
Krievu izglītības pārvaldei padoto reāl-
ģimnaziju, neoģimnaziju, reālskolu
un pamatskolu stundu' plāni.

SPRS, Latvijas-Igaunijas tiešā satiksme,

Noteikumi piena pārvadāšanai tiešā sa-
tiksmē starp Latvijas un Lietavas
dzelzceļu stacijām.

Noteikumi Nr. 361

Apstiprinu.

Saskaņā ar dzelzceļu virsvaldes
padomes ' 1929. g_ 2. jūlija sēdes
lēmumu prot. Ns 51. p. 1.

1929. g. 31. augustā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

piena pārvadāšanai tiešā satiksmē starp
Latvijas un Lietavas dzelzceļu stacijām.

§ 1-
Pienu pieņem pārvadāšanai starp Lie-

tavas un Latvijas dzelzceļu stacijām se-
višķās metalakannās.bruttosvarāne vairāk
par 40 kg. Stacijas, starp kurām pār-
vadāšanu izdarīs, nosaka vienošanās ceļā
abu dzelzceļu pārvaldes.

§2.
Uz katras kannas jābūt metāla plāksnī-

tei, kurā iespiests:
1) Izsūtīšanas un gala stacijas no-

saukums.
2) Nosūtītāja un saņēmēja vārds un

adrese.
3) Kannas brutto svars kopā ar pienu.

Piezīme: Saņēmēja vārdu un adresi
atļauts arī uzkrāsot.

§3.
Kannas jāizgatavo no stipra cinkota

vai alvota skārda un tām jābūt tik cieši
aiztaisāmām, lai no apgāztas kannas piens
neiztecētu un kanna no grūdieniem ne-
attaisītos. Bez tam kannām jābūt ap-
gādātām ar izturīgiem rokturiem, austi-
ņām, ērtai izkraušanai un iekraušanai.

§4.
Kannas ar pienu pieņem pārvadāšanai

pie izdotām uz vārdu bagāžas kvītēm,
pie kam ailē ,,biļetes numurs" iespiež
ar spiedogu vai ieraksta ,,piens" latviešu
valodā un ,,pienas" leišu valodā.

Bez tam uzrāda (ieraksta) piena no-
sūtītāja un saņēmēja vārdu.

Piezīme: Pret vienu bagāžas kvīti
pieņem pārvadāšanai tikai viena no-
sūtītāja vienam saņēmējam adresētu
pienu.

§5-
Bagāžas kvīti pievieno bagāžas pavad-

zīmei un tā iet pienam līdzi līdz gala
stacijai.

Pret bagāžas kvīti piena nosūtītājam
izdod īpašu kvīti.

Bagāžas kvītes un bagāžas pavadzīmes
izsūtīšanas stacija ieraksta izdalīšanas sa-
rakstā ar atzīmi ,,piens".

§6.
Uz robežas piena un tukšu trauku pār-

ņemšanu izdara kārtībā, kāda paredzēta
bagāžas pārņemšanai, atzīmējot pārņem-
šanas sarakstos ,,piens" vai ,,tukši piena
trauki."

§7.
Gala stacija pienu izdod kvītē uzrā-

dītam saņēmējam pret parakstu bagāžas
pavadzīmes otrā pusē.

Kopā ar pienu saņēmējam izsniedz
bagāžas kvīti, tukšu trauku brīvai pār-
vadāšanai atpakaļ.

§«•
Tukšus traukus nodod stacijai, uzrādot

attiecīgu bagāžas kvīti, uz kuras dzelzceļu
ierēdnis atzīmē par trauku pieņemšanu
un to apliecina ar savu parakstu, uzspiežot
stacijas spiedogu.

§9.

Atpakaļ pārvadājamiem tukšiem trau-
kiem sastāda izdalīšanas sarakstu 3 ek-
semplāros, katrai gala stacijai atsevišķi.
Divus eksemplārus nodod bagāžas kon-
duktoram pret parakstu uz trešā ek-
semplāra, kurš paliek izsūtīšanas stacijā.

Tukšus traukus bagāžas konduktors
nodod trauku gala stacijai kopā ar vienu
izdalīšanas saraksta eksemplāru, pret pa-
rakstu uz otra eksemplāra, kas paliek
bagāžas konduktoram.

§ io.
Tukšus traukus izdod izdalīšanas sa-

rakstā noradītam saņēmējam pret pa-
rakstu izdalīšanas saraksta otrā pusē.

§ 11-
Ar katru bagāžas kvīti atļauts nodot

tukšus traukus atpakaļsūtīšanai par brīvu
ne lielākā skaitā, kā tas attiecīgā bagāžas
kvītē uzrādīts.

Nododot atpakaļpārvadāšanai tukšus
traukus mazākā skaitā, bagāžas kvītes
otrā pusē (§ 8) taisa attiecīgu atzīmi, p ie
kam nosūtītājs zaudē tiesības sūtīt atpakaļ
iztrukstošos traukus par brīvu.

§ 12.
Veduma maksu par pienu traukos ap-

rēķina par katriem 1-0 kg, pie kam nepilni
10 kļ skaitās par pilniem.

Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
f/gadu' i :,!t= (saņen,0t eksP<*.)par:

3 mēn. . • „ 6- gadu . . . Ls 18,-
I „ 2,- % gadu ..-. .? „ 10-
Piesūtot pa ?* men. . . . „ 5 —

pastu un pie ' .. • ? „ l,7rj
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem. . . „ —,12 numuru. .' . „ —,10

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.) „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu nokatras
personas ,, —,80

Latvijas valdības *&& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot sj^sļmĒļĒ^ŠļBŝvētdienas un

svētku
dienas

Redakcija: ^BaBffi[^^ ^^^
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Jsf2 2. Tālrunis 20032 ^{ļ^§||118p^ Rīgā, pilī X» 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 "*^^=^BK AtVērts no pulksten 9—3

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1929. g. 26. augustā.
Izglītības ministris E. Ziemelis

Krievu izglītības pārvaldei padoto reālģimnaziju un neoģimnaziju
stundu plāns.

Priekšmeti I n ,„ iv Kopā

Ticības mācība 2 2 1 1 6
Krievu valoda 4 4 4 4 16
Latviešu valoda 3 3 4 4 14
Vācu valoda 3 3 3 3 12
Latiņu, franču vai angļu valoda .... 4 4 4 4 16
Matemātika 4 4 4 4 16
Fizika 2 2 2 2 8
Kosmografija — — 1 1
Ķīmija un dabas zinības — 2 2 2 6
Vispārējā vēsture un sabiedriskas zinības 2 2 3 3 10
Latvijas vēsture — — 1 1 2
Vispārējā ģeogrāfija 2 2 1 1 6
Latvijas ģeogrāfija — 1 — 1
Zīmēšana un rasēšana 2 2 1 — 5
Fiziskā audzināšana. 1 1 1 i/ 2 31/2
Militārā apmācība zēniem 1 1 ''] 1 4

Kopā: 30 32 33311/2126>/Dziedāšana — — — — (3)
Orķestra spēle — — — — (2)
Rokdarbi (2) (2) (4)

1. piezīme. Latvijas vēsture un ģeogrāfija jāpasniedz latviešu valodā.
2. piezīme. Reālģimnazijās obligātoriska latīņu valoda; neoģimnazijās obligā-

toriska franču vai angju valoda.

Pārvaldes priekšnieks J. Jupatovs.
Darbvedis K. Jeremejevs.

Apstiprinu.
1929. g. 26. augustā.

* Izglītības ministris E. Ziemelis.

Krievu izglītības pārvaldei padoto reālskolu stundu plāns.

Priekšmeti 1 11 III iv Kopā

Ticības mācība 2 2 1 1 6
Krievu valoda 4 4 4 4 16
Latviešu valoda 3 3 4 4 14
Vācu valoda 3 3 3 3 12
Franču vai angļu valoda (4) (4) (4) (4) (16)
Matemātika 4 4 6 6 20
Fizika 2 2 3 3 10
Kosmografija — — — 1 1
Ķīmija, mineraloģija ar technoloģiju ..32 — 7
Dabas zinības — 2 2 2 6
Vēsture, vispārējā un sabiedriskas zinības 2 2 3 3 10
Latvijas vēsture — — -
Vispārējā ģeogrāfija 2 2 1 6
Latvijas ģeogrāfija — — ' — '
Zīmēšana un rasēšana 2 2 1 7
Fiziskā audzināšana 1 1 1 V2 3'/2
Militārā apmāciba zēniem 1 ļ ļ ļ 4

Kopā: 29(4) 30(4) 33(4) 33i/2(4) 125i/2(!6)

Dziedāšana — — — — (3)
Orķestra spēle — — — (2)
Rokdarbi (2) (2) (4)

Piezīme: Latvijas vēsture un ģeogrāfija jāpasniedz latviešu valodā.

