
Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Ar Latgales apgabaltiesas prokurora š.g.
14. augusta rīkojumu apķīlāts:

279. Uzsaukums „Strādnieki un zem-
nieki! Fašisti atkal gatavo apvērsumu!
Jāgatavo pretsitiens!" latvju, krievu
(„Rabočije i krestjaņe! Fašisti opjaķ
gotovjat perevorot! Gotovķes k otporu!")
un žīdu valodā. Strādnieku-zemnieku
Saeimas frakcija. Š. Z. Kļumela spie-
stuvē, Daugavpilī.

Rīgā, 1929.' g. 19. augustā. Ne 154216.
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

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) augļu tirgotājs K. Strodaks, Rīgā,
Daugavmalas tirgū, 1929. g. 19. augustā
reģistrēts kā augļu un ogu izvedējs uz
ārzemēm zem šādas tirdzniecības markas:

„S. S.".
10885 Zemkopības departaments.

Pasts un telefons.
I. Atklātas:

a) pasta palīgnodaļa visām pasta ope-
rācijām: Piedruja — Daugavpils apriņķa
Piedrujas pagastā;

b) pasta palīgnodaļa vienkāršu un ierak-
stītu sūtījumu operācijām: Līzespasts —
Valkas apriņķa Trapenes pagastā.

II. Pārveidotas:

c) telefona palīgnodaļas par pasta un
telefona palīgnodaļām vienkāršu un ierak-
stītu sūtījumu operācijām: Bērzaune —
Madonas apriņķī un pārdēvēta par ,,Boķi";
Auleja — Daugavpils apriņķī; Umpārte —
Bauskas apriņķī;

d) Raganas krogs, telefona palīgnodaļa,
— Rīgas apriņķī, par pasta un telegrāfa
kantori un pārdēvēta par ,,Ragana ";

e) pasta palīgnodaļas par pasta un
telefona palīgnodaļām: Bērzkalns — Jaun-
latgales apriņķī; Sproģi—Jēkabpils apriņķī.

Direktora v. H. Resnais.
Pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šis dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 3. Jelgavas kājnieku pulka seržantu
Jēkabu Jāzepa d. Bērtuli, apsūdzētu uz
kara sodu lik. 134. p. pamata.

Bērtulis dzimis 1893. gada 8. augustā, Kaunas
guberņas Poņevežas pilsētas piederīgs, latvietis.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ' ievietojot tuvākā ieslodzīšanai
vietā, un ieskaitīt 2. iecirkņa kara izmeklēšanai
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 17. augustā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sproģis.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kafa tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
S. Rēzeknes kājnieku pulka kareivi Voldemāru
Kārļa d. Zariņu , apsūdzētu uz sodu lik. 51. p.,
085. p., 440.'448. p. pamata.

Zariņš dzimis 1896. gada 1. februārī, Rīgas
Pilsētas piederīgs (pēc citām ziņām Tukuma apr.
Engures pag. vai Jelgavas apriņķa Penkules
Pagasta piederīgs), agrāk dzīvojis Rīgā, Bruņi-
n'eku ielā JVo 72, latvietis, luterticīgs, tirgotājs.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties zinot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt , ievietojot tuvākā ieslodzīšanas vietā,
"D ieskaitīt kara prokurora rīcībā, paziņojot
Pēdējam un tiesai.

1929. g. 17. augustā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i-,

pulkvedis-leitnants Sprogu.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Kafa tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
3. Jelgavas kājnieku pulka kareivi Franci Niko-
laja d. Butkeviču , apsūdzētu uz kara sodu
lik. 134. p. pamata.

Butkevičs dzimis 1898. g., agrāk dzīvojis
Ilūkstes apriņķa Lašu pagasta Galvānu mājās.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzīšanas vietā,
un ieskaitīt 2. iecirkņa kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 17. augustā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sproģis.
Sekretārs, kara ierēdnis A. R u m p e.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē 3. Jelgavas kājnieku pulka kareivi
Kapelu Zālamana d. Beinardu, apsūdzētu uz
kara sodu likumu 134. panta pamata.

Bcinards dzimis 1889. gadā, Ilūkstes apr. Su-
bates pilsētas piederīgs, dzīvojis turpat, žīds,
jūdu ticības.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kapa tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzīšanas
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 17. augustā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sproģis.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā .ar savu š. g. 20. jūlija lēmumu,
meklē Pēteri Runci, dzim. 1885. g. Vilcenes
pagastā, apsūdzētu pēc sodu lik. 581. p. 1. d.

Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
Pētera Runča tagadējā uzturēšanās vieta, tiek
lūgtas bez kavēšanās spert soļus viņa apcietinā-
šanai un nogādāšanai manā rīcībā.

Bulduros, 1929. g. 16. augustā. Ns 1025.
Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 20. jūlija lēmumu, meklē
Apolo'niju Radzevičs, dzim. 1908. g. Lašu
pag. Ilūkstes apr., apsūdzētu uz sodu lik.
581. p. 1. d.

Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
aps. Radzevič tagadējā atrašanās vieta, tiek
lūgtas spert soļus viņas apcietināšanai un nogādā-
šanai manā rīcībā.

Bulduros, 1929. g. 16. augustā. Ns 1108.
Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Meklējamo personu saraksts JV° 429.
30188. Bergs, Kristofors Georga d., dz. 14. IX

1900. g. — Rīgas .kara apr. pr-ka r. Ns 32589. no
31. VII 29. (7. VIII 29.), nav ieradies uz kara-
klausības izpildīšanu. — Noskaidrot karaklausības
attiecības, pie kam karaklausības apliecība, ja tā
izdota pirms attiecīga gada gājuma iesaukšanas,
uzskatāma par nederīgu un, ja atrāvies no iesauk-
šanas, saukt pie atbildības un pēc tam nogādāt
vietējā kara apriņķa tuvākā karaklausības kom-
misijas sēdē — karaklausības izpildīšanai.

30189. Basners, Benjamiņš Ābrama d., dz.
18. XII 1907. g. — Tas pats.

30190. Birniks, Meise, dz. 27. I 1907. g. —
Tas pats.

30191. Bērziņš, Oskars Oskara d., dz. 14. IX
1900. g. — Tas 'pats.

30192. Bekers, Helmuts Teodora d., dz. 1L IV
1903. g. — Tas pats.

30193. Brodnickis, Sigismunds-Jānis, dz.1903.
gadā. — Tas pats.

30194. Brandenburgs, Volfs-Ludvigs, dz. 15.
IV 1904. g. — Tas pats.

30195. Bariševs, Georgs Aleksandra d., dz.

23. IV 1904. g. — Tas pats.
30196. Barnels, Fridrichs-Otto-Ernests, dz.

21. VIII 1905. g. — Tas pats.
30197. Calle, Eižens, dz. 17. I 1907. g. —

Tas pats. ^ j .. .„
30198. Cšauls, Hugo-Viktors-Teodors, dz. 10.

VIII 1904. g. — Tas pats.
30199. Cinītis, Pēteris, dz. 16. II 1907. g.—

Tas pats. ? „
30200. Driksne, Jānis-Kazimirs, dz. 1. X

1902. g. — Tas pats.
30201. Dreimanis, Kārlis-Eduards, dz. 24. IX

1907. e. — Tas pats.
30203. Drille, Eduards, dz. 18. XII 1906. g.—

"T'-io rjsts

30204. ' Delle, Nikolajs, dz. 15. VIII 1899. g. —
Toe DātS

30205. Engelbergs, Jāzeps, dz. 27. III 1908. g,
— Tas pats.

30206. Elkess, Abrams--£ibermaņa d., dz. 2b,
VII 1903. g. —Tas pats.

30207. Elkans, Mendels, dz. 9. VII 1907. g. —
Tio nsts

30208. Eminš, Leonhards, dz. 6. II 1907. g. —
Tas pats.

30223. Jonass, Valdemārs, dz. 10.V 1907. g. —
Tas pats.

30224. Joffe, Gabriels Izaka d., dz. 9 VI 1900.g.
— Tas pats.

30225. Joffe, lija Makša-Mendeļa d., dz. 5. V
1902. g. Tas pats.

30226. Jākobsons, Aleksandrs, dz. 9. I 1904.g.
— Tas pats.

30227. Kartuns, Dāvids Solomona d., dz. 23.
VIII 1907. g. — Tas pats.

30228. Kronkalns, Vilhelms Jēkaba d., dz.
10. VI 1904. g. — Tas pats.

30229. Kade, Ginters Aleksandra d., dz. 22. V
1902. g. — Tas pats.

30230. Kolmecs, Fridrichs Artura d., dz.!902.g.
— Tas pats.

30231. Korth, Bruno, dz. 1902. g. — Tas pats.
30232. Kovarskis, Pauls Morducha d., dz. 20:

I 1903. g. — Tas pats.
30233. Kungs-Kundzinš. Alfons Augusta d.,

dz. 17. XI 1906. g. — Tas pats.
30234. Kēze, Pauls Pētera d., dz. 30. I 1906.g.

— Tas pats.
30235. Lapidus, Mozus Ābrama d., dz. 13. VI

1890. g. — Tas pats.
30236. Lēbels, Aleksandrs, dz. 2. III 1908.g.—

Tas pats.
30237. Leibovics, Solomons Borisa d., dz.

