokumentus par izglītību, līdz-
šinējo nodarbošanos, ārsta ap-
liecību un īsu biogrāfiju. Vēlē-
šanas notiks turpat š. g. 24. aug.
pīkst. 10 no rīta. Tuvākā dzelz-
ceļa stacija Ķirbeļi 4 km no-
pagasta nama.

10269b Ipiķu pag, valde.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nedeiīgu moto-
cikleta mēģinājuma braukšanas
JVs 035, kas pieteikts no Gotfrīda
Ļubecka pur nozaudētu. 10292

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. JVa 4025,
izd. 1927. g. 1. sept. no Bruņoto
vilcienu pulka k-ra ar Jūliusa
Pētera d. Runča vārdu, dzim.
1905. g. 19. nov., iedzīv. Rēveles
ielā JVa88, dz. 17. 10286b

Rīgas prēf. 12. iec priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klans, apliec, ar JVs 916,
izd. no Armijas virsp. št. Jūras
daļ. pr-ka 1921. g. janvāra
mēnesī ar Ernesta Pētera dēla
Magona vārdu. ' 10287b

Preiļu iec. polic. priekšnieks
paziņo atklātībai, ka 1929. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā Jas-
muižas pag. Pastaru ciemā tiks
pārdota vairāksolīšanā Andreja
Rubina kustama manta, sa-
stāvoša no vienas govs, novērtēta
par Ls 60,—.

Pārdodamās mantas varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas.

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1929. g. 16. augustā,
pīkst. 10 Vec-Kalsnavas ne-
dēļas tirgū tiks izpārdofa vairāk-
solīšanā Aleksandrim - Arvidam
Faltiņam piederoša kust. manta,
sastāvoša no vilnas uzvalka, no-
cenota par Ls 32,—, izpildot
Rīgas apgabaltiesas 11. kr. nod.
rakstu no 1929. g. 12. jūnija,
ar JVs 22064/1.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanasdienā uzvietas. 10266b

Rigas prēf. 11. iec priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību JVs 49265 par iesauk-
šanas atlikšanu izglītības turpi-
nāšanai, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka 1928. g. 20. dec. ar Artūra
Brauera vārdu, dzīv. 1. Nometņu
ielā JVa 1, dz. 2. 1026ib

Galvenā Muliiu pārvalde
iepirks rakstiskā

3,5 tonn. tējas,
1,5 piparu un
0,6 faunu lapu

ar nodošanu franko intendanturas galvenā pārtikas noliktavā,
Rīgā.

Izsole notiks galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas
daļā, Rīgā, Valdemāra ielā JS? 10/12, dz. 1-a (ieeja no Elizabetes
ielas), š. g. 14. augustā, uz tēju pīkst. II, uz pipariem un lauru la-
pām — pīkst. 12.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstiem: „Uz
tējas, resp. piparu un lauru lapu izsoli 1929.g. 14. augustā", nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodevu, iesūtāmi vai nododami līdz izsoles atklā-
šanai galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas daļas priekšnie-
kam, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai līdz šai sludinājumā
paredzētam izsoles atklāšanas laikam.

Piedāvājumi jānodrošina: uz tēju ar Ls 900,—, pipariem —
Ls 500,—, lauru lapām — Ls 150,— no tonnas, ko uzņēmējs apņemas
piegādāt.

Nodrošinājuma veidi tuvāki norādīti izsoles nosacījumos.
Nodrošinājumi piedāvātājiem jāiesniedz vai nu intendanturas

pārvaldes kasē, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai. Nodrošinā-
jumus skaidrā naudā var iemaksāt arī Latvijas bankā galvenās
intendanturas pārvaldes depozitā D. JVa 406. Kvītes par iesniegtiem
resp. iemaksātiem nodrošinājumiem pievienojamas iesniedzamam
piedāvājumam.