Pārvaldes priekšnieks J. Jupatovs.
Darbvedis K. Jeremejevs.

Rīkojums Nr. 354
1929. g. 31. augustā.

SPRS Latvijas Igaunijas satiksme.

Sakarā ar SPRS dzelzceļu centrālās
Pārvaldes ierosinājumu, SPRS Latvijas
I gaunijas tiešās satiksmes tarifā preču
Pārvadāšanai (izpildu un tarifu noteikumi),
kas izsludināts 1926. g. Valdības Vēstneša
295. numurā, izdots atsevišķā brošūrā
un spēkā no 1927. g. 1. janvāra(sk. 1926. g.
Dzelzc. Vēstn. JVfo '50 rīk. 460), izdarāms
šāds grozījums:

Nodalījumā XI2, kas ievests papildi-
nājuma veidā no 1928. g. 1. novembra ar
tā paša gada 25. oktobra rīkojumu N° 463
(sk. 1928. g. Dzelzc. Vēstn. Ne 43), zem
virsraksta „Preču pieņemšana un iekrau-
šana", minēto „četru zelta rubļu" vietā
jālasa „sešu zelta rubļu".

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. septembri.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Krievu izglītības pārvaldei padoto pamatskolu stundu plāns.

Apstiprinu.
1929. g. 29. augustā.

Izglītības ministris E. Z i e m e 1 i s.

Priekšmeti Pirmsk. j ,, m ,y y, Kopā

Ticības mācība 222 2 2 2 2 14
Baznīcas-slāvu valoda un

dziedāšana — — 1 1 1 — 3
Krievu valoda 666 5 5 5 5 38
Latviešu valoda .... — — 4 5 5 ' 4 4 22
Vācu valoda — — — — — 4 4 8
Matemātika 555 4 4 5 4 32
Dabas zinības un fizika. — — — 2 2 2 3 9
Apkārtnes mācība ...222 — — — — 6
Vispārējā ģeogrāfija .. — — — 2 3 3 2 10
Latvijas ģeogrāfija ... — — — — — — 1 1
Vispārējā vēsture ... — — — 2 3 2 2 9
Latvijas vēsture .... — — — — — 1 1 2
Zīmēšana — 11 I 1 1 1 fi
Glītrakstīšana 2 2 2 1 — 7
Dziedāšana 111 1 1 1 1 7
Vingrošana 222 2 2 2 2 14
Rokdarbi — — — (2) (2) (2) (2) (8)

Kopā: 20 21 26 28+(2) 29+(2) 32+(2) 32+ (2) 188+(8)

Piezīme: Latvijas vēsture un ģeogrāfija pamatskolu V un VI klasē jāpasniedz
latviešu valodā.

Pārvaldes priekšnieks J. Jupatovs.
Darbveža v. N. Ugainiks.



§ 13.

Atbildība nokārtojama saskaņā ar vai-
nīgā dzelzceļa noteikumiem un lēmumu.

§ 14.
Noreķināšanos par piena pārvadāšanu

izdara aprēķinā par bagāžas pārvadāšanu,
ierindojot minētos pārvadājumus atseviš-
ķos posteņos.

§ 15-
Nepieprasītā piena vai tukšu trauku

likvidēšanu izdara saskaņā ar likvidējošā
dzelzceļa noteikumiem.

Šie noteikumi stājas spēkā no 1929. g.
1. septembra.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums JV» 204.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās:

1929. g. 3. oktobrī, pīkst. 15 dienā.
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.

2210) Rīgas apriņķa Tomes pagasta To-
mes muižā;

2211) Valmieras apriņķa Tūjas pagasta
Vecmuižas saimn. Ne 64F;

2212) Valmieras apriņķa Tūjas pagasta
Vecmuižas saimn. N<> 5F (pārvērtējums);
2213) Valmieras apriņķa Pociema pagasta

Kipenes muižas saimn. N° 10F;
2214) Rīgas apriņķa fnčukaina biezi ap-

dzīvotās vietas apb. gab., kas no-
vērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā no š. g. 29. jūlija līdz
š. g. 3. augustam;

2215) Rīgas apriņķa Inčukalna pagasta
Inčukalna muižā;

2216) Cēsu apriņķa Ērgļu pagasta Ērgļu
muižā un Ērgļu mācītāja muižā;

2217) Cēsu apriņķa Ogres pagasta Ogres
un Mazozolu muižās;

2218) Cēsu apriņķa Katrīncs pagasta
Katrīnes muižā;

2219) Valkas apriņķa Mālupes pagasta
Mālupes muižas saimn. N° 54F;

2220) Valmieras apriņķa Valmieras pil-
sētas Kauguru muižas apb. gab.

N° 44F;
2221) Cēsu apriņķa Dzērbenes pagasta

Dzērbenes muižā;
2222) Madonas apriņķa Madonas pilsētas

apb. gab. N°N° 57F un 58F (pār-
vērtējumi);

2223) Madonas apriņķa Madonas pilsētas
apb. gab. N° 51F;

1929. g. 10. oktobrī, pulksten 15 dienā.
turpat.

2224) Jaunlatgales apriņķa Bērzpils pa-
gasta Strūžānu muižā;

2225) Rīgas apriņķa Aizkraukles pagasta
Aizkraukles muižā.

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī. JN° 6274.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētāja v. Dikmanis.
Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Valdīnas vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Sakarā ar Cēsu apriņķa Druvienas
pag. parādījušos trakuma sērgu, pamato-
joties uz ,,obligātoriskiem noteikumiem
par trakuma sērgas apkarošanu", publi-
cētu „Vald. Vēstn." 1927. g. 198. num.,
izsludinu Madonas apriņķa Liezeres,
Kraukļu, Virānes, Adulienas un
Tirzas pagastu par trakuma sērgas
apdraudētu rajonu.

Uzdodu visām augšā minētām pagastu
valdēm steidzami pasludināt iedzīvotājiem
šo manu rīkojumu un atgādināt sērgas
apkarošanas noteikumus.

Policijai uzdodu spert visus no viņas
atkarīgos soļus sērgas sekmīgākai apka-
rošanai. Visi apkārtklējojošie suņi bez
uzpurņiem un kaķi nogalināmi, bet vai-
nīgās noteikumu neievērošanā personas
saucamas pie atbildības.

Madonā, 1929. g. 31. augustā. Ne 8629s
Madonas apriņķa priekšnieks Prauliņš.

La&iia un citas valstis

Latvija un Igaunija.

Tallinā, 2. septembrī. Šodien Latvijas
sūtņa vietas izpildītājs Rācens apmeklēja
Igaunijas izglītības ministri, ar kujoi pār-
runāja jautājumu par latviešu skolas
dibināšanu Igaunijā. Igaunijas iz-
glītības ministris apsolījis šo jautājumu
tuvāk apsvērt.

Ārzemes.
Kur visur darbojas kommūnisti.

Parīzē, 2. septembrī. Havass ziņo, ka
Abesinijas galvas pilsētā Adis-Abebā
atklāta lielinieku propagandas organizā-
cija. Divi krievi — kāds inženieris un kāds
— ārsts izraidīti no Abesinijas. LTA.

Arābu kustība.
Londonā, 2. septembrī. Emirs Husseins

Jeruzalemes muhamedāņu augstākās pa-
domes prezidents un lielmuftijs, sarunā ar
,,Daily Express" korespondentu izteicies:
Patlaban mēs stāvam nopietnas arābu
nacionālas sacelšanās priekšā, kuru at-
balsta nevien Sirijas, Ēģiptes «n Žiemeļ-
afrikas muhamedāniskie arābi, bet visa
60 miljonu lielā arābu tauta. Mēs
nepretosimies angļu karaspēka durkļiem,
bet Lielbritānijai jāsaprot, ka pēdējo
dienu nopietniem notikumiem Palestinā
ir patiesībā ļoti maz sakara ar strīdu
Jeruzalemes ,,Raudu mūra" dēļ. Šo no-
tikumu īstie cēloņi jāmeklē pazīstamā
Balfura deklarācijā (kas apsolījusi Palesti-
nasizveidošanu par žīdu,.nacionālomītni").
Lai arī acumirklī angTu ieročiem izdodas
atjaunot Palestinā kārtību, tomēr palie-
koša miera arābu zemēs nebūs tik ilgi,
kamēr Anglija turpinās Balfura deklarā-
cijas politiku. Visa Arabija pašlaik pār-
dzīvo dziļāko saviļņojumu. LTA.