6. I 1906. g. — Tas pats.
30238. Lasmanis, Kārlis, dz. 3. II 1903. g. —

Tas pats.
30239. Levins, Ginters, dz. 9. VII 1907. g. —

Tas pats.
30240. Lācis, Arnolds Andreja d., dz. 25. XI

1901. g. — Tas pats.
30241. Lēventāls, Hone Markusa d., dz.l902.g.

— Tas pats.

30209. Edelšteinsf-Heinrichs Jūlija d., dz. 13.
VI 1902. g. — Tas pats.

30210. Frīdmanis, Jankelis Efraima d., dz.
3. II 1908. g. — Tas pats.

30211. Fedorovs, Vladimirs Jāņa d., dz. 11. V
1905. g. — Tas pats.

30212. Garfunkels, Rafaels, dz. 1886. g. —
Tas pats.

30213. Geduševs, Jānis, dz. 5. XI 1906. g. —
Tas pats.

30214. Grossets, Fridrichs-Oskars-AIfonss, dz.
14. V 1905. g. — Tas pats.

30215. Hess, Harijs Aleksandra d., dz. 8. III
1903. g. — Tas pats.

30216. Hempels, Herberts Ferdinanda d.,
dz. 19t>0. g. — Tas pats.

30217. Hans, Andrē Anša d., dz. 7. IX 1905.g.
— Tas pats.

30218. Heine, Erhards-Armins, dz. 7. VI
1907. g. — Tas pats.

30219. Hans, Hans (Hugo) Fridricha d., dz.
5. X 1902. g. — Tas pats.

30220. Hercenbergs, Alfrēds Jūlija d., dz.
24. V 1904. g. — Tas pats.

30221. Haškovskis, Staņislavs, dz. 20 XII
1906. g. — Tas pats.

30222. Ilsters, Vilis Viļā d., dz. 9. II 1903. g. —
Tas pats.

30242. Lechovickis, Isajs Morducha d., dz.
25. XI 1905. g. — Tas pats.

30243. Matlins, Leizers Icika d., dz. 8. IX.
1887. g. — Tas pats.

30244. Meiers, Georgs Artura d., dz. 1902. g. —
Tas pats.

30245. Miche-lsons, Michails, dz. 11. 11905. g —
Tas pats.

30246. Nātinš, Kārlis Eduarda d., dz. 7. XII
1903. g. — Tas pats.

30247. Naglī, Jēkabs Haima d., dz. 1905. g. —
Tas pats.

30248. Oiechnovičs, Vitolds, dz. 1906. g. —
Tas pats.

30249. Pavārs, Edgars-Bruno, dz. 10. XII
1906. g. — Tas pats.

30250. Paulsons, Bruno Alfrēda d., dz. 5 IV
1903. g. — Tas pats.

30251. Pladers, Osvalds Kārļa d., dz. 21. III
1906. g. — Tas pats.

30252. Rozenfelds, Izaks Mendeļa d., dz. 18.
XI 1907. g. — Tas pats.

30253. Riekstiņš, Vilhelms, dz. 3. X 1907.g. —
Tas pats.

30254. Rutkovskis, Dominiks, dz.6. XI 1907.g.
— Tas pats.

30255. Raiss, Boriss Ābrama d., dz. 16. II
1908. g. — Tas pats.

30256. Rutovs-Reika, Donats, dz. 22. XII
1906. g. — Tas pats.

30257. Richters, Ervins - Augusts - Osvalds,
dzim. 1. VI 1902. g. — Tas pats.

30258." Sorokins, Šoloms Jankeļa d., dz. 15.
XII 1907. g. — Tas pats.

30259. Solomonovs, Markuss Movša d., dz.
15. II 1907. g. — Tas pats.

30260. Semenovs, Terentijs, dz. 1884. g. —
Toc rļīļts

30261. Sebba, Michails Jarija d., dz. 6. II.
1907. g. — Tas pats.

30262. Zablovskijs, Eižens, dz. 13. V 1906.g —
Tas pats.

30263. Sīmanis, Kārlis, dz. 1906. g. — Tas
pats.

30264. Snikers. Fricis, dz. 1907. g. — Tas
pats.

30265. Zovko-Zauka, Ādolfs Vikentija d., dz.
14. IX 1904. g. — Tas pats.

30266. Šubinš, Jēkabs Zalmaņa d., dz. 26.
VII 1907. g. — Tas pats.

30267. Šimelgors, Zālamans, dz. 1889. g. —
Tas pats.

30268. Šneiders, Aleksandrs, dz. 12. 11907.g.—
Tas pats.

30269. Tikans, Arnolds, dz. 11. XI 1907. g. —
Tas pats.

30270. Tomarkins, Ābrams Morducha d., dz.
6. XI 1907. g. — Tas pats.

30271. Urdangs, Lāzars Faiva d., dz. 5. VI
1904. g. — Tas pats.

30272. Vitaniss, Francis Matisa d., dz. 4. X
1903. g. — Tas pats.

30273. Vulfsons, Džems-Jēkabs, dz.» 29. IX
1905. g. — Tas pats.

30274. Vorkuls, Jākobs Paula d., dz. 23. XI
1906. g. — Tas pats.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Senāta lēmums
Latvijas pareizu medību un šaušanas

biedrības slēgšanas lietā.
Senāts, caurlūkojis Latvijas pareizu me-

dību un šaušanas biedrības pilnv. zv. adv.
V. Alkšņa sūdzību par Rīgas apgabaltiesas
1928. g. 10. oktobra spriedumu iekšlietu
ministra ierosinājumā par minētās bie-
drības slēgšanu, izklausījis virsprokurora
biedra atzinumu, atrod: iekšlietu ministris
ar savu 1928. g. 19. jūnija rakstu JN° 152187
Rīgas apgabaltiesai ierosinājis ,,Latvijas
pareizu medību un šaušanas biedrības"
slēgšanu aiz tā iemesla, ka minētās bie-
drības telpās Rigā, Skolas ielā N° 3-a
vairākkārt pienākta nelikumīga tirgošanās
ar alkoholiskiem dzērieniem, kā ari tir-
gošanās ar papirosiem bez patenta un
tirgošanās ar ēdieniem un bezalkoholiskiem
dzērieniem bez tirdzniecības zīmes, ar ko
pārkāpti biedrības statūti, kā arī Sodu
un akcīzes likumi.

Biedrība savā paskaidrojumā aizrādījusi,
ka minētā namā ieņēmusi telpas no 1927. g.
10. jūnija līdz 1928. g. 12. jūnijam un tikai
divas istabas, no kurām vienu valdes
sēdēm, bet otru — biedru sapulcēm;
telpu īrnieks esot bijis biedrības biedrs
Corns; pārējās svabadās telpas esot ieņē-
mušas biedrības ,,Ganimedes" un „Kružok'
Ar nelikumīgu tirgošanos biedrība neesot
nodarbojusies.

Apgabaltiesa, noklausījusi lietā uzdotos
lieciniekus, atradusi par pierādītu, ka
telpās, kuras lietojusi „Latvijas pareizu
medību un šaušanas biedrība", notikusi
tirgošanās ar ēdieniem un dzērieniem bez
patenta un pienācīgas atļaujas, kādēļ
1928. g. 10. oktobrī nolēmusi minēto
biedrību slēgt.

Latvijas pareizu medību un šaušanas
biedrības pilnvarnieks zv. adv. Alksnis
Senātam iesniegtā pārsūdzībā lūdz ap-
gabaltiesas spriedumu, kā nepareizu, atcelt
un iekšlietu ministra ierosinājumu noraidīt,
aizrādot, ka lietā neesot norādījumu uz
to, ka biedrības pārvaldes orgāniem būtu
bijis zināms par neatļautu tirgošanos
biedrības telpās, ka tāda tirgošanās tur
arī neesot notikusi, jo krimināltiesa pēc
sastādītiem protokoliem visas pie atbildī-
bas sauktās personas esot attaisnojusi, un
pie tam apgabaltiesa savā spriedumā
neesot aizrādījusi, kādi likumi vai statūtu
panti esot pārkāpti.

