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Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Kafa ministra pavēle N° 23.
Rīkojums par izvedmuitas tarifa piemē-

rošanu.
Pārgrozījums un papildinājums rīkojumā

,, Ievedmuitas atmaksa gumijas fabri-
kai ,,Baltie India Rubber Companv
Quadrat" par ārzemju izejvielām, kas
izlietotas eksportēto gumijas apavu
izgatavošanai".

Valdības rīkojumi un pavēles
No kafa ministra pavēles JVa 23.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
Pārvaldības daļa.

§7.
Garnizona reglamenta 158. pantu turp-

māk izteikt sekosi:
„Pulvera un sprāgstvielu noliktavās

ielaižot, sargmainis prasa, lai noliktavā
ejošie uzvilktu tūbas zābakus un noņemtu
ieročus".

5 8.

Aviācijas skolas lidotāju - novērotāju
nodaļā jaunu kursantu uzņemšanu izdarīt
pēc kara ministra š. g. 4. pav. 6. § no-
teikumiem, bet mācības kursu, grozot
kara ministra š. g. 9. pav. 2. § nosacī-
jumus sākt 1930. g. I. aprīlī.

Kara ministris A. Ozols.

Rīkojums JV2 237
1929. g. 7. septembrī.

Izvedmuitas tarifa piemērošana*)
1. Preču saraksts:

31. Koku materiāli biezumā
no 4—6" ieskaitot, neat-
karīgi no platuma, tēsti
vai ēvelēti no vienas vai
vairākām pusēm . . . l.p.4.resp.

5. pkts.
2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-

nāšanas dienā.
Pamats. Muitas tarifu vispārējo no-

teikumu 28. pants.

Finanču ministris A. Petrevics.
Muitas departamenta vicedirektors.

B. Pavasars.

*) Skat. 1929. g. „Vald. Vēstneša" 173. numurā.

Valdības rīkojumi un pavēles.
RĪKOJUMS J\f2 236

1929. g. 5. septembrī.

Pārgrozījums un papildinājums rīkojumā N» 138/28. g. ,, Ievedmuitas atmaksa
gumijas fabrikai ,,Baltie India Rubber Companv Quadrat" par ārzemju
izejvielām, kas izlietotas eksportēto gumijas apavu izgatavošanai" (izslud.

„Vald. Vēstn." 1928. g. 109., 223. un 1929. g. 1., 79. un 89. num).
I. Grozot rīkojumā N° 138/28. g. paredzēto daudzumu, par kādu atmaksājama

ievedmuita par kokvilnas audumiem (oderēm) pie I tabulā minēto apavu šķiru izvešanas,
nosaku, ka ievedmuita par minētiem audumiem atmaksājama par daudzumiem, kādi
uzrādīti zemāk pievestā (I) tabulā, skaitot šos daudzumus uz katriem eksportētiem
100 pāpem gumijas apavu.

I TABULA.

Kokvilnas Kokvilnas Kokvilnas
Apavu audumu daudzums Apavu audumu daudzums Apavu audumu daudzums

šķiru tekošie (oderēm) kS Pēc *kiru tekošie (oderēm) kS Pēc škiru tekožie (oderēm) kg pēcsķirutekosie i87.p. ia.pkta,par skirutekosie 187.p.la.pkta,par sĶ'. « «Košie ]87. p.la.pkta .par
numuri kādu atmaksājama numuri kādu atmaksājama numuri kādu atmaksājama

ievedmuita ievedmuita ievedmuita
_____^—_ ___^^_—^__^_

1 3,80 14 2,72 54 3,92
2 5,37 15 2,44 55 5,68
3 4,82 28 7,24 68 4,48
4 3,60 30 7,24 69 4,20
5 4,78 32 7,24 74 3,36
6 4,35 41 5,68 75 3,84
7 3,12 42 5,56 82 3,36
8 4,36 43 5,48 83 3,84
9 3,88 44 5,68 86 3,36

10 2,60 45 5,56 87 3,84
11 3,48 49 3,92 90 3,36
12 3,16 52 5,68 91 . 3,36
13 2,04 53 5,56 93 3,84

Piezīme: Saskaņā ar šo tabulu, ievedmuita atmaksājama par visiem attiecīgo
apavu sūtījumiem, kas eksportēti sākot ar 1929. g. 30. aprīli.

II. Akciju sabiedrībai ,,Quadrat" atmaksājama ievedmuita par izejvielām, kas
izlietotas II tabulā minēto apavu izgatavošanai. Izejvielas un daudzumi, par kādiem
ievedmuita atmaksājama uz katriem eksportētiem 100 pāriem gumijas apavu, noteikti
111 tabulā.

II TA B ULA.

Apavu
šķiru tekošie Apavu nosaukumi

NšJVe

16/1 Kungu sporta kurpes ar kokvilnas aud. virsām; gum. krāsa —melna
16/11 „ ,, ,, ,, ,, „ ,, ,, „ —brūna
lo/lli ,, ,, 11 jj >i j» it m 7t pelēka

jeb balta
16/IV Dāmu „ ,, ,, ,, ,, ,, „ ,, —melna
16/V ,, ,, ,, ,, „ » ,, ,, ,, —brūna
16/VI ,, ,, ,, ,, ,, ., ,, ,, ,, —pelēka

jeb balta
16/VII Meiteņu „ ,, „ „ „ „ „ „ —melna
16/VIII ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, —brūna
16/IX ,, ,, ,, ,, ,, ,, „ „ „ —pelēka

jeb balta
16/X Bērnu „ ,, ,, ,, ,, ., ,, ,, —melna
16/XI ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, —brūna
16/XII ,, „ ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, —pelēka

jeb balta
102/1 Kungu vasaras kurpes ar kokvilnas aud. virsām; gum. krāsa — hūs
102/11 ,, ,, ,, ,, ,, ,, „ ,, ,, —pelēka

jeb balta
102/111 Dāmu „ „ „ „ „ „ „ „ — bēš
102/IV ,, ,, „ „ ,, ,, ,, ,, „ —pelēka

— jeb balta
102/V Meiteņu „ ,, „ „ „ „ „ „ —bēš
102 VI ,, ,, „ ,, „ „ ,, ,, ,, —pelēka

jeb balta

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. gada 10. septembrī

Nr. 454.
§ 1.

Ārsta grādu Latvijas universitātē iegu-
vušo Rīgas kara slimnīcas sanitārvirs-
nieka vietnieku Kārli Bergu paaugstinu
ārstu leitnanta pakāpē ar izdienu no šīs
dienas un ieskaitu 2. Ventspils kājnieku
pulkā.