Kara darbi tālos austrumos.
Londonā, 2. septembrī. Reiters ziņo

no Mukdenas: Izdots'oficiāls Kirinas
provinces gubernatora' paziņojums, ka
ķīniešu karaspēks ieņēmis atpakaļ Tugninu,
bet Vangningu ieņēmusi kāda sarkanās
armijas nodaļa. LTA.

Māksla

Nacionālā opera. Sestdien, 7. septembrī, sezo-
nas atklāšana ar Jāzepa Mediņa operu „V a i d e-
1 ote". Galvenās lomās Vilija Lamberts, Helēna
Berzinskis, Herta Lūsis, Nikolajs Vasiljevs,
Ādolfs Kaktiņš un Krīva lomā Jānis Niedra,
pirmo reizi pēc atgriešanās no ārzemēm. Diriģēs
Teodors Reiters. — Svētdien, 8. septembrī, pulk-
sten 2 dienā, tautas izrādē ,,G u 1 b j u e z e rs".
Piedalās Aleksandra Feodorova un viss balets.
Diriģēs Otto Karls. Pulksten 7.30 vakarā
„S e'v i 1 j a s bārddzinis" ar Adu Benefeldi,
Alvilu Spenneri, Albertu Verneri, Jāni Niedru
galvenās lomās. Diriģēs Teodors Reiters. Biļetes
dabūjamas.

Nacionālā opera. Nacionālajā operā atklāts
abonements uz 8 pirmizrādēm. Abonementā
uzņemtas 6 operas: Boito „Mefistofels", Pučini
,,Turandota", Kreneke „Džonijs uzspēlē", Sme-
tana ,,Pārdotā līgava", Verdi „Ernani", Masnē
,,Tais" un 2 baleti: R. Strausa ,,Leģenda par
Jāzepu" un Puni ,,Burvju zirdziņš". Operas
kase atvērta no pulksten 10 līdz 13 un no
16 līdz 19. '

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Ženēvā, 2. septembrī. Tautu savienības
padomes priekšsēdētājs, Persijas delegāts
šodien pulksten 11.10 atklāja ar īsu runu
Tautu savienības gadskārtējo pilnsapulci.

Ženēvā, 3. septembrī. Latvijas
ārlietu ministris Balodis ievēlēts
par vienu no Tautu Savienības
kongresa viceprezidentiem. Vice-
prezidentu ievēlēšana devusi šādus
rezultātus: Brians (Francija) unStre-
zemans (Vācija) dabūjuši katrs 42 bal-
sis, tā tad ievēlēti vienbalsīgi, jo bija
klāt 42 delegācijas, Adači (Japāna) un
Balodis(Latvija)dabūjuši katrs41 balsi,
Makdonalds_ (Anglija) ievēlēts ar
38 balsīm un Čaočuvu (Ķīna) — ar36.
Balodis sakarā ar ievēlēšanu saņēmis
daudz apsveikumu.

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 3. septembrī.

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,16—25,21

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,07—27,28
100 Zviedrijas kronu ..... 138,85—139,55
100 Norvēģijas kronu .... 138,05—138,75
100 Dānijas kronu 137,95—138,65.
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,65—208,70
100 Vācijas marku 123,40—124,00
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. Skujevies.

? Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-,
aicina visus, kam būtu uz 1921. g.
26. maijā mirušā Staņislava
Aleksandra d. Saviča atstāto
mantojumu kādas tiesības kā

mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Vald. Vēstn.". Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L.JVe 2107a 29

Daugavpilī, 1929. g. 22. aug.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).

11468o Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Paziņojums
Jelgavā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka ma-
siere Elizabete Graudiņš, Jelgavā, Pasta
ielā N2 18, pieņemta par valsts darbinieku
masieri.

Departamenta direktors F. Roze ,
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba

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) tirgotājs Cemachs Abramovicius
Rīgā, L. Bīskapa ielā Ne 2, 2. septembrī,
reģistrēts kā augļu un ogu izvedējs uz
ārzemēm zem šādas tirdzniecības markas
„Lettobst". 12144

Iecelšanas.
Pavēle N° 547.

1929. g. 29. augustā.
Sakarā ar muitas departamenta direktora

Eduarda Dundura komandēšanu uz Čecho-
slovāķiju piedalīties kā ministrijas pārstāvim
starptautiskā koku tirdzniecības konferencē, pa
viņa komandējuma laiku, skaitot no š. g. div-
desmit astotā (28.) augusta, muitas departa-
menta direktora pienākumus uzdodu izpildīt tā
paša departamenta vicedirektoram Bruno P a -
v as a ri m.

Finanču ministris A. P e t r e v i c s.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar saviem š. g. 28. augusta trīs nolē-
mumiem, meklē apsūdzētu pēc sod. lik. 51.,
586., 586., 51., 586. p. Ernestu-Frici Žaņa dēlu
Domorovski — Latvijas pilsoni, dzim.
1909. g. 16. decembri. Apgabaltiesa lūdz katru,
kam būtu zināma Ernesta-Friča Dombrovska
tagadējā uzturēšanās vieta vai viņa mantība, par
to tūliņ paziņot tuvākai policijas iestādei. Atra-
šanas gadījumā Ernestu-Frici Dombrovski ap-
cietināt, ieskaitot Jelgavas pilsētas izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, par ko paziņot Jelgavas apga-
baltiesai un minētam izmeklēšanas tiesnesim.

Jelgavā, 1929. g. 31. augustā.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretāra v. 1. Briedis.

" — <

(ĶU&niļ
sliidiiaēf mirai.

?*
—— *

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1929. g. 13./20. augusta lē-
mumu ir atzinusi Kārli Spādi
par maksātnespējīgu parādnieku
ārpus tirdzniecības, kamdēļ iestā-
dēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi: I) uzlikt aizliegumu
uz parādnieka nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās, un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesas! par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo 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
arī par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

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

Rīgā, 1929. g. 22. augustā.
L. m 773/29. g. I g. 11209b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
17. septembri minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1929. g. 10. aprīlī Jaungulbenes
pag. mir. Jāņa Kārļa d. Bīdeļa
testaments.

Rīgā, 1929. g. 31. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12071z Sekretārs A. Kalve
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
17. septembri minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1929. g. 14. maijā Rīgā mir.
Mfķeļa Jēkaba d. Cīruļa testa-
ments.

Rīgā, 1929. g. 30. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12072z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
13. augustā, izklausījusi Marijas
Larsons (Larsson), dzim. Zēcen?
(Siezen) dzīv. apdroš. polises
mortifikācijas lietu, nolēma: at-

zit par iznicinātu dzīvības ap-
drošināšanas polisi par 9500 rbļ.
ar Ne 61301, izdotu no apdrošinā-
šanas biedrības ,,Žizņ" 1895. g.
3. februārī.

Rīgā, 1929. g. 22. augustā.
JVe 3078„ 11210b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nod.
paziņo, ka ar viņas šī gada
21. augusta lēmumu reģistrēti
,,Auļu savstarpējās ugunsapdro-
šināšanas biedrības" biedru pilnā
sapulcē 1926. g. 13. jūnijā pie-
ņemtie statūtu grozījumi.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
11356b Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nod.
uz civ. proc. lik. 146071. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šā gada
21. augusta lēmumu reģ. koope-
ratīva sabiedrība zem nosaukuma
Duntes lauksaimniecības ma-
šīnu koplietošanas biedrība ,,Cen-
sonis", ar valdes sēdekli Duntes
pagastā. 11357b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nod.,

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 31. jūlija
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība
„Dabas draugu" biedrība at
valdes sēdekli Rīgā.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
11211b Sekretārs Fridrichsons

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
17. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1928. g. 21. jūnijā mirušā Jūlija
(Jūliusa)-Jāņa Anža d. Brača
mantojuma līgums.

Rīgā, 1929. g. 30. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12073z Sekretārs A. Kalve.

Rtgas apgabalt. reģistrāc. nod.,

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 14. augusta
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība
Katlakalna - Doles zvejniecības
biedrība „Krāce", ar valdes sē-
dekli Katlakalna pagastā. 11212
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridric-hsons.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
11./25. jūnijā izklausīja lietu
par Zāmueļa Šloma d.Cukermana
atzīšanu par maksātnespējīgu pa-
rādnieku, par ko iespiests sludinā-
jums ,, Valdības Vēstnesi" 1926.g.
5. j,ūlijā ar Ne 144, un nolēma:
atzīt Zāmuela Šloma d. Cuker-
mana maksātnespējību par ļaun-
prātīgu bankrotu, par ko pa-
ziņot prokuroram kriminālvajā-
šanas ierosināšanai; zvērināta aiz-
gādņa projektu par naudas sa-
dalīšanu starp Cukermana kredi-
toriem apstiprināt; šo lietu skatīt
par pabeigtu un izdarīt likumā
paredzēto publikāciju.