Ņemot vērā: ka ar apgabaltiesā noklau-
šināto liecinieku Kalnozola, Priednieka,
Treija, Klīves un Šešņevska izsacījumiem
ir nodibināts, ka Latvijas pareizu medību
un šaušanas biedrības telpās notikusi
tirgošanās ar ēdieniem un dzērieniem bez
pienācīgas iestāžu atļaujas peļņas nolūkā,
kāda tirgošanās nevarēja notikt bez bie-
drības pārvaldes orgānu ziņas, jo telpas
atradās biedrības pārvaldes orgānu rīcībā
un tiešā pārziņā; ka sūdzībā uzrādītam
apstāklim, ka krimināltiesa visas pie at-
bildības sauktās personas esot attaisnojusi,
nevar piešķirt sevišķu nozīmi, jo šajā
lietā konstatētie dati pie krimināllietu
caurskatīšanas varēja arī palikt neuz-
rādīti tiesai; ka pielaižot biedrības telpās

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
f"' ' '12— (sanem°t eksped.) par:

ftnēn. ... " 6- p? • • Lsl8-
1 . . . „ 2,— lh §adu ? ? „ 10,—
Piesūtot pa 3 men 5,—

pastu un pie 1 .. . . „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru . . . „ —,10

Latvijas valdības r ^^
of iciāls laikraksts

Iznāk katru dienu, izņemot
^ - ģ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
#^^^^S_ :"% Kantoris un ekspedīcija:

Rigā, pili Ne 2. Tālrunis 20032 ^ļp|gģ %* Rīgā, pilī X» 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^^\1 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 ,, —,2t

c) no privātiem par ' katru viens!, rindiņu
(par obl'gāt. slud'n.) _ „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas ,, —,80



neatļautu tirgošanos ar alkoholiskiem dzē-

rieniem biedrība ir pārkāpusi likumu par
žūpības apkarošanu un likumu par alko-
holu saturošu vielu pārdošanu, kādēļ tā,
saskaņā ar likumu par biedrībām, savienī-
bām un politiskām organizācijām 6. pantu,
ir slēdzama; ka tādā kārtā Apgabaltiesas
spriedums atzīstams par pareizu un at-
stājams spēkā, bet sūdzība, kā nepamatota,
noraidāma, — kādēļ Senāts nolemj:
Latvijas pareizu medību un šaušanas bie-
drības pilnvarotā zv. adv. V. Alkšņa
sūdzību atstāt bez ievērības.

1929. g. 25. martā Ms 812.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1929. a. 14. auaustu.

AKTĪVA. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,886,264 39
Ārzemju valūta 45,315,921 85
Sudraba nauda 4,777,425 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 11,344,575 36
īsa termiņa vekseļi 89,397,691 35
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 58,400,494 95
Citi aktīvi......... . . 18,030,983 04

252,053,355 "94

Rīgā, 1929. g. 14 augustā.
10886

P A S IV A. Lati. s.
Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 43,770,720
Pamata kapitāls 15,581,423 98
Rezerves kapitāls 3,090,586 02
Speciālās rezerves 2,500,000
Noguldījumi 13,567,737 19
Tekoši rēķini 56,302,326 86
Valsts rēķini un depozīti 98,740,198 11
Citi pasīvi . 18,500,363 78

252,0537355 94

Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
Galvenais direktors K. Vanags.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1926. gada 7. aprīlī Katla-
kalna pagastā mirušā Jāņa
Pētera dēla Krimberga ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
nickiem, 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 sīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 5144

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd v. A. Veidners.

10397 Sekretārs A. Kalve.

Jaunas valstis.
Lietava.

Viļņas jautājums.
Kaunā, 17. augustā. ELTA ziņo:

Čikāgas lietuvju laikrakstu korrespondenti,
kas patlaban atrodas Ženevā, zina vēstīt,
ka Tautu Savienība septembrī nodarbo-
šoties ar Viļņas problēmu visā plašumā.
Lietavas viedoklim sevišķi simpatisējot
Tautu Savienības ģenerālsekretāra biedrs
Sugimura (japānis), kurš nesen, kā zināms,
apmeklējis Lietavu. Ja tikšot pierādīts,
ka atentāts pret Voldemāru organizēts ar
Polijas līdzdalību, par ko lietuvju valdībai
esot reāli pierādījumi, tad poļu stāvoklis
Tautu Savienībā stipri pasliktināšoties.

r ta

Somija.
Attiecības ar Vāciju.

Tallinā, 17. augustā. Laikraksti ziņo
no Helsinkiem, ka ievedmuitas pa-
augstināšana Vācijā uz sviestu un
ar to sakarā stāvošā "somu-vācu tirdzniecī-
bas līguma uzteikšana no Vācijas puses
izsaukusi . Somijā lielu vilšanos. Tuvākās
dienās Berlinē sāksies sarunas par jauna
somu - vācu tirdzniecības līguma
slēgšanu. Sarunu vešanai uz Berlini
šodien izbrauc no Helsinkiem speciāla
somu delegācija. Tā kā delegācijā ieiet
arī lielās somu sviesta eksporta firmas
,,Valio" ģenerāldirektors Pitkenieni, tad
laikraksti pieņem, ka Somija priekšā stā-
vošās sarunās mēģinās panākt no Vācijas
sevišķas priekšrocības vācu muitas tarifā
somu sviestam. Šai sakarībā ievērību
pelna tas apstāklis, ka Somija ieved no
Vācijas dažādas preces par 2 miljardiem
somu marku gadā. LTA.

Ārzemes.
Notikumi tālos austrumos.

Parīzē, 19. augustā. ,,Petit Parisien"
Šanhajas korrespondents ziņo: Mandžurijas
ģenerālgubernators Čangsueliangs oficiāli
paziņojis, ka devis rīkojumu mobilizēt
vēl 100.000 vīru robežas aizsardzībai.

Maskavā, 19. augustā. TĀSS ziņo, ka
Charbinā gaišā dienas laikā uz ielas no-
galināts krievu emigrants Šiškins, kas
pēdējo divu gadu laikā esot darbojies
ķīniešu policijas dienestā, izspiegodams
Charbinā dzīvojošos SPRS pilsoņus.

Vašingtonā, 19. augustā. Savienoto
Valstu konsuls Harbinā ziņo amerikāņu
valsts departamentam, ka Mandžurijā
notikušas kaujas starp ķīniešu karaspēku
un nelielām padomju karaspēka daļām,

kuras iebrukušas ķīniešu territorijā.
Ķīniešu zaudējumus vērtē uz apmēram
200 kritušiem.

Londonā, 19. augustā. Reiters ziņo
no Nankinas: Ķīnas ārlietu ministris
Vangs kādā intervijā apstiprināja, ka
Nankinas valdība devusi rīkojumu Čangt-
sueliangam nosūtīt uz Mandžurijas robe-
žām 60.000 vīru lielu karaspēku robežu
aizsardsībai, ņemot vērā padomju kara-
spēka draudošo izturēšanos un iebrukumus
Mandžurijas robežās. Tālāk Vangs izteicās,
ka Nankinas valdība esot gatava sūtīt uz
Mandžuriju jaunus pastiprinājumus, ja tas
izrādītos vajadzīgs.

No Mukdenas ziņo, ka Čangtsueliangam
paziņots, ka Nankinas valdība virza no
Pukovas uz ziemeļiem ievērojamu kara-
spēka grupu, kuru nodos viņa rīcībā var-
būtējām militārām operācijām Mandžurijā.

Londonā, 19. augustā. Reiters ziņo
no Mukdenas: Krievu izlūku nodaļa,
korejiešu pabalstīta, iebrukuši Šetohotce
sādžā, uz Kirinas provinces robežām, kur
laupot un dedzinot mājas. Krievi nonā-
vējuši divus ķīniešu tirgotājus un trīs
aizveduši gūstā. Tās pašas sādžas tuvumā
krievu artilērija piektdien apšaudīja
ķīniešu karaspēka priekšējās līnijas. Cici-
karā ieradušies 24 tūkstoši man-
džuriešu kareivju. LTA.

,,Cepelins" Japānā.
Tokijā, 19. augustā. Pēc gaiskuģa

,,Graf Ceppelin" ierašanās virs Tokijas
no Dr. Ekenera saņemta radiogramma,
ka tas vēl kādu laiku riņķos gaisā. Japānas
ķeizars izteicis vēlēšanos pieņemt Ekeneru
tūliņ pēc cepelina nolaišanās. Kasumi-
gauras aerodromā sapulcējušās milzīgas
ļaužu masas. Laiks, kurš pirms dažām
stundām bija lietains, tagad noskaidrojies.

LTA.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Vācija.

Karalauči, 18. augustā. Šodien at-
klāta 17. Karalauču mese. Eksponātu
daudzuma ziņā tā pārspēj visas līdzšinējās.
Vislielāko interesi modina lauksaimniecības
izstāde no eksporta iespējamību viedokļa.
Pie tās pieder lielākā lopu izstāde, kāda
sarīkota Vācijā kopš gadu desmitiem.
Starp citu redzama Vācijas rekordgovs,
kas devusi 18 kilo piena tauku. Izcilus
sasniegumus uzrāda arī kolonizācijas un
meliorācijas nodaļas. Apmeklētāju

skaits no Latvijas ir lielāks, kā
jebkad agrāk. Rīgas pilsētas galva
Krieviņš nodeva Karalauču mesei sirsnīgu
sveicienu, izceļot viņas augsti vērtējamo
kultūras darbu. LTA.

Latvija un Turcija.
Rigā, 19. augustā. Sestdien Varšavā

apmainīti ratifikācijas dokumenti Latvijas-
Turcijas tirdzniecības līgumam. Tas stāsies
spēkā 1 mēnesi pēc ratifikāciju apmaiņas,
t. i. 17. septembrī.