§2.
.Veterinārārsta grādu Latvijas univer-

sitātē ieguvušo Jātnieku pulka sanitār-
virsnieka vietnieku Jūliju Līcīti pa-
augstinu veterinārārstu leitnanta pakāpē
ar izdienu no šīs dienas tanī paša pulkā.

§3.
Pārvietoju uz pašu vēlēšanos 5. Cēsu

kājnieku pulka kapteini Oskaru Tiltiņu
un 8. Daugavpils kājnieku pulka kapteini
Visvaldi Šņori vienu otra vietā.

§4.
Atvaļinu štatu samazināšanas dēļ pavi-

sam no kara dienesta kara būvniecības
pārvaldes kara ierēdni Valdemāru Soveru
un piešķiru viņam tiesību valkāt karavīra
ietērpu.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Kara ministris A. Ozols.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
30. augusta rezolūciju, pamatojoties uz
M922. gada 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)

14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Ilūkstes
apriņķī, Kaplavas pagastā atrodošos zemes
gabalu ar nosaukumu ,,Jablonku mājas"
vārdā ,,Ābelīšu mājas".

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī. Ne 92395.
Pašvaldības departamenta direktors

12784 J. Zankevics.
Nodaļas vadītāja v. i. J. Ziemanis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Dzelzceļu virsvaldes Ekspluatācijas di-

rekcija paziņo, ka eksportsviesta, piena un
citu ātribojājošos preču, kā ari visu
pasažieru ātruma un parastā ātruma sīk-
sūtījumu preču pārvadāšanai nozīmēts
ar š. g. 2. septembri pastāvīgā apgrozībā
paātrinātais preču vilciens N° MP 1671
Rīga-Tukums II un vilciens N° MS 2083
Tukums II—Stende un atpakaļ no 3. sep-
tembra No MS 2084 Stende—Tukums II
un JY» MP 1672 Tukums . II—Rīga pēc
sekoša saraksta:

No Rīgas galvenās vilciens N2 1671
atiet 23.41, Torņakalnā pienāk 23.48,
atiet 23.50, Zasulaukā 23.59 — 0.20,
Imantā 0.27 — 0.28, Babītē 0.35 — 0.37,
Priedainē 0.45 — 0.53, Buļļos 0.58 — 0.59,
Bulduros 1.03 — 1.32, Edinburgā I 1.37 —
1.38, Edinburgā II 1.41 — 1.43, Majoros
1.47 — 2.00, Dubultos 2.05 — 2.15, Mel-
lužos I 2.24 — 2.26, Mellužos II 2.33 —
2.35, Asaros I 2.40 — 2.52, Slokā 3.04 —
3.24, Ķemeros 3.39 — 3.50, Smārdē 4.07 —
4.24, Tukumā I 4.45 — 5.10, Tukumā II
pienāk 5.17. Tālāk no Tukuma II vilciens
N° 2083 atiet pulksten 5.50, pienāk Zvārā
6.12, atiet 6.15, Pūrē 6.30— 6.35, Kan-
davā 6.50 — 7.14, Sabilē 7.40 — 7.48 un
Stende pienāk pulksten 8.00.

Atpakaļ vilciens JVs 2084 atiet no Stendes
pulksten 9.50, Sabilē 10.05 — 10.15, Kan-
davā 10.36 — 11.10, Pūrē 11.20 — 11.26,
Zvārē 11.40 — 11.42, Tukumā 11 pienāk
pulksten 12.00 un tālāk no Tukuma II
vilciens N° 1672 atiet pa darbdienām
pulksten 12.45, pienāk Tukumā I 12.52 —
13.35, Smārdē 13.52 — 14.05, Kemeros
14.20 — 14.32, Slokā 14.46 — 15.20,
Asaros I 15.30 — 15.45, Mellužos II 15.50
— 15.53, Mellužos I 15.58 — 16.00, Du-
bultos 16.08 — 16.42, Majoros 16.47 —
17.03, Edinburgā II 17.07 — 17.09, Edin-
burgā I 17.12 — 17.14, Bulduros 17.19 —
17.35, Buļļos 17.39 — 17.41, Priedainē
17.46 — 18.03, Babītē 18.12 — 18.15,
Imantā 18.22 — 18.36, Zasulaukā 18.44
— 19.24, Torņakalnā 19.32 un Rīgā gal-
venā 19.39.

Svētdienas vilciens N° 1672 no Tukuma

līdz Ķemeriem iet pēc darbdienas saraksta,
bet tālāk sekosi: no Ķemeriem atiet
14.30, Slokā 14.44— 15.05, Asaros I 15.15
— 15.25, Mellužos II 15.30 — 15.32,
Mellužos I 15.37 — 15.40, Dubultos 15.49
— 16.07, Majoros 16.12 — 16.24, Edin-
burgā II J6.28 — 16.30, Edinburgā I
16.33- _ 16.35, Bulduros 16.40 — 16.50,
Buļļos 16.54 — 16.55, Priedainē 17.00 —
17.05, Babītē 17.14 — 17.17, Imantā
17.24 — 17.26, Zasulaukā 17.34 — 18.00,
Torņakalnā 18.08 — 18.15un Rīgā galvenā
pienāk 18.22.

Līdz ar šo vilcienu nozīmēšanu ar pasa-
žieru vilcieniem N°5/6 starp Rīgu—Stendi
un 41/92 starp Rīgu—Tukumu 'eksport-
sviestu, pienu un citus pasažieru ātruma
sūtījumus vairs nepārvadās.

Dzelzceļu ekspluatācijas direktora v.
ļ. Kļaviņš.

Rīcības dalās vadītājs Rezgalis.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
30. augusta rezolūciju, pamatojoties uz
1922. gada 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14 p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Vents-

pils apriņķī, Dundagas pagastā atrodošos
zemes gabalu ar nosaukumu „Bakke
māja'-' vārdā „Baķu māja".

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī. N° 92391.

Pašvaldības departamenta direktors
12783

* J- Zankevics.

Nodaļas vadītāja v. i. J.Ziemanis.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
30. augusta rezolūciju, pamatojoties uz
1922. gada 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Ilūkstes
apriņķī, Demenes pagastā atrodošos zemes
gabalu ar nosaukumu ,,lssanisken" vārdā
,,Auzinu mājas".

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī. N9.92388.
Pašvaldības departamenta

12785 direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītāja v. i. J. Ziemanis.