Daugavpilī, 1929. g. 22. aug.
Ne 109b;26. 11358b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
29. aprīlī mirušā Antona Staņi-
slava d. Klaucana atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sārieni, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Vald. Vēstn.". Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 22. aug.
Priekšsēdētāja b. (paraksts).

Sekretāra v. J. Tiltiņi
Rīgas pils. 4. lec. miertiesnesis ,

pamatojoties uz sod. lik. 33. p-
3. pkt. un 218. p. pamata paziņo
atklātībai, ka no viņa sodīta
1928. g. 24. decembrī Jūle Ku|i-
kovskis, Mārupes pag. Kuļikov-
sku mājās par tirgošanos ar
pienu, kurā atrasti kūts mesļ
pēc sod. lik. 209. p., ar Ls <5.—
naudas soda, vai maksātnespējas
gadījumā ar 3 nedēļām aresta.
12078z Miertiesn. (paraksts).

Nacionālais teātris. Otrdien, 3. septembrī
pulksten 7.30 vakarā, ,,V e r m 1 a n di eš i". -L
Trešdien, 4. septembrī, pulksten 7.30 vakarā
„Dots pret dotu". — Ceturtdien, 5. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā, M. Dišleres
„Ozolnieka meit a". — Piektdien , 6. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā, Šekspira ,,Dots
pret dot u". —? Sestdien, 7. septembrī , pulk-
sten 7.30 vakarā, Fodora komēdija ,,P 1i k a kā
baznīcas žurka". — Nākamā novitāte-
Džeroma K. Džeroma komēdija „Fannija"'
(ar Ludmilu Špīlberg titula lomā) E. Feldmana
režijā, A. Cimermaņa dekoratīvā ietērpā. Biļetes
dabūjamas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Ābrama Mil-
vieka lūgumu un savu 1929. g
20. augusta lēmumu, paziņo,
ka lūdzējs parādu pēc 5 obligā-
cijām par 300, 2000, 22000,
15000 un 15000 rbļ., apstiprinā-
tas 1899. g. 16. okt. ar Ne 2291,
1913. g. 10. okt. ar JN° 2492,
1913. g. 24. okt. ar Ne 2969,
1914. g. 27. okt. ar Ne 2313 un
1924. g. 18. jūn. ar Ne 2450,
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
V hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reģ. JVe 619, izdotas par
labu pirmā Nikolajam-Reinhol-
dam Šillingam, otrā Ivanam
Jasinsikim, trešā Paulim Blaže-
vicam, ceturtā Izākam Rabitio-
vičam un piektā Edītei Holsteins
— ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 1617,07 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 sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 1929. g. 23. augustā.
Ne 5282. 11681o
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Redaktors M. Ārons.



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
1. iecirkni, kura kanceleja at-
rodas apgabaltiesā, istabā Ne 9,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1929. g. 15. novembri,
pulkst. 10 rītā, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu kopā ai
kustamu mantu sastādošu šā
nekustama īpašuma piederumu,
kupā ierīkota adatu fabrika,
piederošs Kuldīgas adatu fa-

brikas ,.Planēta" akciju sabie-
drībai, kur= atrodas Kuldīgā,
Liepājas ielā .Ne 38 un Muce-
nieku ielā .Ne 30 un ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ne 97.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 37.500 un tiek
pārdots dēļ Latvijas hipotēku
bankas prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: 22.000 rubļi
krievu cara naudā, Ls 20.000 un
Rozai Jakobson tiesība lietot
līdz mūža beigām ieņemto dzī-
vokli.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtkšanas summas Ls 37.500,
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 3750 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. JVe 1485

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
12108 Tiesu izp. A. Ķorženeckis.

*€itu iestāžu
sludinājumi.

?

Valsts zemes banka,
atrod. Rigā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Skultes pag. namā, Skultē
1929.g. I. oktobrī, pīkst.10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Rīgas
apr., Skultes pag., Skultes muižas
jaunsaimniecība Ne 85F un pie-
šķirta Ernstam Jāņa d. Paeglim
(skat. ,,Zemes Ierīcības Vēstnesī
Ne 34 lapas pusē 7 kārtas
Ne 8581).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 18,35 ha,
b. ēkām. 1 dzīvojamās ēkas,

2 klēts un 3 rijas ar pie-
darbu.

3) Solīšana sāksies no Ls 1.400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu ? 5 no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 280,—.

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

Lūgumi dēļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 ne-
dēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
V/5 no nosolītās summas.
Pārējās 4 /5 jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles. Šo prasību
neizpildīšanas gadījumā pircējs
zaudē iemaksāto drošības naudu
un tiesību uz saimniecību.

Rīgā, 1929. g. 30. augustā.
12133 Ne a 24748

Valsts zemes banka.

Kandavas pilsētas

Miķeli gada tip
tiek pārcelts no 14. un 15.okt.

1929. g. 15. u« 16. oktobri.
12063 Pilsētas valde.

Līvānu pilsētas valde
š. g. 6. septembri, pīkst. 3 dienā,

pārdos jauktā vairāksolīšanā
pilsētas pašvaldībai piederošu

gruntsgabalu
Ne 150F, līdz ar plienakmeņa
mūra ēkas 4 sienām, atrodošos
Līvānos, Rīgas un Jaunkapu
ielu stūri. 12064z

Drošības nauda Ls 500,—.
Tuvākas ziņas pilsētas valdē.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

vz Esteres Hajas Šendera meitas
Levinsonas lūgumu par neku
stamas mantas, sastāvošas no
pilsētas dzimtslietošanas tiesību
gruntsgabala ar ēkām platībā
§0 kv. sis un esošās Daugavpilī,
29 kvartālā aT Ne 3 1it „a"
Ra'na ielā ar polic. JVe 32,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,

uzaicina visas personas, kuram
j r kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt koni-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,.Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
t,n minētā lūdzēja varētu tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām. Ne3833

Daugavpilī, 1929. g. 22. aug.

Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
11252oSekr.-darbv. Vitkovskis.

Zsmes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kirila Timoteja dēla Ticho-
mirova lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Zarečjes
sādžas viensētas Ne 12, platībā
13 desetinas 2020 kv. asis un
esošās Rēzeknes apriņķa Maka-
šānu pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests Latga-
les zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne 3839

Daugavpilī, 1929. g. 22. aug.
Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekret.-darbvedis A.Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Annas Jāņa m. Šlapočenko
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala
platībā 117 kv. asis un esošās
Daugavpili 76. kvartālā ar Ne 3
lit. ,,v", Šosejas ielā ar policijas
Na 81, kurā nekustamā mantā
lūdzēja mantojusi tiesības uz pusi
no Vasilija Jāņa d. Belišova,
tiesības uz otro pusi pieder.
Aleksandram Jāņa d. Belišovam,
bet mūža valdīšana — Irēnai
Jāņa m. Belišovai, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, —? uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto ' neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas „Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētā lūdzēja varētu tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci ar tiesībām
uz pusi bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpili, 1929. g. 22. aug.
11251o Ne 3847.
Kommis. priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekret.-darbvedīs A.Vitkovskis.

Ar Rīgas pils. 9.iec. miertiesneša
1929. g. 16. jūlija spriedumu viņa

krim . lietā Ne 1036 tirgotāja
Lība Rasa, Rīgā, Bruņinieku ielā
Ne'72 , par baltmaizes ar zaļiem
pelējumiem , pārdošanu savā pār-
tikas preču veikalā, pēc sod. lik.
210 1. p., sodīta ar Ls 10, naudas-
soda, vai pierādītā maksātne-
spējas gadījumā ar arestu uz
trim dienām, piedzenot par labu
Rīgas pilsētas veselības nodaļai
Ls 6,— maizes izmeklēšanas iz-
devumus.

Spriedums stājies likumīgā spē-
kā un izpildīts 1929. g. 26. augustā
. 'J29. g. augustā.
120o0z L. Ne 1036/29. g.
____Mjertiesn. v. (paraksts).