Iekšzeme.
Valsts kredita izprasīšana

pašvaldībām.
Katru gadu uz Iekšlietu ministrijas

priekšlikumu nākamā gada valsts budžetā
paredz zināmu naudas summu aizdevumu
un pabalstu izsniegšanai pašvaldībām
skolu un citu sabiedrisku ēku būvēm.
Šo summas lielumu ministrija pamato uz
lauku un pilsētu pašvaldību pieprasīju-
miem, kas iesniedzami pašvaldības depar-
tamentā līdz 1. septembrim ,,Noteikumos
par valsts pabalstiem pašvaldībām" (skat.
„Vald. Vēstn." 1927. g. 135. numurā un
,, lekšl. Min. Vēstn." 1927. g. N° 119) pare-
dzētā kārtībā. Tomēr, lai gan līdz 1. sep-
tembrim atlikušas vairs nepilnas 2 nedēļas,
pašvaldības departamentā ienākuši tikai
daži pieprasījumi. Un tomēr pašvaldī-
bām būvju kredītu vajadzība ir liela.
To liecināja iepriekšējā gada pieprasī-
jumi pāri par 4 miljoniem latu, lai
gan valsts budžetā bija atvēlēti tikai
i/ 2 milj. latu. Tāpēc pašvaldībām vajaga
pasteigties ar pieprasījumu iesniegšanu un
nepārspīlēt pabalsta un aizdevumu summu
lielumu, pieprasot 1 pašai pašvaldībai
tikdaudz, cik var visas dabūt kopā. Tad
pašvaldības departaments konstatēs pa-
tiesās pašvaldību vajadzības un tās uz-
ņems nākamā gada valsts budžetā, kas
sastādāms noteiktā termiņā. Neiesniedzot
konkrētus pieprasījumus, dažas labas paš-
valdības vajadzības viņas pašas darbinieku
nolaidības un slinkuma dēļ paliks neuz-
ņemtas pabalstāmo sarakstos un tad ne-
palīdzēs ne dažādās ,,delegācijas , nedz
pārstāvji", jo vajadzīgo naudu nekur
nevarēs ņemt, lai arī būve būtu palikusi
pusceļā. Tādēļ, pašvaldības darbinieki,
ievērojat rīkojumos noteiktos termiņus!

(Iekšl. Min. Vēstn.)

i— »

(Tiesu
siuātttāļmttuti
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Dravnieks un Sofija Dravnieks,
dzim. Pētersons, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra E. Brikovska 1929. g.
reģistra Ns 3306, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

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

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g.- 13. martā Rīgā mirušā
Kriša (Krišjāņa) Anša d. Liepiņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesībaskāmantniekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt 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. LN°5103

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

10225 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 6. janvārī mir. Almas
Jāņa m. Cēsis, dzim. Vītols ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt sīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības uzrādītā termiņā nepie-
teiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. No 5019

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

10226 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 13. oktobrī mirušā
Anša Jāņa dēla E g 1 ī š a
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t, pie-
teikt 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 sīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 5081

Rigā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10396 Sekretārs A. Kalve.

ļ Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 21. novembrī Lazdo-
nas pag. mir. Jāņa Kārļa d.
Bērziņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, 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 5134

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

10224 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1916. g. 18\ janvārī, Serbijā mir.
Juliusa-Gustava Kārļa d. Oros-
valda ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
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 iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šis
tiesības zaudējušas. L. JNb 5176

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

10227 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 13. okt. Lejasciema pag.
mir.Karlīnes Reča m.Jozeps,dzim.
Ozoliņš, 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 tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JV°5112

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10399 Sekretārs A. Ķalve
^

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ievērojot Pētera Kazaka lūgumu
dēļ bezvēsts prombūtnē esošā
Rūdolfa Kārļa d. Kazaka ai.
Kazeka atzīšanas par mirušu
un pamatojoties uz savu lēmumu
no 1929. g. 30. jūlija un civ.
proc. lik. 1947.—1950. p. un
viet. civ. lik. 524. p. pamata
uzaicina bezvēsts prombūtnē eso-
šo Rūdolfu Kārļa d. Kazaku,
ai. Kazeku gada laikā, no ši
sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstn." ierasties tiesā, vai dot
tiesai ticamas ziņas par sevi,
kā arī aicināt visas citas personas,
kurām ir drošas ziņas par viņa
dzīves vietu, vai nāvi, iesniegt
tiesai šis ziņas, aizrādot, ka ja
pēc publikācijas termiņa notecē-
šanas nebūs saņemtas drošas
ziņas, ka Rūdolfs Kārļa d. Ka-
zaks, ai. Kazeks atrodas pte
szīvības, tiesa uz ieinteresētu
personu lūgumu, saskaņā ar civ.
proc. lik. 1951. p. atzīs viņu
par mirušu.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalvji:
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnooaļ»

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka I929.g-
27. augustā minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 27. jūlijā Vilzēnu pag-
mir. Pētera Pētera dēla Jenča-
(Jenca-Genče) testaments.

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

10821 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 21. jūnijā Baldones pag.
mir. Andreja Andreja d. Šiliņa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 3269

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

103?8 Sekretārs A. Kalve.

Māksla.
Nacionālais teātris. Sagatavošanā V. Šekspira

komēdija ,,Dots pret dotu" A. Amtmaņa-
Briedīša režijā, H. Līkuma dekoratīvā ietērpā,
un Džeroma komēdija ,,F a n n i j a" E. Feldmaņa
režijā, A. Cimermaņa dekoratīvā ietērpā. Sezonu
atklās sestdien, 31. augustā. Biļetes sāks pār-
dot 25. augustā. Abonementi jāizņem līdz
28. augustam.

Dailes teātris sākot sezonu turpinās sarīkot
vasaras izrādes dārzos, kas pavasarī pievilka jo
plāšu apmeklētāju skaitu un guva nedalītu pie-
krišanu. Pirmās izrādes Arkādijā: trešdien,
21. augustā, Ad. Allunana skatu luga ,.S e š i
mazi bundziniek i". — Ceturtdien, 22. au-

gustā, R. Blaumaņa komēdija ,,Skroder-
dienas Silmačo s". — Piektdien, 23. aug.
P. Oruznas „R au te nf e 1 d a mīlas traģē-
d i j a". — Grīziņkalnā sestdien, 24. augustā
„M ē r n i e k u 1 a ī k i" un svētdien, 25. augustā'
,,R a u t e nf e 1 d a mīlas traģēdija".
Visas izrādes sāksies pulksten 8 vakarā.

Visam personālam jāierodas teātrī sākt sezonas
darbus otrdien, 20. augustā, pulksten 11 rītā.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.^

Parizē, 19. augustā. Komentējot
gaiskuģa ,,Graf Ceppelin" lidojumu uz
Tokiju, „Journal" raksta: „Ceļotājam,
kurš aizlido no Parizes uz Tokiju 4 dienās,
ir pilnīgi cits iespaids arī komerciālās
lietās, nekā tam, kurš brauc līdz turienei
42 dienas ar kuģi. Varbūt „Graf Cep-
pelin" brīnišķīgam sasniegumam vēl
nebūs tūlītēju praktisku seku, bet šī
lidojuma meistariskais vieglums katrā
ziņā jāatzīst par ļoti nopietnu pirmo soli".

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 20. augustā.

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

100 Francijas franku 20,28—20,43.
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,60—100,35
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—138,70
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovaķij 'as kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,70—208,75
100 Vācijas marku 123,50—124,10
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 84—92

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums. . 98—100
6°/0 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.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
uņ 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. g. 15. martā mirušā
Jāņa Ādama dēla Romāna
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
tdikommisāriem, 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 sīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 41 i5

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

10400 Sekretārs A. Kalve.

Redaktors M. Ārons.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz ciT. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 20. decembrī mi-
rušā Andreja Nungura ir
.atk lāts mantojums un uzaicina,

kam i"" uz šo mantojumu,
-vai sakarā ar to, tiesības

fcā mantiniekiem, legatāriem, fi-
.de ikommisāriem, kreditoriem u.
t t., p ieteikt šīs tiesības minētai

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
m0 šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

iminētās personas savas
tiesī bas augšā uzrādītā termiņā
nep ieteiks, tad viņas atzis kā šīs

t iesības zaudējušas.
Rī?ā, 1929. g. 9. augustā.
L. Ns 3862. 10402
Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

R igas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

tiz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 17. jūnijā Rīgā mir. Mi-

I<ēļa (Michel) Nikolaja d. Asima-
liiša (Assimakis) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikommisā-
rijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas-savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 5156

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10403 Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ar 1929. g. 6. augusta lēmumu
ir atzinusi Robertu Kazaku
par maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdē| iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā ari apķīlāt viņa
.kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās,un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši, vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
ari par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kurj at-
rastos viņa pārziņā uz atse-
višķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespie-
šanas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīga, 1929. g. 9. augustā.
L Ne 1222/29. g. I g. " 10406

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1929. g. 6. augusta lēmumu
ir atzinusi tirdzniec. un rūpniec.
-A./S. ,,M i n s k e r , G 1 a z e r
un Co" par maksātnespējīgu
parādnieci tirdzniecībā, kam-

?dēļ iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt
-aizliegumu uz parādnieces ne-
kustamiem īpašumiem, kā arī
apķīlāt viņas kustamo mantu,
ja tāda atrastos viņu iestāžu
robežās un 2) paziņot Rīgas
apgabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgās parād-
nieces, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieces, kā ari
par summām , kādas parādniecei
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgās neku-
stamiem īpašumiem, kuri atra-
stos vi ņas pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
«senas „Valdības Vēstnesī".
„ Rigā, 1929. g. 9. augustā.
4- Ko 1218/29. g. I g. 10407