Maksa par „Valdibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: t,ez piesūtīšanas

F/^eadu ' ' ' ^ 12 - <sanemot e!«ped.) par:

S mēn. . . I! 6',- gfdu . . . Ls 18,-
j .,...„ 2- Va g?du . . . „ 10,-
piesūtot pa - j> men- • • „ 5,—

pastuunpie * » • • „ 1,7o
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem. . . „ —,12 numuru. .' . „ —,10

Latvijas valdības *&& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

^^S^B^^
svētdienas

un dienas

Redakcija: ^^^©^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ks 2. Tālrunis 20032 ^§^||||§ļii*^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^P

M
Atvērts no pulksten ' 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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 dokumentupazaudēšanu no katras
personas » —> 80
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Valdības iestāžu paziņojumi

Liepājas apgabaltiesas krimir.ālnodaļa,

saskaņā ar savu 1929. g. 4. septembra lēmumu,
izbe 'idz pēc sodu lik. 230, 441.' un 442. p.
apvainotā Paula Nikolaja dēla Šmatoviča
meklēšanu caur sludinājumu. (Skat. ,,Valdības
Vēstneša" 1920. g. 17. augusta 185. numurā.)

1929. g. 6. septembri. JVs 5391.
Akts JNs 153/29. g. II g. II d.

Tiesas loceklis Menšikovs.
Sekretārs (paraksts).

Saldus iecirkņa miertiesnesis,
izbeidz Eduarda Jāzepa dēla 0 i n k e v i č a
meklēšanu, pēc sludinājuma ,,Valdības Vēstneša"
1928. g. 170. numurā.

Saldū, 1929. g. 7. septembri. N° 778/26. g.

Saldus iecirkņa miertiesnesis F. E 1 a u.
Sekretārs Kāposts.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

„Valdības Vēstnesī" 1925. g. 224., 225.
un 227. num. publicēto
saistošo noteikumu par tirgošanās
laiku Ilūkstes pilsētā papildinājuma

3. § atcelšana.
Pieņemta pilsētas domes 1928. g. 6. decembra
sēdē un apstiprināta ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1929. g. 28. augusta

rakstu JN2 92060.

Saistošos noteikumos par tirgošanās
laiku Ilūkstes pilsētā (sk. ,,Vald. Vēstn."
224., 225. un 227. num.) 3. § papil-
dinājumu: ,, Aizliegts iepirkt vairumā
priekš veikaliem, tirgotavām un vispārīgi
atkalpārdošanai ievestos un ienestos uz-
tura produktus: kartupeļus, zirņus,
pupas, saknes, augļus, miltus, miltu iz-
strādājumus, putraimus, gaļu, gaļas pro-
duktus un olas —līdz pulksten 11 diena" —
atcelt.

Ilūkstes pilsētas galva Samovičs.
12577 Sekretārs (paraksts).

Ārzemes.
Kara darbi tālos austrumos.

Londonā, 9. septembrī. Pēc oficiālām
ziņām no Mukdenas Pograņičnajas sta-
cija pēc divu dienu ilgām kaujām kritusi
krievu karaspēka rokās, bet vakar va-
karā ķīnieši to atņēmuši krieviem atpakaļ.

Londonā, 10. septembrī. ,,Times"
telegrafē no Mukdenas: Padomju Krie-
vija tagad faktiski jau ved karu pret
Ķīnu bez kara pieteikšanas. Krievu uz-
brukumu izskaidro ar pastiprinājumu
pienākšanu un ar tālo austrumu armijas
noorganizēšanu zem daudzinātā Blichera
(Galena) virspavēlniecības. Jaunus rezer-
ves spēkus no Maskavas sagaida nākošā
nedēļā. Ķīniešu karaspēkam dota pavēle
aizstāvēties lidz pēdējam, bet neiet pāri
robežai. LTA.

Rīga.
Nedējas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

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

a B™ sSlimības nosaukums != aš>
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Paratvphus 9
Typhus abdom Vēdera tifs . . 25
Tvphus exanth. . . . Izsituma tifs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interni Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Variola et variolols . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... —
Scarlatina Šarlaks .... 12
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . —
Diphteritis Difterits ... 7
Influenca Influenca ... 2
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 1
Dvsenteria Asinssērga ... 1
Parotitis epidemlca . . Gūciņa 1
Mening. cerebrospin. epld 1
Poliomvelitis 5
Lepra Spitālība ... —
Epidēmiskais smadzeņu

plēves iekaisums —
Trachoma —

Māksla

Nacionālā opera. Otrdien, 10. septembrī, pirmo
reizi Hugo Hofmanstala simfoniskā pantomīma
„Jāzepa leģenda". Mūzika Richarda
Strausa. Pantomīmu iestudējis Maksis Z e m -
Iers. Diriģēs prof. Georgs Šnēfogts. Kā
viesi piedalās Potivara sievas lomā, Berlīnes
valstsoperas dejotāja, Anni Švaningers un Jāzepa
lomā Irils Gadeskovs no Ņujorkas Metropoliten-
operas. Bez tam uzvedumā piedalās viss operas
balets. Pirms uzveduma orķestris izpildīs G.Šnē
fogta vadībā Ievadu un Izoldes mīlas nāve no
operas ,,Tristans un Izolde" un Valkiras lido-
jumu no operas ,,Valkira ". Derīga abonementa
1. biļete. — Trešdien, 11. septembrī ,,R i g0-
1 e 11 0". DžUdu pēc ilgāka pārtraukuma dziedās
Zelma Gothard-Bergkinds. Hercogu pirmo reizi
dziedās Richards Pelle. Rigoletto — Ādolfs
Kaktiņš. Diriģēs Otto Karls. — Ceturtdien,
12. septembrī „Jāzepa leģenda". — Piekt-
dien, 13. septembri ,,Jevgenijs Oņegins".
Galvenās lomās Grieta Pērkons, Rita ' Krastiņš ,
Herta Lūsis, Elza Žubītis, Pauls Zakss, Ādolfs
Kaktiņš, Jānis Niedra u. c. Diriģēs Otto Karls.

Nacionālais teātris. Otrdien, 10. septembrī
pulksten 7.30 vakarā, Molnara „Melnais
briljants". — Trešdien, 11. septembri, pulk-
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi Džeroma K. Dže-
roma komēdija ,,F a n n i j a", E. Feldmaņa režijā ,
A. Cimermaņa dekoratīvā inscenējumā. Piedalās
pirmie spēki līdz ar 12 gerlām. — Ceturtdien ,
12. septembrī, pulksten 4.30 ' pēc pusdienas'

pirmajā kara vīru izrādē, Šekspira komēdija
,,D 0 t s pret dotu".