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ, proc. lik. 2011., 2012. p.
Pamata paziņo, ka pēc mirušās
'929. g. 25. jūlijā Hildas Grund-
manis ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam ir uz šo
mantojumu , vai sakarā ar to,
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā , skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja augšā minētās personassavas tiesības augšā uzrādītā
termiņā nepieteiks ' , tad viņas
atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 22. augustā.
11253o Miertiesnesis Bīlmanis.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņa ar savu lēmumu no
1929 . g. 21. augusta un pamato-

damies uz civ. proc. lik. 1401.,
1402, p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p., uzaicina 1928. g. 1. no-
vembrī mirušā Tomasa (Toma)
Jēkaba d. Spule mantniekus
pieteikt savas mantojuma tiesības
uz mantojumu, kas palicis Dau-
gavpils apr. Vārkavas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu slu-
dinājuma laikā, skaitot no šii
sludinājuma iespiešanas dienas.
11283o Miertiesnesis K. Avens.

Ar Daugavpils 4. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 28. jūnija sprie-
dumu Josels Dāvida d. Vovsi, par
netīrību savā kolonial-pārtikas
preču veikalā, Kalupes pagastā,
Daugavpils apr., uz sodu lik.
209. p. pamata sodīts ar naudas
sodu Ls 10,—, vai maksātnespē-
jas gadījumā ar arestu uz trīs
dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. Krim. 1. JVe 706/29.

1929. g. 29. augustā.
12058z Miertiesn. K. Avens.

Rencēnu pagasta tiesa,
Valmieras apr., pamatodamies uz
savu 1929. g. 24. augusta lēmumu
un pagasta tiesu likuma 108. un
109. p. ar šo paziņo'atklātībai, ka
pilsonis Kārlis Krūmiņš adoptē
par savu bērnu un mantinieci
Eidokijas Stenders meitu — Elzu
Stenderis, dzim. 1915. g. 21. nov.,
piešķirot adoptējamai savu uz-
vārdu ,,Krūmiņš".

Personas, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas pieteikties šaī tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Pēc minētā
termiņa notecēšanas nekādi ie-
bildumi netiks pieņemti un adop-
cija skaitīsies par likumīgā spēkā
gājušu. 3

11953z Pagasta tiesa.
Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. septembri, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Vidzemes šosejā Ne 127,
dz. 2, pārdos Jēkaba Zeberga
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 525.

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

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
12138 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. septembrī, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Ropažu ielā JVe 19, fabrikā,
pārdos Pētera Ozoliņa kustamu
mantu, sastāvošu no degvīna
pudelēm un novērtētu par Ls 280.

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

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
12140 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Daugavpils ielā
JVe 74, dz. 25, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasībā
par Ls 41.232,50, ar % un izde-
vumiem, 1929. g. 5. decembrī,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Irmas-
Margrietas-Elfrīdas Bauman ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 34a,
II hipot. iec. ar zemes grāmatu
reģistra Ne 151 (grupā 19, grunts
Ne 49), un sastāv no Sv. Jura
patversmes dzimtsrentes grunts
gabala 605 kv. asu platībā ar
ēkām un piederumiem, atrodoša-
mies uz viņa;

2) ka īpašums priekš pu-
bliskiem torgiem apvērtēts par
Ls 175.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 175.801,34.

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

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

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

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

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī.
12141 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. septembri, pulkst. 12 dienā.
Rīgā, !. Smilšu ielā JVe 18, ekspr.
kant., pārdos Bertas Levin kust.
mantu, sastāvošu no gardinēm,
krēsliem un cita un novērtētu
par Ls 260.

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

Rīgā, 1929. g. 28. augustā.
12139 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
7.septembrī, plkst.10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ne 70, dzīv. 2,
Zemkopības ministrijas lietā,
pārdos Indriķa Stukuļa kustamu
mantu, sastāvošu no klavierēm
un novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī.
12142 Tiesu izp. J. Zirgels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Šķūņu ielā Ne 30.,
pārdos Džona Ne 'sona kustamu
mantu, sastāvošu no oderes
drēbes, novērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī.
12150 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, M. Kalēju ielā Ne 19,
pārdos Roberta - Hugo Elertca
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un grāmatām, novēr-
tētu par Ls 740.

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

Rīgā, 1929. ģ. 29. augustā.
12151 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 11. septembrī, pīkst. 12
dienā, Nītaures pagasta Kalna-
Dukšos 1. un 2. izsolē pārdos
Vilhelma Andermaņa kustamu
mantu, sastāvošu no 2 govīm un
teles, un novērtētu par Ls 540,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. augustā.
12135z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā 11, paziņo:

1) ka Vulf ' a Dimanta prasību
apmierināšanai pēc Valkas apr.
3. iec. miertiesneša izpildu uz-
rakstiem no 1928. g.'31. jūlija
JVe 919 un 920 kopā par Ls 426,10
ar °/0 un izdev.; 2) Pētera Dun-
kuļa prasības apmierināšanai pēc
Madonas apr. 2. iec. miertiesneša
izp. uzraksta no 1927.g. 13.jūnija
JVe 607 — Ls 58,27 ar Q/0 un izd.,
3) Eduarda Mūrnieka pēc Ma-
donas apr. 2. iec. miertiesneša
1928. g. 24. sept. izpildu raksta
Ne 944 Ls 19,— ar % un izdevu-
miem; 4) Osvalda Lāča prasību
apmierināšanai pēc Madonas apr.
2. iec. miertiesneša 1928. g.
11. jūlija izp. uzraksta JVe 952 —
Ls 89,45 ar °/0 un izdev. un Mado-
nas apr. 2. iec. miertiesneša
1929. g. 15. febr. izpildu Uzr.

Ne 217 — Ls 55,17 ar % un izde-
vumiem; 5) Rūdolfa Šūmaņa pra-
sībā pēc Madonas apr. 2. iec.
miertiesneša 1929. g. 15. aprīļa
izpildu uzraksta JVe 498 '— Ls
526,47 ar u/(j un izdevumiem;
6) Voldemāra Piekalnieta prasībā
pēc Madonas apr. 2. iec. miert.
1929. g. 18. aprīļa izpildu uz-
raksta JVe 517 — Ls 703,46 ar %
un izd.; 7) Centrālās savienības
,,Konsums" prasībā pēc Rīgas
pils. 3. iec. miertiesneša 1929. g.
4. marta izpildu raksta Ne 304 —
Ls 22,— ar % un izdevumiem un
8) Stāmerienes krāj-aizdevu sa-
biedrības prasībā pēc Madonas
apr. 2. iecirkņa miertiesneša iz-
pildu raksta no 1929. g. 8. maija
ar JVe 463 — Ls 336,44ar%izdevumiem, 1929. g. 7.novembrī,
pikst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Otto Za-
riņa nekustamu īpašumu, kurš
atrodas Madonas apriņķī Stāme-
rienes pag., ar zemes grām. reģ.
Ne9595 un sastāv no Stāmerienes
muižas ,, Irbes Ne 42F un 42 Fa"
mājas, kopplatībā 17,03 ha ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3400,— un no-
dokļu parādiem: a) pagastam
Ls 145,11 ar ° ,, un b) valstij
Ls 13,49 ar

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

priekšā apliecība par to, ka ne
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Smiltenē. 1929. g. 28, augustā.
12069z Tiesu izp. Ķ. Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, paziņo:

1) ka Arista fon Brimera (von
Brtimmer) prasības apmierināša-
nai pēc Rīgas apgabaltiesas 1. civ.
nodaļas 1928. g. 6. augusta izpildu
raksta JVe 413870 — Ls 4496,06
ar",, un izdevumiem, 1929. g.
7. novembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Katrī-
nas Martens un Marijas Martens
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras apr., Kaugiiru pag.,
ar zemes grāmatu reģ. JVe 6422 un
703 un sastāv no Kauguru muižas
,,Vanagu" mājām — ar zemes
grāmatu reģ. JVe 6422 — un ar
zemes grāmatu reģistra JVe 703
atdalītām ,,Mazvanagu" mājām,
kopplatībā 11,16 ha, ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,— un
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.; .

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar nodokļu
parādiem: l) 'a) lauku nekustamas
mantas nodokli valstij Ls 3,36
ar % un b) pašvaldībai —
42,24 ar o/ 0 ;

4) ka personām, kuras vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstādapriek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu; un

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

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

Visi papīri un dokumenti, kuri
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 28. augustā.
12068z Tiesu izp. K- Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā JVe 11, paziņo:

1) ka Kārļa Rodes prasības ap-
mierināšanai pēc Rīgas pils. 3.iec.
miertiesneša izpildu uzrakstiem
no 1928. g. 11. janvāra Ne 118,
119 un 120 — kopā Ls 636,72 ar
% un izdevumiem, 1929. g. 7. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Gustava
Zeibes nekustamu īpašumu, kurš
atrodas Valkas apr., Palsmanes
pag., ar zemes grām. reģ. JVe 2279
un sastāv no Palsmanes muižas
Cepļukalna mājas, kopplatībā
29,72 pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civilprocesa lik. 1871 p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1000,— un no-
dokļu parādiem: a) pašvaldībai
Ls 10,90 un b) ceļa nod. Ls 0,32.