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

R'gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pamatojot ies uz 1926. g. 10. jūn
likumu un civ. proc. lik. 2060
"2062. p.ievērojot Kārļa-
1Q9Q

USta Buša 'Sumu un savv
'29- g. 6. aug. lēmumu, paziņoKa parādnie ks parādu pēc obliģā-c,JPar 30.000 rbļ., apstipri-

nātas 1908. g. 26. aug. ar Ns 1172

^

ne
kustamo īpašumu Rīgā,

11 hipotēku iec, zem zemes
grāmatu reģ. Ns 618 par labu
Vidzemes savstarpējai kredit-

^ed
nbai, blanko cedēta, ir sa-

Waksājis , bet šī augšā minētā
«Dli gacija nevar tikt izsniegta
«Pakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ

ājusi zudumā,
ļāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

oaaļ a uzaicina visas personas,
ubūtu tiesības uz augšā

aprādīto obligāciju , pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Va!dfbas Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Ns 5148. 10412b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
16. jūlijā izklausīja Vilhelmīnes
Mikelsons lūgumu iecelt aizgād-
niecību par bezvēsts prombūtnē
esošās Kristīnes Andreja m. Dol-
golikovas, dzim. Dzenšteins man-
tu un nolēma: iecelt par ne-
zināmā prombūtnē esošās Kristī-
nes Andreja m. Dolgolikovas,
dzim. Dzenšteins atstāto mantu
aizgādniecību, par ko paziņot
Ikšķiles pagasta tiesai.

Rīgā, 192P. g. 9. augustā.
L. Ns 4963/29. 10405b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6.
un 7. p., ievērojot Izaka Joffes
lūgumu un savu lēmumu no
1929. g. 30. jūlija paziņo, ka
lūdzējam ir gājušas zudumā seko-
šas dzīvības apdrošināšanas poli-
ses, izd. no apdrošināšanas bie-
drības „Rossija": 1) 1902. g.
6. augustā ar Ns 174841 par
2000 rbļ.; 2) 1905. g. 8. maijā
ar JVs 206212 par 20000 rbļ.;
3) 1908. g. 8. jūnijā ar Ns 240894
par 1000 rbļ.; 4) 1908. g. 20. dec.
ar JNa 248455 par 1000 rbļ.;
5) 1915. g. ar Ns 289542 par
2000 rbļ.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tieiā triju (3) mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, po-
lises atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos tiesas lēmuma
norakstu dēļ jaunu polišu resp.
to vērtības saņemšanas.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Ns 5089. 10409b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz ,1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa
Renča pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 6. augusta lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Ren-
cis parādu pēc obligācijas par
700 rbļ., apstiprinātas 1878. g.
24. novembrī ar Ns 1047 uz
nekustamo īpašumu Rīgas apr.,
Ķempu muižas zemnieku zemes
Ennes mājām, zem zemes grām.
reģ. Ns 2441 par labu Sigis-
mundam Volfam kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums,
blanko cedēta — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 14,— dēļ
kapitāla un °/0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādito 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 lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
JST9 5158. 10413b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa-
Alfrēda Arklona pilnvarnieka zv.
adv. Jū lija Arāja lūgumu un
savu 1929. g. 30. jūlija lēmumu
paziņo, ka parādnieks Jānis-
Alfreds Arklons mantojuma daļas
par 500 un 500 rbļ., apstiprinātas
1912. g. 30. apr. ar Ns 613
uz nekustamo īpašumu Madonas
apr. Meiranu muižas Cerpelnieku
Ns 15 mājām, ar zemes grām.
reģ. Ns 4976 par labu pirmā
Jūliusam Arklonam un otra Niko-
lajam Arklonam — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 21,34 dēļ
parāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām mantojuma daļām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad
šis sludinājums iespiests „Vald.
Vēstu." un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepieteik-

sies, parādu atzīs par samaksātu
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
JVs 5058. 10414b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa
Feldmaņa lūgumu un savu
1929. g. 6. augusta lēmumu,
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 1331 rbļ., ap-
stiprinātas 1909. g. 16. jūnijā
ar JVs 36 uz nekustamo īpašumu
Slokas pilsētas dzimts rentes
gruntsgabalu Ns ST-a 15 mājām,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 273
par labu Jānim Edgaram Brun-
nenau' am arī Brunau — ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas 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
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Ks 4589. 10415b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa
Viduča pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 6. augusta lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Jānis Vidu-
cis parādu pēc obligācijas par
350 rbļ., apstiprinātas 1889. g.
21. sept. ar Ns 338 uz nekustamo
īpašumu Madonas apr., Vec-
kalsnavas muižas Luriņu Ns' 51
mājām, zem zemes grām. reģ.
Ns 2649 par labu Viktoram
Brimmeram — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 7,47 dēļ kapi-
tāla un °/0 dzēšanas.

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, obli-
gāciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
Ns 5166. 10416b '
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Ernestīnes
Amoliņš lūgumu un savu 1929. g.
6. augusta lēmumu, paziņo, ka
lūdzēja parādu pēc 2 obligācijām
par 10.000 un 5000 rbļ., ap-
stiprinātas 1909. g. 26. nov.
ar JVs 2354 un 1913. g. 6. nov.
ar JVs 3119 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgā, II hip. iec, zem
zemes grām. reģ. JVs 1445 par
labu Pēterim Dulbem un otra —
Pēterim Gailītim, kas viņas ce-
dējis blanko, ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 326,70 dēļ kapitāla
un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vaid.Vēstn.", un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 9. augustā.
JVs 5108. 10417b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Ar Latgales apgabaltiesas Krā-
slavas 1. iec. miertiesneša spēkā
stājušos 1929. g. 22. jūnija tiesas
pavēli Iciks Miķeļa d. Šugals
par netīrību savā gaļas veikalā
Piedrujas miestā, pēc Sodu lik.
209. p. sodīts ar trīsdesmit (30)
latiem naudas soda vai nesamak-
sāšanas gadījumā ar desmit (10)
dienām aresta. KJ. JVe 435 29

Krāslavā, 1929. g. 17. augustā.
10843o Mīert.v.i.A.Martinaitis

Ar Latgales apgabaltiesas Krā-
slavas 1. iec. miertiesneša spēkā
stājušos 1929. g. 21. jūnija tiesas
pavēli Vladimirs Timoteja d.
Lapiņš par netīrību savā maizes
ceptuvē Indrā pēc Sodu lik.
209. p. sodīts ar četrdesmit (40)
latiem naudas soda vai nesamak-
sāšanas gadījumā ar desmit (10)
dienām aresta. K. 1. JVs 436 29.

Krāslavā, 1929. g. 17. augustā.
10844o Miert.v.i.A. Martinaitis.

Dauguļu pagasttiesa,

Valmieras apr., pamatodamās uz
savu š. g. 30. aprīļa lēmumu un
pagasttiesu likuma 108. un
109. pantu, izsludina, ka Kārlis
Kauliņš, dzim. 1876. g. 25. fe-
bruāri ' un viņa sieva Marija

Kauliņš, dzim. Krastiņš, dzim.
1882. g. 9. oktobrī, dzīvojoši
Salacas pagasta Jaundambju mā-
jās, ir adoptējuši Pidriķa-Eduārda
(Friča) Kauliņa un viņa sievas
Kristīnes Kauliņš, dzini. Tiltiņš,
dēlu Oļģertu Kauliņu, dzim.
1926. g. 13. janvārī, dzīv. Dau-
guļu pag. Sīļēnu mājās, piešķirot
adoptētam Oļģertam Kauliņam
visas likumīgas miesīga bērna
tiesības. Šī adopcija ar tiesas
augšminēto, likumīgā spēkā gā-
jušo lēmumu ir atļauta un ap-
stiprināta. JVs 154.

Dauguļu pagasta namā,
1929. g. 20. jūlijā.

9163o Priekšsēdētājs (paraksts).
Darbvedis (paraksts).

Druvienas pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatojoties uz
savu lēmumu no 1929. g. 1. au-
gusta un pagasta tiesu likuma
108. un 109. p., paziņo, ka
Pēteris Pētera d. Kurcens,
dzīv. Druvienas pagasta Liel-
trušļos, adoptē turpat dzīvojošo
Juri Jāņa d. Lūsīti, dzim.
1925. g. 16. februārī, piešķirot
viņam visas likumā paredzētās
laulībā dzimuša miesīga bērna
tiesības un savu uzvārdu ,,Kur-
cens".

Visas personas, kurām pret šo
adopciju būtu kādas pretenzijas,
tiek uzaicinātas sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas pēdējo reizi ,,Valdībai
Vēstnesī", pieteikt tās pagasta
tiesai.
. Pēc šī termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi ' un pretenzijas
netiks ievēroti un adopcija tiks
no tiesas apstiprināta. 3

Priekšsēdētājs K. Kube.
10267o Darbvedis M. Zoste.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. ģ. 29. augustā, pīkst.
10 dienā, Rīgā, Antonijas ielā
JVs 5, dz. 5, pārdos Voldemāra
Helda kustamu mantu, sastāvošu
no trauku bufetes, ēdamgalda,
dīvāna u. c un novērtētu par
Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 17. augustā.
10879o Tiesu izpild. V.Požariskis

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 27. augustā, pulkst * . i/ 2 ll
dienā, Siguldā, paša mājā, pārdos
Jāņa Cera kustamu mantu, sa-
stāvošu no 2 govīm, skapja,
galda, āboliņa un siena un no-
vērtētu par Ls 720,—.