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties galvenās
intendanturas pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.
9208z 1* L 2570

iebrenes pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pamatojoties uz savu š. g. 6. augusta lēmumu
paziņo, ka 1929. g. 29. augustā, pīkst. 10 rītā, Bebrenes pagasta
,,Pūdānu JVa 13" mājās noturēs ūtrupi, kurā pārdos Pēterim
Vu š k ā n a m piederošās šādas mantas, parādu atmaksai Annai
Multiņš:
1) Vienu ēvelbeņķi, lietotu, nekrāsotu, vērtībā . . . . Ls 70,—
2) Četrus (4) birkavus āboliņa, izžāvēta, vērtībā . . . „ 40,—

Kopvērtībā par . . . Ls 110,—
Tanī pašā dienā, pīkst. 1 dienā, Bebrenes pag. ,,Ķeiru" mājās

tiks noturēta ūtrupe, kurā pārdos Donatam Pūdānam piederošas
šādas mantas, parādu atmaksai Subates krāj-aizdevu sabiedrībai
un Chaimam Gringutam:
1) 150 tek. asis dēļu, vērtībā Ls 60,—
2) Alus raudzējamo kubulu, 20 spaiņu tilpumā, vērtībā „ 5,—
3) Vienus koka asu ratus ar 1 komplekta pajūgu . . „ 20,—
4) Vienas ragavas, ar 1 komplekta pajūgu, izņemot tikai

slejas ' „ 10,—
5) Divjūgu arklu ar 1 aramām sakām ,, 15,—
6) Vienu kub. asi bērza un egles malkas ,, 20,—

Kopvērtībā par . . . Ls 130,—
Ieinteresētās personas ūtrupei izsludinātās mantas var ap-

skatīt minētā dienā uz vietām. 10260b Bebrenes pagasta tiesa.

Taurkalna virsmežniecība
izdos 1929. g. 17. augustā, pīkst. 12 dienā, Taurkalna virsmežniecības
kancelejā, Taurkalna Mežmuižā,

otrreizējā jauktā izsolē mazāksolītājiem
grāvju rakšanas darbus:

1. vienība — Jumpravas novadā, kvart. JVaJ>fe 91, 92, 105
un 106, 1500 tek. m, apvērtēti par Ls 1574,40.

2. vienība — Taurkalna novadā, kvart. JVaJVe59, 79, 80 un 81,
1450 tek. m, apvērtēti par Ls 1873,91.

3. vienība — Taurkalna novadā, kvart. JVa59 un 81, 584 tek. m,
apvērtēti par Ls 868,35.

Izsolē iemaksājama drošības nauda 5°/0 apmērā no izpildāmā
darba vērtības.

Tuvākas ziņas Taurkalna virsmežniecībā.
10274b Taurkalna virsmežniecība.

Dzelzceļu virsvaldes matiriSlu opsade
izsludina rakstisku izsoli

1929. g. 28. aug. uz burtu materiālu — 339 kg, pēc saraksta

un rakstiskas sacensības
1929. g. 17. aug. uz ādu mākslīgo (Granitol) — 500 tek. mtr.
1929. g. 28. aug. uz elektrisku ugunsgrēka trauksmes sirēnu —

līdzīgu fabr. J. Jurk un Co. Langebruck —
Sa prospekta ,,tīpam V7" — 1 gab.

1929. g. 31. aug. uz velosipēdu drezīnām — 5 gab.
1929. g. 31. aug. uz 1) segtām motordrezīnām (automobiļa) 2 gab.

2) vaļēju motordrezīnu — 1 gab. 10295
Izsoles un sacensību sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem

jāiemaksā 5°/0 drošības nauda no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103. 2* L 2903

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas sacensības

1929. g. 15. augustā, uz paseriem, baļķu mērīšanai — 119 gab.
1929. g. 22. augustā, uz pneimatisko univerzal-sīīp-pulier-aparatu

ar piederumiem. L2791

Sacensību sākums plķst. 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas
izsniedz dzelzceļu virsvaldē Gogoļa ielā JVs 3, ist. 103. 1* 9817

Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves
iecirkņa priekšnieks

izdos rakstiskā izsolē 1929. g. 12. augustā, pīkst. 12, iecirkņa kantori
Saldū, Zinagogas ielā JVs 1a

tiltu kopņu un margu krāsošanas darbus uz
sekošiem tiltiem:

Bērzes uz 10. km ar aiļu 21,40 mtr.,
Vēršādas uz 64. km ar aiļu 21,40 mtr.,
Kulpju upes uz 79. km ar aiļu 21,40 mtr.

Krāsošanas darbi izpildāmi pēc jau izdarītās ieotēšanas.
Cenas uzrādāmas par 1 kg kopņu un margu. Piedāvājumi iesūtāmi
iz Liepājas-Glūdas dzelzceļa būves iecirkņa vārdu slēgtās aploksnēs,
pieliekot kvīti par iemaksāto Latvijas bankā drošības naudu
Ls 120,— apmērā. Tuvākas zinas iecirkņa kantorī no pīkst. 9—15.

921Oz 1* L 2579
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