4) ka personām, kuras vēlas
ņemt dalību torgos, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstādapriek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu mi-
nētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā. 12070z

Smiltenē, 1929. g. 28. augustā.
Tiesu izpildītājs K. Lapiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
I lec, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVe 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 20. decembrī, pulksten
10 rītā, Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē pārdos otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustamu īpa-
šumu, piederošu mir. Jēkabam
Friča dēlam Valter - Valdmanim,
kurš atrodas Liepājā, Jūlianes
ielā Ne 38 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ne 296.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 40.000 un tiek
pārdots dēļ akciju sabiedrības
,,Liepājas banka" prasības ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekust. īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 542.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no priekš-
rocīgu prasību summas, kāda
izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 40C0 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne 1477 12107

Tiesu izp. A. Ķorženeckis.

Jelgavas apr. priekšn. pa!. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozagto
Latvijas iekšz. pasi ser. MN
Ne 007901, izd. no Pasienas pag.
valdes 1927. g. 5. dec. ar Teklas
Baranovsk-s vārdu. 11262o

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 10. septembrī, pīkst. 12
dienā, Majoros, jūras krastā,
kolonadu telpās, pārdos vairāk-
solīšanā Fridricha Vinkmaņa ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 72,— un sastāvošu no
43 krēsliem viņa 1926. g. ienā-
kumu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī.
12134z Piedzinējs Derings.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 16. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Vecpilsētā
Ne 8, veikalā, pārdos adītavas
,,Diana" ipašn. F. Dvorkina ku-
stamu mantu, sastāvošu no 300
dučiem jaunām adītām vilnas
bērnu zeķēm un novērtētu par
Ls 1104,— Rīgas centrālās ko-
pējās slimo kases parāda segšanai.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 11. sept., pīkst. 10
publiskā vairāksolīšanā tiks pār-
dotas Latvijas linu vērptuves
un austuves „Latlini" piederošās
mantas, atrodošās Ganību dambī
JVe 31, sastāvoša no 300 kg ne-
balinātās linu dzijas, novērtētas
par Ls 600,—.

Piedzīšana tiek izdarīta darba
inspektora slimo kasu lietās pra-
sības segšanai. 12131z

Igaunijas sūtniecība Rīgā izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
personas apliecību ar M
izdotu noVeravas pilsētas iecirkņa
policijas komisāra ar Ella [arv,
dzim. Burtmann-vārdu. 12129z

Rīgas apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izslud. par ned. Latv. iekšz. pasi
ser. MNJVe 022721, izdotu I
14. jūnijā no Šķaunes pag. valdes

Ne 1111. ar Broņislava Bonda-
revskīs vārdu. 12136z

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929.g. 9. augusta lēmumu 1929.g.
blakus civillietā JVe 157, izsludina
par iznīcinātu mazgadīgā Ādolfa
Augusta d. Ratenieka dabiskā
aizbildņa Augusta Kārļa d. Ra-
tenieka 1926. g. 16.. jūnijā pie
Viļaku iec. miertiesneša (agrāk
(Jaunlatgales apriņķa 2. iec.
miertiesneša) ar reģistra Ne 874
Kārlim Ernesta d. Upmanim
izdoto ģenerālpilnvaru. JVe 157

Viļakā, 1929. g. 14. augustā.
10704z Miertiesnesis I.Bērzups.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
I iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ne 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo, ka
1929.g. 15.novembrī, plkst.10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamo īpašumu,
piederošu promesošai Līzai Jāņa
m. Šepler, dzim. Strazdiņ un
mirušam Jēkabam Hermaņa d.
Šepleram, kurš atrodas Liepājā,
Paviljona ielā JVe 29 un ierak-
stīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost
JVe 1631.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 1672,75 un tiek
pārdots uz Liepājas pilsētas
bāreņu tiesas pieprasījumu; uz
šo nekustamu īpašumu ir nosti-
prināti hipotēku parādi: 1700rbļ.
krievu cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 1672,75 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 168 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 už pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
JVe 1495. 12109

Tiesu izp. A. Ķorženeckis.



Ogresgala pag. valde .Rīgas apr.
izsludina par nederīgām šādas
nozaudētas Latv. iekšz. pases:
1) ser. NP JVe 014906, izd. no
šīs pag. valdes 1927. g. 28. okt.
ar Anas Luckāns vārdu un 2)
ser. ZL Ne 003280, izd. no Valmie-
ras apr. priekšn. 1, iec. pal.
1927. g. 17. nov. ar Jāņa-Hugo
Antonoviča vārdu. ' 11274o

Līvānu pilsētas valde
izdos š. g. 6. septembri, pīkst. 2
dienā, pilsētas valdes kancelejā,

jauktā izsolē
šādus darbus:

1) jaunbūvējamās pilsētas val-
des ēkas koka nobeigšanas darbus,
par apmēram Ls 2400,—. Drošī-
bas nauda Ls 240,—.

2) Tās pašas ēkas mūra darbus,
par apmēram Ls 2000,—. Drošī-
bas nauda Ls 200,—.

Tuvākas ziņas pilsētas valdē.
Viena un tā pati persona var

piedalīties tikai vienā izsolē.

Baltijas tirdzniec. un rūpn. a/g
„BATRACO"

(Baltie Trading Compan . Ltd \
valde paziņo, ka 1929. g. 27. sept.
pīkst. 3 pēc pusd., sabiedrības
telpās, Rīgā, Z. Meierovica bulv

JVe9-a, notiks
kārtēja otrreizēja akcionāru piina

sapulce.
uz statūtn 63. p. pamata.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas;
2) Valdes ziņojumi;
3) Darbības pārskata par 1928. g

priekšlikšana un apstiprinā-
šana;

4) Budžeta un darbības plāna
par 1929. g. priekšlikšana
un apstiprināšana;

5) Jautājuma par sabiedrības
akciju kapitāla papildināšanu
saskaņā ar sabiedrības stāt!
§ 70. priekšlikšana un iz-
šķiršana;

6) Tekoši jautājumi.
Šī sapulce skaitīsies par liku-

mīgu neatkarīgi no sapulcē ie-
radušos akcionāru vai viņu piln-
varotu skaita. 12143b Valde.

Maksātnespējīgo parādnieku ,
firmas ,,Vulfsons un Zebba" īpaš-
nieku Hugo-Hirša Vulfsona un
Zebbas Zebba konkursa valde
ar šo uzaicina minēto parādnieku
kreditorus uz

Likumu un Ministru kabineta
*noteikumu krājums.

kreditoru sapulci,
kas notiks š. g. 28. septembri ,
pīkst. 8 vakarā, konkursa valdes
telpās, Liepājā, Graudu ielā 25,
zvēr. adv. A. Gersoni dzīvoklī'

Dienas kārtība:
1) Konkursa valdes darbības pār-

skats.
2) Mantības un pretenziju rēķins.
3) Naudas sadalīšana un izmak-

sāšana.
4) Maksātnespējības iemesli.
5) Konkursa valdes atalgojuma

noteikšana.
6) Konkursa slēgšana un
7) Dažādi jautājumi.

Konkursa valdes priekšsēd.,
121 lOz zvēr. adv. A. Gersoni.

1929. g. 16. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,22
ar piesūtīšanu „ 0,24

Saturs:
171) Pārgrozījumi un papildinā-

jumi dzelzceļu likumā.
172) Pārgrozījumi un papildinā-

jumi Sodu likumos.
173) Pārgrozījums un papildinā-

jums pilsētu zemju likumā.
174) Papildinājums likumā par

mežu un meža materiālu
pārdošanu un izsniegšanu
valsts mežos.

175) Noteikumi par ziņu biro-
jiem.

176) Noteikumi par bijušo Krie-
vijas akciju agrārbanku
likvidācijas nobeigšanu.

177) Pārgrozījumi Sodu likumos.
178) Noteikumi par darba ražī-

bas prēmijām Zemkopības
ministrijas mežierīcības
darbiniekiem.

179) Noteikumi par Liepājas-
Glūdas dzelzceļa bū«s
pārvaldes darbinieku at-
algojumu.

180) Pārgrozījumi un pap ildinā-
jumi likumā par jūrskolām.

181) Pārgrozījumi likumā par
tirdzniecības kuģu mēcha-
niķu skolām.

182) Pārgrozījumi un pap ildi-
nājumi likumā par piemi-
nekļu aizsardzību.

183) Noteikumi par Valsts saim-
niecības departamenta de-

pozītā iemaksāto bij. Krie-
vijas akciju sabiedrībām
piederošo summu glabā-
šanu. .