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

1929. g, 16. augustā.
10887 Tiesu izp. E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. lec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 29. augustā, pulkst. 12
dienā, Mellužos, Mellužu prosp.
Ns 64, pārdos Zelmas Legzdin-
Rodus kustamu mantu, sastāvošu
no 7 maisiem rudzu miltu un
3 maisiem bīdelētiem rudzu
miltiem un novērtētu par Ls 260.

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

1929. g. 17. augustā. 10888
Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 30. augustā, plkšt. i/ 22
dienā, Dreiliņu pagastā, Afeldtu
mājā, pārdos Fridricha Jagera
kustamu mantu, sastāvošu no
7 govīm un teles un novērtētu
par Ls 800,—.

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

Rīgā, 1929. g. 16. augustā.
10890 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 31. augustā, pīkst. '12
dienā, Doles pagastā, Ebu mājās
pārdos Jāņa Roņa kustamu
mantu, sastāvošu no šindeļu
zāģu mašīnas un novērtētu par
Ls 260,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. augustā.
10889 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs pazmo, ka
šī gada 18. jūnija ,,Valdības Vēst-
neša" 134. numurā izsludinātā
Otto Jāņa d. Bokam piederošo
Jēkabpils apr., Dignājas pagasta
,,Jaunzemu" māju ar zemes-
grāmatu reģistra Ns 4394 pār-
došana 1929. g. 21. augustā,
pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 17. augustā.

10849o Tiesu izpild. K Burdai*.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirknī,
kura kancelejā atrodas Aizputē.
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1030. p. paziņo,
ka 1929. g. 23. augustā, pīkst.

10 rītā, Aizputē, Kuldīgas ielā
JVs 2, pārdos pirmā un otrā
atklātā izsolē kustamu mantu,
piederošu Filipam Boruchsonam
un sastāvošu no vieglā un 2 preču
automobiļiem ,,Ševrolet" firmas,
zirgiem, aitām, ratiem, ragavām,
mēbelēm un citām mantām un
novērtētu par Ls 4528. jVs578.

Aizputē, 1929. g. 16. augustā.
10850o Tiesu izpild. A. Sālavs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 1271,24 sant. ar
termiņmaksām un soda naudām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
st. 47. p. pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. rīkojuma no
1929. g. 12. jūl. JVs 6421, 6413 un
4015, 1929. g. 26. oktobrī, pulkst.
10 rītā, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz publis-
kiem torgiem pārdos Broņislava,
Augusta Babanu un Kazimira
Babanova nekustamo īpašumu,
kas atrodas Jaunlatgales apr.,
Viļakas pagastā, Viļakas muižas
Antonovkas viensēta JVs 143 F,
ar zemes grāmatu reģ. JVs2951 un
sastāv no Viļakas pag., Viļakas
muižas atdalītās Antonovkas
JVs 143F mājas ar 11,23 ha zemes
platībā^

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 800,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 300,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, attie-
coši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. augustā.
10851v Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 418,41 sant. ar ter-
miņmaksām un soda naudām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
st. 47. p. pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. rīkojuma no
1929. g. 6. jūlija JVs 6233, 1929. g.
26. oktobrī, pulksten 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Pāvela Ivana d. Maškova
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes' apr., Silajāņu pag.
atdal. no Koreckoje- Tādengofas
muižas, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 10731, un sastāv no Silajāņu
pag. Alksnīšu mājas ar 1,70 ha.
zemes;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 400,—;

3) ka kopā ar bez augšminētās
prasības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls400,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž ,tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. augustā.
10852v Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 460,86 sant. ar ter-
miņmaksām un soda naudām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
st. 47. p. pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. rīkojuma no
1929. g. 30. jūl. JVs 6931, 1929. g.
26. oktobrī, pulksten 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Vasilija un Artemija An-
drona d. Burilovu nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Vidzmuižas pagastā, Bort-
niku sādžā, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 14070 un sastāv no Vids-
muižas pagasta Bortniku sādžas
atdalītās viensētas JVs 36, ar
9,030 ha zemes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1000,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt. jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

Personām,kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. augustā.

10853v Tiesu izpild. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 2151,69 sant. ar ter-
miņmaksām un soda naudām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
st. 47* . p. pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. rīkojuma no
1929. g. 25. jūnija Ns 5910,
1929. g. 26. oktobri, pulksten
10 rītā, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz publis-
kiem torgiem pārdos Kazimira
Vinca d. Zubko nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Ludzas apr.,
Zvirgzdenes pagastā no Zvirgz-
denes muižas atd. viensēta ar
zemes grāmatu reģ. JVs 8548
(LXVII sēj.), un sastāv no Zvirgz-
denes pag. Zvirgzdenes muižas,
Kociņu JVs 44F mājas ar 12,81 ha
zemes platībā. ;

2) ka īpašums publiskiem tor-

giem apvērtēts par Ls 2200,—;
3) ka kopā ar augšminēto pra-

sību īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 2000,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. augustā.
10854v Tiesu izpild. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 1789,97 sant. ar ter-
miņmaksām un soda naudām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
st. 47. p. pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. rīkojuma no
1929. g. 12. jūlija JVs6418, 1929. g.
26. oktobrī, pulksten 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Jāņa Saļimona d. Kanča
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Barkavas pag.
Borchovas muižā, ar zemes grām.
reģ. Ns 13805 (CXX sēj.) un
sastāv no Barkovas pag. Bon-
chovas muižas atdalītās Krastu
JVs 27 F mājas ar zemes 13,49 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1850,—;

? 3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. augustā.
10855v Tiesu izpild. J. Kalaus.

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Voldemāra

iekšzemes pasi ser. PV
JVs 008644, izd. no Valkas apr.
priekšn. pat. 1. iec. Valkā , 1929. g.
14. maijā. 10877o

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Mildas
Krūze ārzemju pasi JVs 12184,
izd. 1922. g. 6. septembrī Rīgā.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgu 1929. gada
automobiļa braukšanas atļauju
JVS 885, izd. pils. Kārlim Lodiņam
kā pieteiktu no viņa par no-
zaudētu. 10872o

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgiem automobiļa
braukšanas skārda numurus
1929. gadam JVs 309, izd. sabie-

drībai ..Lenta" kā pieteiktus
par nozaudētiem. 10873o

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgiem automobiļa
braukšanas skārda numurus
1929. gadam .Ns 461, izd. pils.
Albertam Bezdelīga kā pieteiktus
no pēdējā par nozaudētiem. 10874



Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā Ns 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 604,19 sant. ar ter-
miņmaksām un soda naudām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
st. 47. p. pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civ. nod. rīkojuma no
1929. g. 6. jūlija Xs6229, 1929. g.
26. oktobrī, pulksten 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Helēnas Staņislava m.
Jaņevič nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr.. Maltas
pag. atdal. no Gorikolni un Ro-
zentovas muižas zemes, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 10384 (LXXXV1
sēj.) un sastāv no Maltas pag.
Ausmas Ns 32 F mājas ar 2,01 ha
zemes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 650,—;

3) ka kopā ar augminēto pra-
sību īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 600,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz še
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
t'ecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. augustā.
10856v Tiesu izpild. J. Kalaus.
i

'Citu iestāšu
sludinājumi.

?

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)Viiēnu pagasta valdes telpās,
Vilēnos, 1929. g. 28. septembrī,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saim-
niecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem,
kura atrodas Rēzeknes apriņķī,
Viiēnu pagastā,Mežakaktu sādžas
viensētā Ns 48 un pieder Dome-
nikam Staņislava d. Bitanam
(skat.,,Zemes Ierīcības Vēstnesī"
Ne —, lapas pusē — kārtas Ns —).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 9,20 ha.
3) Solīšana sāksies no Ls 250.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/b no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 50.

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

Lūgumi dēļ apliecības izsniegša-
nas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz i/8
no nosolītās summas. Pārējās */«
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.

1929. g. 16. augustā. Ns a 13297
10860 Valsts zemes banka.

Latgales nodala.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 28. augustā,
pīkst. 10, publiskā vairāksolīšanā
tiks pārdotas Rūdolfam Lūsim
piederošās mantas, atrodošās I.
Piena ielā Ns 3, sastāvoša no
trijām smago ormaņu raspuskām,
novērtētām par Ls 395.

Piedzīšana tiek izdarīta Rīgas
centrālās kopējās slimo kases
prasības segšanai. 10880o

Daugavpils pils. pol. 2. iec.
priekšnieks ar šo dara zināmu, ka
iecirknī atrodas atrastas uz ielām
mazs sivēns, dāmu rokas somiņa
ar Ls 1 naudas un āboliņa-
timotiņa sēkla, apmēram 12 kg
svarā. Nozaudētu mantu īpaš-
niekiem jāpieteicas 1 mēneša
laikā no šī sludinājuma ievieto-
šanas. 10863o

11. Dobeles kājn. pulka kom.
izsludina par nederīgu nozaudēto
no viņa 1928. g. 25. februārī
izdoto personas apliecību Ns 1508a
ar kaprāļa Augusta Tetera vārdu.