Jauna komēdija Nacionālajā teātrī. Latviešiem
ir sakāms vārds: rads rada velns. Bet ja nu
gadās vienā vietā veseli 23 radi un katrs no
tiem ir velns, tad stāvoklis ir tāds, kāds var
būt tikai komēdijā. Tādā stāvoklī nonākusi
Džeroma komēdijas ,,Fannija" galvenā varone.
To ne katrs var izturēt. Tomēr Fannija uzvar ,
tāpēc viņas uzvara ir jo cienījamāka un komē-
dijiskāka. Šo varoni trešdienas (11. septembrī)
pirmizrādē tēlos Ludmila Špīlberg, kas ar to ari
pirmo reiz uzstāsies pēc atgriešanās Nacionālajā
teātrī. Māksliniecei te būs izdevība parādīt
savas spīdošās īpatnības. Angļu ievērojamā
humorista Džeroma K. Džeroma luga ir darbs
ari ar literārisku vērtību. Tanī zīmētas svaigas
žanra gleznas un komiski skatītas figūras.
Autors tos zīmējis ar smaidu vaigā. Luga no-
risinās lordu, sulaiņu un angļu gerlu aprindās.
Tās visas reprezentē bez Ludmilas Špīlberģes ,
Jūlija Skaidrīte, Berta Rūmniek, Anna Jēkabson,
Milda Bērziņ, Alise Brechman u. c. Režisors
E. Feldmanis. Dekorācijas gleznojis A.Cimermanis.

Dailes teātris. Otrdien, 10. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, sezonas atklāšana ar
A. Švābes vēsturisko skatu lugu 8 ainās „P i e -
baldzēni-vēverīš i". Lugā daudz senlaiku
dziesmu, rotaļu un deju; O. Skulmes dekorā-
cijas ar jauniem kostīmiem. — Trešdien, 11. sep-
tembri, pulksten 7.30 vakarā ,,Pa r ī z e s Diev-
mātes katedrāle". — Ceturtdien, 12. sep-
tembrī, pulksten 7.30 vakarā ,,P i e b a 1 d z ē n i -
v ē v e r ī Š i". Trešdien un ceturtdien skolniekiem
un studentiem puscenas. Biļešu kase atvērta
katru dienu no pulksten 10 līdz 1 dienā un no
5 līdz 8 vakarā.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Londonā, 9. septembrī. Šodien Lon-
donā valdīja atkal gandrīz tropisks kar-
stums. Termometrs rādīja ēnā vairāk
kā 300 c.

Literatūra

Pārskats par Zemgales Lauksaimniecības Central
biedrības darbību VI darbības gadā no 1928. g
1. aprīļa līdz 1929. g. 31. martam.

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 10. septembri.

Devizes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,15—25,20

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 138,80—139,50
100 Norvēģijas kronu .... 138,00—138,70
100 Dānijas kronu 137,90—138,60
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakij 'as 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 prēm. aizņēmums . 98—100
6% -Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
sa-l:anā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 24. septembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 21. jūnijā
Ropažu pagastā mirušā Alberta
Friča dēla Vaskova testamentu.

Rīgā, 1929. g. 7. septembrī,
priekšsēd. v. A. BIūmentāls.

12666 Sekretārs A. Kalve.

Rī?as apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 24. septembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1921. g. 29. novembrī
Kokneses pagastā mirušā Jāņa
iu ra dēla Bikernieka testamentu.

Rīgā, 1929. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. v. A. B1 ū m e n t ā 1s.

12667 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaja,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1928. gada 17. aprīlī Drustu
pagastā mirušā Pētera Jāņa dēla
Zviedra testamentu.

Rīgā, 1929. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12668 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1929. g. 28. maijā Slokas pa-
gastā mirušās Annas Pētera
meitas Ķizulis, dzim. Legzdiņš
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12669 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē
š. g. 30. septembrī attaisīs un no-
lasīs 1929. g. 11. maijā mir.
Dementija Afanasiia d. Leonova
testamentu. L. Ns 3427a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 5. sept.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

12619z Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p., paziņo, ka šis tiesas sēdē
š. g. 30. septembri attaisīs un no-
lasīs 1928. g. 30. jūnijā mir.
Marijas Jāzepa m. Pučka testa-
mentu. ~ Ns 3426 a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 5. sept..
Priekšsēdētāja b. A.Strazdinš.

12620z Sekretāra v. J.Tiltiņš,

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod..
pamatojoties uz cīvP proc5 lik.
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 30. septembrī, attaisīs
un nolasīs 1928. g. 19. septembri
mir. Fēliksa Augustina (Augusta)
dēla Kozlovska testamentu.

Daugavpilī, 1929. g. 5. sept.
1262Iz JVo 3425/a29.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. f. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīinodaļa.
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 30. septembrī at-
taisīs un nolasīs 1929. g. 11. apr.
mir. Jāzepa Jura d. Linarta
testamentu.

Daugavpilī , 1929. g. 5. sept,
J^3316a/29. 12622b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. 1. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
pamatojoties uz civ. proc. lik.
195U p., paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 30. sep'tembrī attaisīs un
nolasīs 1929. g. 19. februārī mir.
Pētera Heinricha d. Ogas testā-
mentu. JVs 3187a/29.

Daugavpilī , 1929. g. 5. sept.
Priekšsēd. b. V. Strazdiņš.

lj23z__Sekretāra v. j- Tiltiņš.
Ugāles apgabaltiesas 1.civīlnod.,
Pamatojoties uz civ. proc. lik.
'958. p#l paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 30. septembri attaisīs
gņ nolasīs 1929. g. 28. martā min
Aleksandra Staņislava d. Lazfdana 2 testamentus.

Paugavpili; 1929. g. 5 sept;
mJNe 3050a 20.

f nekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Jaunjel gavas iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
doma, ka ar viņa 1929. g.
''. julija spriedumu EvaldsKron-
Dllss, apsūdzībā pēc s. 1. 210. p.,
Par tirgošanos ar sabojātām unveselībai kaitīgām desām, sodīts
*naudas sodu Ls 15,—, vai
maksātnespējas gadījuma ar
arestu uz četrām dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-

Sfsp tkā,929 -g-2- au8ustā -?"?vārnām Kronbušam ir pārtikasPreču veikals Jaunjelgavā, Jel-gavas !elā NS 78. No 3572Jaunjel gavā, 1929. g. 7. sept.
12684z Miertiesu, p. i. Brants.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē
š. g. 30. septembrī attaisīs un no-
lasīs 1929. g. 25. janvāri mir.
Anelas Kārļa m. Veļičko testa-
mentu. j\o 3689a 29.