184) Noteikumi par mežu kul-
tūru fondu.

185) Rīkojums par nodokli no
lauku nekustamas mantas
par 1929. gadu.

186) Pārgrozījums instrukcija
akciju un paju sabiedrību
likvidācijas kommisijām.

187) Pārgrozījums noteikumos
par akcīzes nodokli alum,
porteram, alkoholiskam
iesala kvasam un medalum.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Madlienas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. NZ Ne 012834/34, izd. no
Krapes pag. valdes 1927. g.
5. okt. ar Andreja Miķelsona
vārdu,2)kara klausības grāmatiņu
Ne 46596, izd. no Rīgas kara apr.
priekšn. 1926. g. 2. sept. ar
Andreja Miķelsona vārdu. 11282o

Zemkopības departamenta mēr-
niecības daļa izsludina par ned.
š. g. 16. augustā nozaudēto
zīmogu ar mazo valsts ģerboni un
uzrakstu: ,,Valsts zvērināts mēr-
nieks Jānis Riters", un paziņo,
ka no minētā datuma lietošanai
derīgs ir valsts zvērināta mērnieka
Jāņa Ritera zīmogs vienīgi ar
mazo valsts ģerboni un uzrakstu:
,,Valsts zvērināts mērnieks Jānis
Indriķa d. Riters". 12132z

Daļas vadītājs Ž. Krūmiņš.
Darbveža v. A. Dzilna

Korvas pagastam,
Valkas apr., caur Korvu, jauņ-
atveramai 6 kl. pamatskolai

vajadzīgi

skolotājs-skolas pārzinis
(vīrietis) un

divi skolotāji-jas
ar pilnas pamatskolas tiesībām.

Skolas pārzinim jābūt muzi-
kālam, kurš var pasniegt dziedā-
šanu un vadīt kori. Vēlēšanas
notiks š. g. 10. sept., pīkst. 10
Korvas pag. namā, pag. padomes
sēdē.

Kandidāti tiek lūgsavus lū-
gumus, apmaksātus ar attiec,
zīmognodokli, klātpieliekot doku-
mentus par izglītību, līdzšinējo
nodarbošanos un veselības stā-
vokli iesniegt pag. valdē līdz
vēlēšanu dienai, vai ierasties
personīgi.

Dzelzceļa stac. ,,Vaidava" at-
rodas no pag. nama un skolas
'/2 km. Vilciens pienāk pīkst. 8,05.
12125z Pagasta valde.

Rubas pagastam,
Jelgavas apr., vajadzīgs pamat-
skolas divu pirmo klašu un pirm-

mācības skolas

skolotājs-ja.
Kandidāti-tes tiek lūgti ie-

rasties uz vēlēšanām š. g. 7. sept.,
pīkst. 14, Reņģes ciemā (st. Reņģe
1 km) Dražinska mājā, pie pa-
gasta padomes, vai pieteikties
rakstiski, iesniedzot attiecīgos do-
kumentus. 12124z

Pagasta valde.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par ned. velosipēda at-
ļauju uz Merijas Jākubson vārdu,
izdotu no Rīgas prēf. 11. iec.
priekšnieka 1929. g. 29. aprīlī ar
Ne 719/6079, kuru minētā pilsone
ir nozaudējusi. 12061z

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVe 14917, kā
nozaudētu, izdotu 1927. g.
17. sept. ar Jāna Gredzena
vārdu. L.3460. ' 12149b

Auces polic. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. LK
Ne 024119, izd. no Auces polic.
iec. pr-ka 1927. g. 3. novembri
ar Havas Kristais vārdu. 11372b

Auces polic. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVe 1848,
izd. no Tukuma apr. pr-ka pal.
2. iec. 1924. g. 10. maijā ar
Jūles Jāņa m. Langevics v. 11373

Auces polic. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu kara kļaus,
apliecību JVe 17505, izd. no
Jelgavas - Bauskas kara apr.
pr-ka 1926. g. 1. jūlijā ar Kriša
Augusta Indriķa d. Rūsiņa vārdu.

Bauskas apr. priekšn. pal. 1.iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 791, izd. no
Codes pag.valdes 1920. g. 16. apr.
ar Krišjāņa Ģederta d. Ozola
vārdu. 11267o

Tukuma - Talsu apr. priekšn.
pal. 1. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. iekšz. pasi ser.CV
Ne 000860 reģ. JVe 842, izd. no
Tukuma-Talsu apr. 1. pol. iec.
1927. g. 28. okt. ar Annas
Šimpermanis vārdu. 11263o

Mērdzenes pag. valde, Ludzas
apr., atsauc savu sludinājumu
par Borisa Zaiceva pases no-
zaudēšanu, publicētu „Valdīb.
Vēstn." 112. num. lap. p. 8 no
1928.g., jo pase ir atrasta. 11281b

Ropažu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
kļaus, apliec. JVe 21517, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1924. g.
18. maijā ar Jāna Nicmana
vārdu. 11275b

Brantu patērētāju biedrības,,Vārpa
likvidācijas kommisija

ar šo uzaicina visas personas un
iestādes^kam būtu kādas prasības
pret slēgto Brantu patērētāju
biedrību,,Vārpa",pieteikt tās vie-
na mēneša laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas, adresējot pie-
teikumus likv. valdes priekšsēd.
Kr. Eizenbergam, Smiltenē,Smil-
tenes Konzumbiedrībā.

Smiltenē, 1929. g. 31. augustā.
12127z Likvidācijas kommisija.

LKSf^HOraSK&HSnn^SBMMHBMaBaii

Intendantu! intn darbnīca
noturēs 1929. g. 18. septembrī, pīkst. 10, darbnīcas telpās, Rīgā,

Baldones ielā Ne 1

rakstisfcu izsoli,
izdodot piegādāt šādus

materiālus:
I. Kokvilnas diegus:

1) D. K. 1., aizsargu krāsā 4000000 metrus
2) D. K. 2., nebalinātus 4400000
3) D. K. 2., aizsargu krāsā 16000000 „
4) D. K. 2., melnā krāsā 1700000 „
5) D. K- 3., nebalinātus 330000 „
6) D. K. 4., nebalinātus 4000000 „
7) D. K. 4., aizsargu krāsā 2000000
8) D. K. 5., balinātus 300000 ,.

II. Linu diegus:
9) D. L. 21., nekrāsotus 35 kg

10) D. L. 22., „ 40 „
11) D. L. 23 150 „
12) D. L. 26., „ ". 120 „
13) D. L. 29., , 75 „
14) D. L. 30., „ 45 „

III. Audumus, lentes un saites:
15) A. K. X — audekls — 85, aizsargu krāsā 70 metrus
16) A. K. X — audekls — 85, zilā krāsā . . 400 „
17) A. K. VI — flanels — 71 120 „
18) L. K. XIX — zimotnu — 4 12000 „
19) L. K. XVIII — virskreklu — 5 .... 1800 „
20) L. K. XIV — seglu — 24 1200 „
21) L. Z. XII — cepuru — 35 950 „
22) L. L. P. X — paseglu — 78 750 „
23) Sa. K. XXVI — seglu jostu — 2.5 ... 32400 „
24) Sa. K. XXV — seglu jostu — 4,5 ... 14500 „

IV. Valgus:
25) V. Ka. I — valgs — 2 15000 metrus
26) V. Ka. II — valgs — 3 21000 „
27) V. Ka. III — valgs — 4 2500 „
28) V. Ka. IV — valgs — 5 70000 „
29) V. Ka. VII — valgs — 14 11500 „
30) V. Ka. IX — valgs — 22 3450 „
31) V. Ka. X — valgs — 27 8500 „

Uzņēmēji izsolē var piedalīties uz katru pozīciju atsevišķi,
bet uz poziciju 1., 2., 3., 4., 6., 7., 26., 28., 29. un 31. ari pa daļām.

Cenas uzdodamas latos, franko intendantūras mantu darbnīcā,
Rīgā: 1) kokvilnas diegiem — par viens tūkstots (1000) metriem;
2) linu diegiem — par vienu (1) kilogramu; 3) lentēm, saitēm un
valgiem — par viens simts (100) metriem un 4) audumiem — par
vienu (1) tekošu metru.

Piegādes uzņēmēju piedāvājumi nodrošināmi, pirms izsoles
atklāšanas, 5% apmērā no piedāvājamo materiālu vērtības.