Zemkopības misiiijas zemkopības departaments
1929. g. 29. augustā, pīkst. 10, Kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,

Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4,
jautkt. izsotčs izdos wnaz.āfcsotišanā

šādus darbus.
sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

1) Jelgavas apr., Volgundes pag., Volgundes vec- un jaunsaimnie-
cību novadgrāvju rakšanas darbus 26700 tek mtr. garumā ar
54747 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 31.885; izsoles
drošības nauda Ls 1600,—

2) Jelgavas apr., Platones pag., meliorācijas s-bas ,,Režu strauts"
novadgrāvju rakšanas darbus 40023 tek. mtr. garumā ar 75910
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 49.332,—; izsoles drošības
nauda Ls 2500,—.

3) Ventspils apr., Sarkanmuižas pag., Buļļu purva un Cirspenes
ciema novadgrāvju rakšanas darbus 13199 tek. mtr. garumā ar
18282 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 10934,—; ' izsoles
drošības nauda Ls 550,—;

4) Ventspils apr., Sarkanmuižas pag., Jaunmeža galv. novadgrāvju
rakšanas darbus 15865 tek. mtr. .garumā ar 26038 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 14950,—; izsoles drošības nauda
Ls 750,—-.

5) Ventspils apr., Puzes pag. mel. sab. „Pūņi" novadgrāvju rakšanas
darbus 4771 tek. mtr. garumā ar 6913 kub. mtr. tilpuma, no-
vērtētus par Ls 4257,—; izsoles drošības nauda Ls 220,—.

6) Ventspils apr., Sarkanmuižas un Vārves pag. mel. sab. ,,Standze "
novadgrāvju rakšanas darbus 16232 tek. mtr. garumā ar 28357
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 16206; Izsoles drošības
nauda Ls 800,—.

7) Kuldīgas apr., Kursīšu pag., saimniecību un valsts meža no-
vadgrāvju rakšanas darbus 7299 tek. mtr. garumā ar 12704
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 7293,—; izsoles drošības
nauda Ls 360,—. ..

8) Kuldīgas apr., Snēpeles pagasta mel. sab. ,,Lones" pļavas no-
vadgrāvju rakšanas darbus 3872 tek. mtr. garumā ar 5032 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 2998,—; Izsoles drošības nauda
Ls 150,—.

9) Kuldīgas apr., Lutriņu pag. mel. sab. ,,Līmenis ".novadgrāvju
rakšanas darbus 4870 tek. mtr. garumā ar 5433 kub. mtr. til-
puma, novērtētus par Ls 3903,—; izsoles drošības nauda
Ls 200,—;

10) Aizputes apr., Sakas pag., nekultiv. valsts fonda zemes ,,Grīni"
IV daļas novadgrāvju rakšanas darbus 12892 tek. mtr. garumā
ar 24067 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 22019,—; izsoles
drošības nauda Ls 1100,—.

11) Jēkabpils apr., Seces pag., I Seces mel. s-bas galveno novad-
grāvju rakšanas darbus 7820 tek. mtr. garumā ar 8211 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6626,—; izsoles drošības
nauda Ls 330,—.

12) Jēkabpils apr., Sēlpils pag., Baltiņu ezera novadgrāvju rakšanas
darbus 2554 tek. mtr. garumā ar 4516 kub. mtr. tilpuma, no-
vērtētus par Ls 2710,—; izsoles drošības nauda Ls 140,—.

13) Jēkabpils apr., Daudzevas pag., Bušu muižas jaunsaimniecību
novadgrāvju rakšanas darbus 5452 tek. mtr. garumā ar 8549
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 4484,—; izsoles drošības
nauda Ls 230,—.

14) Jēkabpils apr., Neretas pag. ,,Rēķu" purva novadgrāvju rak-
šanas darbus 6625 tek. mtr. garumā ar 12346 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 6070,—; izsoles drošības nauda Ls 300,—.

15) Jēkabpils apr., Liel-Zalves pag., ,,ZušupItes" un apkārtējo saim-
niecību galveno novadgrāvju III grupas rakšanas darbus 908
tek. mtr. garumā ar 1318 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 680,—; izsoles drošības nauda Ls 40,—.

16) Cēsu apr., Raunas pag., Rozes muižas saimniecību novadgrāvju
rakšanas darbus 5822 tek. mtr. garumā ar 1151! kub. mtr.
tilpuma novērtētus par Ls 6344.—; izsoles drošības nauda
Ls 320,—.

17) Cēsu apr., Veselavas pag., Veselavas muižas jaunsaimniecību
pļavu novadgrāvju rakšanas darbus 2059 tek. mtr. garumā ar
3206 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 1881,—; drošības
nauda Ls 100,—.

18) Valkas apr., Palsmanes pag., Palsmanes mel. s-bas ,,Spilvas
purvs" novadgrāvju rakšanas darbus 5037 tek. mtr. garumā
ar 9589 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6031,—-; iz-
soles drošības nauda Ls 300,—.

19) Valkas apr., Sinoles pag., Dūņapurva novadgrāvju rakšanas
darbus 9708 tek. mtr. garumā ar 20043 kub. mtr. tilpuma, no-
vērtētus par Ls 13042; izsoles drošības nauda Ls 650,—.

20) Valkas apr., Mēru pag., ,,Rauzas pļavu" novadgrāvju rak-
šanas darbus 6601 tek. mtr. gājumā ar 15257 kub. mtr. til-
puma, novērtētus par Ls 9620; izsoles drošības nauda Ls 480,—.

21) Valkas apr., Lejasciema pag., Galgauskas ezera ūdens līmeņa pa-
zemināšanas darbus 4629 tek. mtr. garumā ar 10469 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 5974,—; izsoles drošības
nauda Ls 300,—.

22) Valmieras un Rīgas apr., Stienes, Skultes un Vidrižu pag.,
Taras upītes regulēšanas darbus 13166 tek. mtr. garumā ar
33180 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 16140,—; iz-
soles drošības nauda Ls 800,—;.

23) Valmieras apr., Valmieras pag., Vēru Gāršas novadgrāvju rak-
šanas darbus 7236 tek. mtr. garumā ar 9754 kub. mtr. tilpuma ,
novērtētus par Ls 6088,—; izsoles drošības nauda Ls 300,—.

24) Valmieras un Valkas apr., Valmieras, Rencēnu, Kokmuižas un
Jērcenu pag., Andrupes regulēšanas un novadgrāvju rakšanas
darbus 15779 tek, mtr. garumā ar 22886 kub. mtr. tilpuma;
novērtētus par Ls 13954,—; izsoles drošības nauda Ls 700,—.

25) Rīgas apr., Doles pag., Doles muižas Katrīnas pusm., jaun-
saimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 10354 tek. mtr.
garumā ar 17051 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 10306,—;
izsoles drošības nauda Ls 500,—.

26) Rīgas apr., Zaubes pag., Bērzu muižas jaunsaimniecību novad-
grāvju rakšanas darbus 3367 tek. mtr. garumā ar 5827 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3315,—; izsoles drošības
nauda Ls 170,—.

27) Rīgas apr., Suntažu pag., Suntažu mel. sab. strautu regulēšanas
darbus 13029 tek. mtr. gājumā ar 26694 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 16658,—; izsoles drošības nauda Ls 800,—.

28) Valmieras apr., Rencēnu pag., Saules muižas jaunsaimniecību
Gaiļu u. c. māju novadgrāvju rakšanas darbus 5697 tek. mtr.
garumā ar 8150 kub. mtr. tilpuma , novērtētus par Ls 3744,—;
izsoles drošības nauda Ls 190,—.

29) Jelgavas apr., Volgundes pag., Volgundes mel. s-bas ,,Dega "
novadgrāvju rakšanas darbus 6586 tek. mtr. garumā ar 6949
kub. mtr. tilpuma un aizsargdambja un 2 slūžu būves darbus,
novērtētus par Ls 5143,—; izsoles drošības nauda Ls 260 ,—.

30) Liepājas apr., Vaiņodes pag., Vaiņodes valsts darbinieku sana-
torijas pļavu galv. novadgrāvju ' rakšanas darbus 1933 tek.
mtr. garumā ar 2472 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 2174,—; izsoles drošības nauda Ls 100,—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstiskus
piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
p. 39.—42. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var ie-
pazīties, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4. 10884rz

Vitrupes pagastam,
Valmieras apriņķī, vajadzīga

vecmāte.
Vēlēšanas notiks pagasta pa-

domes sēdē š. g. 4. septembrī,
vietējā pagasta namā. Vecmātes
tiek lūgtas pieteikties rakstiski
vai personīgi (vēlams personīgi),
iesniedzot dokumentus par vec-
mātes tiesībām un reģistrēšanos
Veselības departamenta.

Alga Ls 70 mēnesī, brīvs dzī-
voklis ar apkurināšanu un ap-
gaismošanu. Ns 857.
10871o Priekšsēdēt. G. Ozoliņš.