Daugavpilī, 1929. g. 5. sept.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

12625z Sekretāra v, ļ. Tiltiņš

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p., paziņo, ka šis tiesas
sēdē š.g. 30. sept. attaisīs un no-
lasīs 1916. g. 29. novembrī mir.
Staņislava Kuprijana d. Voit-
keviča tesstāmentu.

Daugavpilī, 1929. g. 5. sept
12626z JVo 3464a/29.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. p., paziņo, ka šīs tiesas sēdē
š. g. 30. septembri attaisīs un no-
lasīs 1927. g. 24. februāri mir.
Antona Jāņa d. Sauskāja testa-
mentu. No 1087a/29.

Daugavpilī, 1929. g. 5. sept.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

12627z Sekretāra v. ļ. Tiltiņš.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo, ka
1929. g. 18. septembrī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. Ns 17,
dz. 10, pārdos Pētera Ozoliņa
kustamu mantu, sastāvošu no
paneļa divāna un novērtētu par
Ls 340.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
L. Ns 1944 12799

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. 18.septembrī, plkst.10
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. Ns 17,
dz. 10, pārdos Pētera Ozoliņa
kustamu mantu, sastāvošu no
pianino un novērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
12800 Tiesu izp. V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Kš7, paziņo, ka
1929. g. 18. septembri, pulkšt. 10
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. Ns 17,
dz. 10, pārdos Pētera Ozoliņa
kustamu mantu, sastāvošu no
kluba krēsliem un galda un no-
vērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
12801 L. Ne 1946

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

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns7, paziņo,
ka 1929. g.' 18. septembrī, plkst.' lO
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. Ns 17,
dz. 10, pārdos Pētera Ozoliņa
kustamu mantu, sastāvošu no
ozola koka rakstāmgalda un
grāmatu skapja un novērtētu
par Ls 340.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembri.
L. NŠ1945. 12802

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g.18. septembrī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Raiņa bulv. Ns 17,
dz. 10, pārdos Pētera Ozoliņa
kustamu mantu, sastāvošu no
mahagoni koka zofas, krēsliem
un galda un novērtētu par Ls 440.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembri.
12803 L. Ns 1947

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
Izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. 18. septembrī, plkst.10
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā Ns 6,
dz. 18, otrreizējā izsolē pārdos
Nikolaja Vītola kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 245.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā Ģertrūdes ielā Nš 33,
a/s „A. Lipperts" lietā pārdos
Nacionālās Latviešu atvaļināto
karavīru biedr. kustamu mantu,
sastāvošu no rakstāmmašīnas
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 24. augustā.
12788 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16.septembrī, plkst.10 dienā,Rīgā,
Lielā Ķēniņa ielā Ns 21,
„Ekspres 11'" noliktavās, a/s
„Antons un Alfrēds Lēmans"
lietā II torgos pārdos Vulfa
Hoffa kustamu mantu, sastāvošu
no manufaktūras un novērtētu
par Ls 1350.

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

Rīgā, 1929. g. 29. augustā.
12789 Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. septembri, pulkst. 9 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3,
veikalā, Roberta Voltnera lietā,
pārdos firmas ,,Ošaiiņš un b-drs"
kustamu mantu, sastāvošu no
zāģiem un naudas skapja un
novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī.
12790 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
18. septembri, ' pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Pernavas ielā Ns 11,
pārdos Aleksandra Eglīša ku-
stamu mantu, sastāvošu no
1 desu sprices ar piederumiem ,
novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1929. g. 5. septembri.
12781 Tiesu izp. j. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
29. septembri, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Rēveles ielā Ns 52, dz. 16,
pārdos Emila Gusta kustamu
mantu, sastāvošu no I div-
durvju drēbju skapja u. c,
novērtētu par Ls 257 ,95.

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

Rīgā, 1929. g. 5. septembrī.
12782 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. septembrī, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Meža parkā, Vizbijas pro-
spektā Ns 7, pārdos Alfonsa un
Viktorijas Kūvaldu kustamu
mantu, sastāvošu no 3 klub-
krēsliem un novērtētu par
Ls 260,—.

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

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
12791 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. septembrī, pīkst. 10.30 dienā,
Rīgā, 1. Maskavas ielā Ns 7,
veikalā, pārdos Agafijas Lange
kustamu mantu, sastāvošu no
bufetēm, galdiņiem u. c. un no-
vērtētu par Ls 209.

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

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
12792 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. sept., pīkst. i/ 2 ll dienā, Rīgā,
Puškina ielāNs2, pārdos Moiseja
Kačtova kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, un novērtēta
par Ls 1645.

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

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī
12793 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
20. sept., pīkst. 10.30 dienā,'Rīgā,
Daugavpils ielā Ns 23, dz. 6,
pārdos Ādama Trinko kustamu
mantu, sastāvošu no zāles gar-
nitūras un bufetes un novērtētu
par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
12794 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rigas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kiir 'a kanceleja atrodas Jum-
pravā, paziņo:

1) Rīgas Ziemeļu krāj-aizdevu
sabiedrības Ls 1671.32 prasības
ar % un piedzīšanas izdevumu
segšanai, 1929. g. 14. novembrī,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskā izsolē
pārdos Jānim Dirveikam pie-
derošu nekustamu īpašumu, kurš
ierakstīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas zemnieku zemes
gruntsgabalu zemes grāmatu reģ.
5954 nodaļā un sastāv no Rīgas
apriņķi, Ikšķiles draudzē at-
rodošām, no ' Berkavas muižas
zemnieku zemes atdalītām ..Pa-
kaušu Ns 12" mājām, atpverošu
46,95 deset. lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz
Ls 10.000,— ;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 14.000,—;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no Tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuz-
rāda tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu ir atvērti publiskai ap-
skatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 29. augustā.
12656ē Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Jum-
pravā, paziņo:

1) kreditoru Ls 7019,31 pra-
sībās ar % un piedzīšanas iz-
devumu segšanai, 1929. g. 14. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskā
izsolē pārdos Jānim un Eduardam
Poriņiem kopīgi piederošu ne-
kustamu īpašumu, kurš ierakstīts
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
reģistra 4431 nodaļā un sastāv
no Rīgas apriņķī, Kokneses pa-
gastā atrodošā no Kokneses mui-
žas muižu zemes atdalītā zemes
gabala „Pūdeļi Ns 73F", ap-
tverošu 44,10 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 4000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 15.900,—;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no Tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām ;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuz-
rāda tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu ir atvērti publiskai ap-
skatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929.g. 26. augustā.
12657ē Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Jum-
pravā, paziņo:

1) kreditoru Ls 13,299,91 pra-
sības ar % un piedzīšanas iz-
devumu segšanai 1929. g. 14. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas sēžu zālē, publiskā
izsolē pārdos Oskaram Raviņam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš ierakstīts Rīgas - Valmieras
zemes grāmatu nodaļas muižu
zemes gruntsgabalu zemes grā-
matu reģistra 4516 nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, Mad-
lienas pagastā atrodošā, no Mad-
lienas jeb Lielās muižas atdalītā
zemes gabala zem nosaukuma
,,Biruta Nš 67 F", aptverošu
12,22 ha;

2) īpašums prieks publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls8000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 10.9.00,—;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu ir atvērti publiskai ap-
skatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā!

Jumpravā, 1929.g. 26. augustā.
I2658ē Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Jum-
pravā, paziņo:

1) Valsts zemes bankas
Ls 6191,84 un Latvijas bankas
Ls 5677,50 prasību ar %, un
piedzīšanas izdevumu segšanai,
1929. g. 14. novembri, pulksten
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskā izsolē pārdos Jānim
Krūmiņam piederošo" nekustamo
īpašumu, kurš ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu no-
daļas zemnieku zemes grunts-
gabalu zemes grāmatu reģ. 1410
nodaļā un sastāv no Aizkraukles
pagastā atrodošām, no Skrīveru
muižas zemnieku zemes atda-
lītām ,,Krieviņu" mājām, ap-
tverošu 90,47 deset. no kurām
88,50 deset. derīgas zemes;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 8200;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 3000,—;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no Tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuz-
rāda tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu ir atvērti publiskai ap-
skatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929.g. 26. augustā.
12659ē Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas ap-
riņķa 2. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Jum-
pravā, paziņo:

I) Valsts zemes bankas Ls 253,87
ar % un piedzīšanas izdevumu
segšanai, 1929. g. 14. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskā izsolē
pārdos Eduardam Bosam piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurš
ierakstīts Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļas muižu zemes
gruntsgabalu zemes grāmatu re-
ģistra 4326 nodaļā un sastāv no
Rīgas apriņķī, Kokneses pagastā
atrodošā, no Pasta muižas muižu
zemes atdalītā zemes gabala
„Senči Ns 25F un 25Fa", ap-
tverošu 14,10 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 3000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 15.700,—;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir atvērti publiskai apskatīšanai
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā.

Jumpravā, 1929.g. 26. augustā.
12660ē Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgs apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 19. septembrī, pīkst. 10
dienā, Gostiņos, pārdos Kārlim
Līcītim piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no vienas bufetes un
raspuskas un novērtētu par Ls
350,—.

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

Jumpravā, 1929. g. 7. septenbrī
12655z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā Ns 13,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas
spriedumu, izteiktu viņa izpildu
rakstā no 1929. g. 16. aprīļa
Ns 312210 par piedzīšanu no
Pētera Zelpa par labu Valsts ze-
mes bankai Ls 549,43 ar % un
izdevumiem, 1929.g. 14.novembrī,
pulksten 10 no rīta, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
vairāksolīšanā pārdos Pēterim
Reiņa d. Zelpatn piederošu ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu apr., Vecpiebalgas muižā
un sastāv no zemes gabala ,,Kaln-
bruziķi Ns 25F, 25F-a" ar visiem
viņas piederumiem, ar zemes
grāmatu reģistra Ns 6248, kuram
ir zemes kopplatība 38,02 ha un
vērtība aplikšanai ar nodokļiem
Ls 107,15;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 8000, bet solī-
šana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p.;

3) bez augšminētās prasības uz
īpašumua ir Ls 8300,— hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procentes
(10%) ho novērtēšanas summas,
t. i. Ls 800,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā.
12694v Tiesu izpild. O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apriņķa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs Raunas ielā Ns 13,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1146.—1149. p. p. paziņo,
ka : 1) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1929. g. 30. apr.
Ns 316067 par piedzīšanu no
Ādolfa Sināta par labu Valsts
zemes banka: Ls 6375,93ar"un soda naudām, 1929. g. 14. no-
vembri, pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, vairāksolīšanā pārdos Ādol-
fam Jēkaba d. Sinātam piederošu

nekustamu īpašumu, kurš at-
rodas Cēsu apr., Cirstu mu žā
un sastāv no zemes gabala
„Ogreskalni Ns 8F" ar visiem
viņas piederumiem, ar zemes
grāmatu reģistra Ns 4032, kuram
ir zemes kopplatība 24,90 ha un
nek. nodokļa ņemšanai novērtēts
uz Ls 2485:

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 6500; bet so-
līšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) bez augšminētās prasības uz
īpašuma nav citu hipotēku pa-
rādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procentes

i no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 650;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā.
12695ē Tiesu izp. O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu ap-
riņķa tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Cēsīs, Raunas
ielā Ns 13, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1146.—1149. p. p.
paziņo: ka: 1) izpildot Rīgas ap-
gabaltiesas spriedumu, izteiktu
viņas izpildu rakstā no 1929. g.
19. marta ar Ns 311031 par
piedzīšanu no Markusa Gailīša
par labu Valsts zemes bankai
Ls 361,41 ar% un soda naudām,
1929. g. 14. novembri, pulksten
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, vairāksolīšanā
pārdos Markusam Toma d. Gai-
lītim piederošu nekustamu īpa-
šumu, kurš atrodas Cēsu apr.,
Dzērbenes māc. muižā un sastāv
no zemes gabala ,,Lāčplēši Ns 12
F-I" ar visiem viņas piederumiem
ar zemes grāmatu reģistra Ns5706,
kuram ir zemes kopplatība
17,56 ha un taksācijas ienākumu
rubļu vērtība 32,73;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 9500; bet
solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. ljk. 1871. p.;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašuma ir Ls 16000 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procentes
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 950;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz
ūtrupes dienai;

6) zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā.
12697ē Tiesu izp. O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu ap-
riņķa tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Cēsīs, Raunas
ielā Ns 13, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1146.—1149. p.p.
paziņo, ka: 1) izpildot Rīgas ap-
gabaltiesas spriedumu; izteiktu
viņas izpildu rakstā no 1929. g.
19. marta ar Ns 311034 par pie-
dzīšanu no Jāņa Zārdina par
labu Valsts zemes bankai LŠ251,61
ar % un soda naudām, 1929. g.
14. novembri, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, vairāksolīšanā pārdos
Jānim Zārdiņam piederošu ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu apr., Veļķu muižā un sa-
stāv no zemnieku mājas ,,Zārdiņ
Ns 22" ar visiem viņas piederu-
miem, ar zemes grāmatu reģistra
Ns 4255, kuram ir zemes kop-
platība 71.44 pūrv. un taksācijas
ienākumu rubļu vērtība 56,17;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 2500; bet so-
līšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašuma ir Ls 2200 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procentes
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 250;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz
ūtrupes dienai;

6) zemes grāmatas par šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā.
12698ē Tiesu izp. O. Luter«.



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Otto
Jansona 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Otto Andreja d. Jansona
nekustamu īpašumu, Tukuma
apriņķa Zemītes pagasta ,,Up-
maliesu" mājas, ar zemes grā-
matu reģistra Ns 1092, 16,83 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2700,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 2600,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12706 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

' i

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 16. septembri,pīkst. ' 12,30
dienā, Rīgā, Sētas ielā Nš 1,
dz. 2, pārdos vairāksolīšanā
Alberta Liepas kustamu mantu ,
novērtētu par Ls 272 un sa-
stāvošu no mēbelēm, viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
12797 Piedzin. A. Lavrovskis.

Līvānu pilsētas valde
izdos š. g. 13. septembrī, pīkst 15pilsētas valdes kancelejā , jauktā"
izsolē jaunbūvējamās p- .lsētas
valdes ēkas mūra nobeigšanas
darbus, par apmēram Ls 2000 —Drošības nauda Ls 200, '

Tuvākas zinas nilsētas v=m;

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāņa
Neitala 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
plrdos Jāņa Jāņa d. Neitala
nekustamo' īpašumu, Tukuma
apr. Matkules pagasta ,,Ekal"
mājas ar zemes grām. reģistra
Nš 2085, 88 pūrvietas 4 kapes
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2000,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.

12699 Tiesu izp. K. Burdais.

Je lgavas apgabaltiesas Jelgavas
I ilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
i»eleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns'24, ist. 20, paziņo:

i) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Kriša
Jāna d. Upenieka, 1929. g.
13.' novembri, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Kriša Jāņa
d. Upenieka nekustamu īpašumu,
Tukuma apr., Tumes pagasta
„Upenieku" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 681, 10,07 hekt.
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 900,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 800,—
ar%; . ,

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12700 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Nš 24, ist. 20, paziņo:

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa
Friča d. Francberga 1929. g.
13. novembr i, pīkst. 10 rītā,

Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jāņa
Friča d. Francberga nekustamo
īpašumu, Tukuma apr., Slampes
pagasta ,,Ozolu" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2501, 16,71 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2800,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2.500;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12701 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
m. jas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Aksela
Cakovska 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Aksela Jūlija dēla Ca-
kovska nekustamu īpašumu,
Tukuma apr., Vecmoku pagasta
„Ozolkalnu" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 4388, 12,40 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3500,—;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3300
*r% ; _ ,4) ka personām, kuras veļas

pie torgiem dalību ņemt, jāie-

maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, at-
tiecošies už pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembri.
12702 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Dores
Anša m. Miers, dzim. Švarcs,
1929. g. 13. novembrī, pīkst.
10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Dores Anša m. Miers, dzim.
Švarcs, nekustamu īpašumu, Tu-
kuma apriņķa Irlavas pagasta
,,Miekānu" mājas, ar zemes grā-
matu' reģistra Ns 2342, 21,94
hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2300,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukumā-
Talsu 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Je'gavā, 1929. g. 7. septembrī.
12703 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja, atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Nš 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasību apmierināšanai no Friča
Jāņa d. Āboliņa, 1929. g. 13. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Friča Jāņa d. Ābo-
liņa nekustamo īpašumu, Tukuma
apr. Matkules pag. ,,Ābavnieku"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 2589, 24,40 hekt. platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 2000,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12704 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai, no
Paula-Rūdolfa Avota 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Paula-
Rūdolfa Jāņa d. Avota ne-
kustamu īpašumu Tukuma apr .,
Slampes pag., „Avotu Ns 11 F"
mājas ar zemes grāmatu reģistra
Ns 2340, 11,45 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2100
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz še
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kanceleja.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12705 Tiesu izp. K. Burdais.

Tukuma pilsētas bāriņu tiesa
izsludina par nederīgām' nozau-
dētās aizbildņu apliecības, izd,
Andrejam Krauze 1924. g. 4. jūl.
ar Ns 57 un Miķelim Lonfeldam
izd. 1924. g. 4. jūlijā ar Ns 56.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa
Ūdra 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Jūra d. Ūdra ne-
kustamu īpašumu, Bauskas apr.,
Svitenes pag. ' „Bandenieku",
mājas, ar zemes grāmatu reģistra
Ns 7774, 15,12 hektāru platībā:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2700,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2400
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembri.
12707 Tiesu izp. K. Burdais.

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
,,Valdības Vēstneša" š. g. 172.nu-
murā uz š.g. 5. oktobri izsludinā-
tā Parfeja Folomeja d. Orlova
nekustamā īpašuma, sastāvoša
no Daugavpils apr. Ungurmuižas
pag. Odzes Salas viensētas ar
Daugavpils apr. zemes grāmatu
reģ. Ns 2704, izsole ir atcelta.

Tiesu izpildītāja v. i.
12723z Budlevskis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 16. septembrī, plkšt. 12
dienā, Rīgā, Kalnciema ielā
Ns 32-a, dz. 7, pārdos vairāk-
solīšanā Alberta Leitlanda ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 2746 un sastāv, no mēbelēm,
viņa dažādu nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
12798 Piedzin. A. Lavrovskis.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 30. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Brīvības
ielā Ns 15, dz. 30 uz Rīgas pils.
I raj. īres valdes izpildu rakstu
tiks pārdota Gustava Vanaga
kustama manta, sastāvoša no
ēdamās istabas iekārtas, sa-
stāvoša no bufetes, trauku bufe-
tes, ēdamā galda, 6 krēsliem,
tējas galda, skap. pulkst. u. c.
un novērtēta par Ls 1200,—.