Rakstiski piedāvājumi izpildīti, saskaņā ar ,,Likums par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. slēgtās aplok-
snēs ar uzrakstu: ,,Dažādu materiālu izsolei — 1929. g.
18. septembri" iesniedzami, līdz ar nodrošinājumu, Intendantūras
mantu darbnīcai līdz š. g. 18. septembrim, pīkst. 10, vai izsoles
dienā kommisijai pirms izsoles atklāšanas.

Izsoles piedāvājumos jānorāda kādu preci piegādās: iekšzemes
ražojumu vai ārzemju.

Piedāvājumi un paziņojumi apmaksājami ar likumā paredzēto
zīmognodevu.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties Intendantūras
mantu darbnīcā, Rīgā, Baldones ielā JVe 1, darbdienās no pīkst. 9
līdz 15, bet sestdienās no pīkst. 9 līdz 13. L 3477 12147o

_ «

Arsenāls
izdos rakstiskas izsotēs

zemfik minēto mantu piegādi:
1929. g. 17. septembrī, pīkst. 11 dienā:

1). ziemiškas ādas 400 kv. mtr.
2) Dzeltenas juktsādas 1200 kg
3) aitu ādas dzeltenas 350 „
4) dzensiksnas ādas . . 750 mtr.

1929. g. 20. septembrī, pīkst. 11 dienā.
1) Impregnēts brezents aizsargu krāsā 12000 kv. mtr.
2) Lenta 50 mm aizsargu krāsā 30000 mtr.
3) Prievīšu lenta 20 mm aizsargu krāsā .... 15000 „
4) Gumijota metkaldrēbe 700 kv. mtr.
5) Zēģeļu diegi 3-kārtīgi 50 kg
6) Linu diegi 165 „
7) Atsperu aukla 3-kārtīga 200 „
8) Spolīšu diegi Ne 36 aizsargu krāsā ā 1000 jardu

spolīte 800 spolītes.
9) Gumijas blīvgredzeni 65000 gab.

1929. g. 26. septembrī, pīkst. 11 dienā:
1) Aluminija 4000 kg
2) Alva 1000 „
3) Svins 500 „
4) Baltais skārds 6000 „
5) Misiņa skārds 900 ,,
6) Cinkots dzelzs stiepuļu audums 760 kv. mtr.

Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar techniskiem un izsoles
noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daļā (Vecā
Nometņu laukā Ne 84a) no pīkst. 9—15. Piedāvājums jānodrošina
5% apmērā no piedāvājuma kopsummas. 1* L 3389 11975o

Šoseju un zemes ceļu departaments
izsludina uz š. g. 11. septembri, pīkst. 11 dienā, savās telpās, Gogoļa

ielā 3, ist. 468,

loustu (mutisko un rakstisku) izsoli
darbam:

dzelzsbetona tilta pār Elejas upi būve
uz Jelgavas—Vircavas—Bauskas šosejas pie Poķu mājām.
Nodrošinājums Ls 2.200,—.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi departamentā , ist. 467,

parastā darba laikā. L 3480 12148

Kara baunieciaas pnrualde
izsludina uz 1929. g. 17. septembri, pīkst. 10 dienā

jau&tu izsati
asenizācijas darbu izpildīšanai

(apm. 500 kub. mtr. netīrumu izvešanai) uz vienu gadu karaspēka
daļām un iestādēm Rēzeknē.

Apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu paziņojumi par pie-
dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Asenizācijas darbu izsolei 17. septembri" iesniedzami
minētā dienā izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz izsoles
kommisijai drošība Ls 50,— skaidrā naudā vai attiecīgā likumā
paredzētos vērtspapīros.

Izsole notiks 9. Rēzeknes kājnieku pulka štābā Rēzeknē.
Ar izsoles un līguma noteikumiem var iepazīties pie Rēzeknes

garnizona priekšnieka Rēzeknē, kā arī pārvaldes Daugavpils būvju
grupā Daugavpilī, Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā JVe 26, un
immobila un mobilizācijas daļā Rīgā, Citadelē Ne 24, katru dienu
no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13). L 3430. 12145b

Posta un teiejrafa departaments
izsludina

rafostisfoas sacensības:
š. g. 19. septembrī, pīkst. 11 uz 6 rakstāmmašīnām, 6 reizināšanas

mašīnām, 1 skaitāmo mašīnu, 50 numurētajiem, 30 uguns-
dzēšamiem aparātiem un 1 drukāšanas ātrpresi.

š. g. 11. septembrī, pīkst. 11 uz 55 petrolejas lampām, 100 skārda
spaiņiem, 100 emalj. spļautuvēm, 50 pasta atsaiņošanas
nažiem, 30 saslauku liekšķerēm, 30 ūdens karafēm, 30 pa-
plātēm, 30 glāzēm un 15 revolveriem,

š. g.27. septembri, pīkst. 11 uz 3 kārtīgu augstperiodīgu tēlefonēšanas
iekārtu.

Drošības nauda 10% no piedāvājuma kopsummas.
Tuvākas zinas Pasta un tēlegr. dep-ta istabā JVe 10.

L JVe 3474 2* 12146b

Mežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 6. septembra izsoles sludinājumā (iespiests
,,Vafd. Vēstn." š. g. 190. numurā) ieviesusies kļūda:

jābūt: Vecsalaces virsmežniecībā:
vien. 1 — Kuivižu jūrmalā dedzināmas Vērt.

uz valsts krautuves 994,75 steri malkas Ls 5400,—

Mežu departaments
paziņo, ka no 1929. g. 3. oktobra mežu izsoles (sludinājums
nodr'. ,,Vald. Vēstn." JVe 167) noņemtas: Nītaures virsmežniecības
izsoles vienības NeNe 4, 5, 6 un 7 un Madonas virsmežniecības
izsoles vienība Ne 4.

Bez tam, kļūdas izlabojot, sludinājums sekosi grozīts:
Sasmakas virsmežniecībā, tekstā virs 11. izsoles vienības ,,111 iec.
mežniecība" vietā jābūt „II iec. mežniecība". 12065

Auces virsmežniecība
izdos jauktā izsolē mazāksolītājiem 1929. g. 18. septembrī, pīkst. 12
dienā, Auces virsmežniecības kancelejā, Stirnas muižā, saskaņā ar
likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (1927. g. ,,Vald.
Vēstn." JVe 54).

1) Bikstu II iec. mežniecības, Bikstu nov. Lodītes Ne 16
apgaitas
novadģvāvja atjaunošanas darbus.
grāvja garums 3.028 mtr., izrokami 2411 kub. mtr. zemes,
novērtēts par Ls 1609,—. Iemaksājama drošības nauda Ls 161,—.

2) Annas III iec. mežniecības, Annas nov., Podiņa Ne 23 ap-
gaitas, kvart. NeJVe 13, 19, 23, 24

novad&rāvja atjaunošanas darbus,
grāvja garums 1.980 mtr., izrokami 3514 kub. mtr. zemes. Novērtēts
par Ls 2289,—. Iemaksājama drošības nauda Ls 229,—.

Piezīme. Kā drošības naudas pieņems arī: 1) Latvijas bankas
galvojumus, 2) procentpapīrus pēc fina'nču ministra izsludināta sa-
raksta un 3) privātu kredītiestāžu galvojumus.

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

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacijumiem var iepa-
zīties Auces virsmežniecībā, Stirnas muižā.

12067z Auces virsmežniecība.

Balvu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 16. septembrī, virsmežniecības kancelejā

Balvos, Mežniecības ielā Ne 1,

augošu mežu pēc ulatības,
pārdoto pēc platības pēc līgumiem bet no pircējiem neizstrādātu un

gatavus materiālus.
III iec. mežniecības Domopoles nov. 1 vien., plāt. 1,50 ha,

vērtībā Ls 5,—.
IV iec. mežniecībā, Aleksandropoles nov., I vienība 23,44 steri

stutm. 30,90 steri dedzināmas malkas, vērtībā Ls 82,—, 1 vienība,
plāt. 1,82 ha un 8,75 steri stutmalkas, vērtībā Ls 45,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu
un meža un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma
pamata.

Gatavus materiālus pārdos pret tūlītēju samaksu saskaņā ar
virsmežniecības nosacījumiem. Materiāli pircējam jāpieņem tādā
stāvoklī, kādā tie atrodas nokrauti mežā bez brāķēšanas un pārmē-
rīšanas pēc virsmežniecības uzdotā mēra.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātas vērtības.
Pēc nosolišanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku un
valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa, 3) Latvijas bankas un
citu kredītiestāžu garantijas.

Drošības naudas cirtumu vietu tīrīšanai 10% apmērā no vie-
nības pārdošanas summas.

Par gataviem materiāliem tīrīšanas nauda netiek ņemta.
Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu

mežziņiem. 12066z Balvu virsmežniecība.
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