Darbvedis I. Kārklinš.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b
pamatojoties uz 1925. g.29. maijalikumu par aizdevumu nodroši-nāšanu, ieķīlājot tiesības uz laukunekustamu mantu, un 1926. g31. marta papildinājumu pie §j
likuma, paziņo, ka Valsts zemes,
bankas aizdevumu piedzīšanai -

1) Valsts zemes bankas Lat-gales nodaļas telpās, Rēzeknē
Atbrīvošanas alejā Ns 10, 1929. g"
30. septemkrī , pulkst. 10 dienā
pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām
meliorācijām un citiem zemeipiederumiem, kura atrodas
Rēzeknes apriņķī, Ozolmuižas
pagastā, Kiiževnieku sādžas v en-
sēta Ns 16 un pieder mir. Feodora
Marjanova mant. Archiņam Mar-jar.ovĒtn.

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 8,25 haAr;hipa Marjantva idefdās

daļa;
b) 1 dzīvojamās ēkas;
3) Solīšana sāksies no Ls 320,—^4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu >/6 no
trešā pantā minēt, summas
t. i. Ls 65.—.

b) Centrālās zemes ierīcība*
komitejas apliecību , ka pir-
cējam atļauts iegūt noValsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

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

5) Tiesību ieguvējam , tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/5
no nosolītās summas. Pārējās4/,
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. 10859

Rīgā, 1929. g. 16. augustā.
Ns a 18922 Valsts zemes banka-

Latgales nodaļa.

Daugavpils apr. priekšn. pal.
2. iec. atsauc savu sludinājumu ,
ievietotu „Vald. Vēstn." Ns 165
no 1929. g. 26. jūl. Pētera
Eriņa iekšz. pases ser. ļP
Ns 001750, izd. no Daugavpili
apr. priekšn. pal. 2. iec. 1927. g.
17. okt. lietā, jo pase ir atrasta
un skaitāma par derīgu. 10864o

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 26. augustā,
pīkst. 12 dienā, Bulduros, Lielā
prosp. Ns 49, pārdos vairāksolī-
šanā Elizabetei Šulcs piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no
36 pudelēm ārzemes un vietē-
jiem liķieriem, novērtētus par
Ls 128. 10861o

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Harija
Lepna ārzemju pasi Ns 9087,
izd. 1925. g. 7. dec Rīgā. 10875o

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Aleksandra
Vimbas ārzemju pasi Ns 703,
izd. 1924. g. 15. aprīlī Liepājā.

Rīgas prēf. 12. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu š. g.
16. aprīli izdoto velosipēda brauk-
šanas atļauju Ns 7034 ar Roberta
Leizana, dzīv. Zeļļu ielā Ns 31,
vārdu, jo minētā atļauja ir
nozaudēta. 10881o

Babītes pag. valde izsludina
par nederīgām šādas pieteiktas
par nozaudētām zirgu pases:
1) Ns 194/8976, izd. no Babītes
pag. valdes 1925. g. 18. dec.
ar Kārļa Ozoliņa vārdu un
2) Ns 69/15319, izd. no Ozolnieku
pag. valdes 1926. g. 9. janvāri
ar Jāņa Pavlovskija vārdu, kura
pārvesta uz Kārļa Ozoliņa vārdu.

10169b

Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaud. apliec. JVs82/2131/111
ar Gordeja Seļakova vārdu, izd.
no Ludzas apr. pr-ka pal. 1. iec.
1929. g. 21. janvārī. 10320b

Prodes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi sr. KL Ns 023468,
izd. no Prodes pag. valdes 1928. g.
7. martā ar Ns 1063 ar Zīles
Jura vārdu. 10270b

sfusUmmju^jmi. ļ
Maksātnespējīgā parādnieka

Jāņa Bergmaņa konkursa valde-
sasauc min. parādnieka

kreditoru sapufei
šī gada 29. augustā, Rīgā, Rigar-
apgabaltiesas namā, pīkst. 18 vak-
ar sekošu dienas kārtībur
1) Konkursa valdes ziņojums.
2) Tekošas darīšanas. '

10883o Konkursa valde.
Apdrošināšanas akc. sabiedr.

„KURZEME"
transporta apdrošināšanas p«!ise-
ar Ns 11260 uz spedicijas firmas
Oskara Hartmana vārdu pie-
teikta par pazaudētu. Ja minētā
polise triju mēnešu laikā netika
uzrādīta sabiedrībai ,,Kurzeme ",,
tad tā skaitīsies par iznīcinātu.
10809z 2 Direkcija.

Brīdinājums.
1929. g. pirmās augusta dienās,,

pārsūtot pa pastu no Krustpilf-
uz Rīgu, zudumā gājis vekselis:
par Ls 600 ar maksāšanas ter-
miņu 27.—28. septembrī š. g.,
maksāšanas vietu Jēkabpilī, iz-
dots no Kārļa Jāņa d. Bērziņa
Ķrustpilī, Rīgas ielā Ns 194,
Ābramam Mcilach k-gam. Visar-
naudas iestādes, kā arī privāt-
personas tiek brīdinātas no minētā:
vekseļa pretīmnemšanas.
10882o Kārlis Bērziņš.

Kara ii. Budžetu in kredītu pinai
izdos piegādāt

rakstisko izsole:
1) Lielgabalu taukus 1500 kg
2) Petroleju, motoru 4000 „
3) Šauteņu eļļu 5000 „
4) Zaļās 'ziepes 1000 ,,
5) Dīzeļmotoru eļļu (stobra) 5000 ,,
6) Benzīnu, smago 20000 ,,
7) Pārnesuma ierīču eļļu 500 ,,
Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā..
Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. la (ieeja

no Elizabetes ielas) 1929. g. 28. augustā, pīkst. 11.
Rakstiskie piedāvājumi izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma par

darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. un iesnie-
dzami slēgtās aploksnēs K. M. budžetu un kreditu pārvaldes apgādes
nodaļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 4, istaba 7, līdz 1929. g.
28. augustam, pīkst. H, vai izsoles dienā, norādītā stundā, izsoles
kommisijai ar uzrakstu: ,,Degvielu , smērvielu un zaļo ziepju izsolei".
Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes vai ārzemes
ražojumu.

Tuvāki nosacījumi K. M. budžetu un kreditu pārvaldes apgādes
nodaļā, katru darbdienu no pīkst. 9 līdz 15. L3142 10892o

F. M. Tilsts idBdeL leiutiKif s
izdos š. g. 3. septembrī,

rakstisko izsolē
pīkst. 12 dienā

728 sievu Bērza matfc&s
un pīkst. 13

3H2 t&nmu koksa, piegādes
Finanču ministrijas namiem Rīgā,

Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās ap-
loksnēs iesniedzami uz katru izsoli atsevišķi līdz attiecīgās izsoles
sākumam Valsts saimniecības departamenta administratīvā nodaļā,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 2a. Katram piedāvājumam pievienojama
Latvijas bankas kvīte par Valsts saimniecības departamenta depozītu
rēķinā Na 206 iemaksāto drošības naudu 5°/0 apmērā no piedāvājuma
summas, vai par līdzīgu summu jāiesniedz citas, likumā par valsts
darbiem un piegādēm, paredzētās drošības.

Ar izsoles un piegādes noteikumiem tuvāki iepazīties var
Valsts saimniecības departamenta administratīvā nodaļā, darbdienās
no pīkst. 10—13. 10858r

(nu sēravotu direkcija
ņmvāod

š. g. 30. augustā, pīkst. 12, Ķemeros, Aleksandra ielā,

vuiwm&solīiāiimm:
Bojātus tvaika katlus; sildvirsmu, 73 kv. mtr.;
1 sūc-spiedsūkni „Ka!ifornija"; 150 vecus logus bez
apkalumiem; 7 sienas pulksteņus; termometrus ar
bojātu skalu; 28 skārda ' ventilācijas krāsnis.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 100 drošības nauda

Minētās mantas interesenti var aspkatīt ikdienas Ķemeros.
10891o 2* L 3136

Jūrniecības departaments
izdos 1929. g. 28. augustā, jauktā izsolē,

pulksten 12:
1) Putnu salas uzbēruma nostiprinājuma darbus.

Nodrošinājums Ls 1500,—;
pulksten 13:

2) Rīgas muitas dārza 3. un 4. rajona kanalizācijas darbus
Nodrošinājums Ls 600,—. 10815 1*
Izsoles noteikumus izsniedz istabā Ns 15. L 3098

Sērkociņu fabriku ukcsaNeUsuf
pārskats par 1928. darbības gadu.

Debets. L"
Kalpotāju algas 9.165,—
Izdevumi 14.305,12
Samaksāti procenti . 19.541,4$-
Nodokļi 1.012,85-

Lr^4024,45
Kredits.

Peļņas no sērkociņu pārdošanas 7.277,65-
Saņemti procenti ' ' 677,71
1928 g. zaudējums 36.069J/

L7 44.024/15
Bilance uz 1928. g. decembri.

Kase un tek. r-ni bankās 1.289,04
Debitori 4.993,5»
Protestēti vekseļi 1.611,74
Pārejošas summas 7.696,14
Akciju izgatavošana 523,73
Bandroles, preces un materiāli 51.774,38
Mašīnas un kustami īpašumi 288.293,77
Peļņas un zaudējumi par 1927. g 11.398,56
Peļņas un zaudējumi par 1928. g J36\069j09

Ls 403.650,03

Akciju .kapitāls 120.000,—
Kreditori 283.650J3

Ls 403.65013

10810b VALDE.
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