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

19779h

Tukuma pilsētas bāriņu tiesa
izsludina par nederīgu nozaudēto
aizgādņa apliecību Nš II, izd.
š. g. 8.febr. Nikolajam Ivanovam.

Kara skola
izdos vairāksolīšanā

aprn. 90 zirgu mēslu no-
ņemšanu

skolas komandu staļļos, Arti-
lērijas ielā Ns 10/12, par laiku
no š. g. 1. oktobra līdz 1930. g.
1. jūnijam. Vairāksolīšana no-
tiks Kara skolas štābā Kr. Barona
ielā Ns 99 š. g. 26. septembri,
pīkst. 11. Turpat tanī pat
dienā un laikā izdos vairāk-
solīšanā skolas virtuvju ēdienu
atlieku noņemšanu no 1929. g.
l.okt. līdz 1930. g. l.jūn. 2*

12772b

Rīgas apr. Skrīveru policijas
iec. priekšnieks paziņo, ka 1929. g.
19. septembrī, pīkst. 10, Pļaviņās
(Gostiņu daļā) Lielā ielā Ns' 8,
pārdos atklātā izsolē
Kārlim Līcīšam, dzīv. turpat, pie-
derošu kustamu mantu, kā trak-
tiera un dzīvokļa iekārtu, ozola
dēļus, saimniecības lietas, dāž.
dzērienus u. t. t., novērtētu
par Ls 655,— un aprakstītu
priekš daž. nodokļu piedzīšanas.

Pārdodamo mantu varēs ap-
skatīt izsoles dienā uz vietas.

12728b

Preiļu iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. sept.,
Vārkavas pag. Sanaužu m. jaun-
saimniecībā, tiks pārdoti vairāk-
solīšanā Annai Mazur piederošie
40 baļķi novērt, par Ls 100 —
par Valsts parāda nenomākšu.

Baļķus var apskatīt pārdo-
šanas dienā uz vietas. 12763b

Daugavpils pils. valdes saim-
niecības nodaļas telpās 1929. g.
8. oktobrī, pīkst. 12 dienā notiks
torgi ka mutiski, tā ari ar
slēgtu aplokšņu iesniegšanu, kuros
tiks izdota uz trim gadiem, sākot
no 1930. g. 1. apr. līdz 1933. g.
1. apr., kuģu, lauivu un prāmju
celtuves iznomāšana pār Dau-
gavas upi no labā krasta pilsēta
un pilsētas robežās pēc vaja-
dzības.

Piedaloties torgos, nepiecie-
šami iemaksāt Ls 500,— drošības
naudas, ar piemaksu līdz 10%
pēc vairāksolīšanas.

Ar kondicijām var iepazīties
saimniecības nodaļā.

1929. g. 3. septembrī. 12770b
Pilsētas valde.

Daugavpils pils. valdes saim-
niecības nod. telpās 1929. g.
10. oktobrī, pīkst. 12 dienā notiks
torgi kā mutiski, tā arī ar
slēgtu aplokšņu iesniegšanu, kuros
tiks izdota uz trim gadiem atejas
vietas, mēslu un atkritumu bedres
iztīrīšana pilsētas iestādēs, kā
arī citās vietās, kuras iztīrīšanā
stāv uz pilsētas rēķina.

Piedaloties torgos, nepiecie-
šami iemaksāt Ls 500,— drošības
naudas ar piemaksu līdz 10%
pēc vairāksolīšanas.

Ar kondicijām var iepazīties
saimniecības nodaļā.

1929. g. 3. septembrī. 12769b
Pilsētas valde.

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kārtiņa Ns 9455 uz
Kārļa Liepas vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 12776b

Līvānu pilsētas valdtT
pārdos š.g. 13. septembrī , pīkst. 14.
jauktā vairāksolīšanā , grunts
gabalu Na 150F !īdz ar plen-
akmeņa mūra ēkas 4 sienām
8x12 m, atrodošos Līvānos ,Rī-r asun Jaunkapu ielu stūri, tirdznie-
cības rajonā. Solīšana sāksiev no
Ls 5000,—. Drošības n?uda
Ls 500,—. 12730b

Tuvākas ziņas pilsētas valdē.
Daugavpils pils. valdes ^ainīl

niecības nodaļas telpās 1929 s
10. oktobrī, pīkst. 12 dienā nofks
torgi kā mutiski , tā arī ar
slēgtu aplokšņu iesniegšanu ,kuros
tiks izdota uz trim gadiem pilsētas,
laukumu, ielu, mēslu kastes, kā
ari citu vietu iztīrīšana , kuras
iztīrīšana stāv uz pilsētas rēķinu

Piedaloties torgos, nepiecie-
šami iemaksāt Ls 500,— drošības
naudas ar piemaksu līdz 10%
pēc vairāksolīšanas.

Ar kondicijām var iepazīties
saimniecības nodaļā.

1929. g. 3. septembrī. 12771b
Pilsētas valde.

Ugiles godo tirgus
šinī gadā tiks noturēts

pirmdien, 30. septembrī.
12774 Pagasta valde.

Preiļu iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. sept.,
Preiļos uz tirgus laukuma, tiks:
pārdoti vairāksolīšanā Berelim
Naglim piederošie zābaki, novērt,
par Ls 5,12 par dzīvokļa nodokļa
nemaksāšanu. Mantas var ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas

Preiļu iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. sept.,
Preiļos uz tirgus laukuma, tiks
pārdoti vairāksolīšanā Ādamam
Gilučam piederošie rati, novērt.
par Ls 10,—.

Mantas var apskatīt pārdo-
šanas dienā. 12765b

Latvijas universitātes, leģiti-
mācijas kartiņa Ns 10934 uz
Heinricha Leģzdiņa vārdu pa-
zautēta un ar šo tiek izsludināta
par nederīgu. 12777b

Latvijas banka izsludina par
nederīgu nozaudēto beztermiņa
noguld. grāmatiņu Ns 6612 ar
Zelmas Laķis vārdu. 12773b

Rīgas prefektūras ārējā nod.
izsludina par nederīgu ieroču
atļauju, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 25. jūl. ar Ns 2934/2641
ar Jēkaba Rudzīša vārdu, kuru
Rudzītis pieteicis par nozaudētu.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, 'apliec. Ns 39238,
izd. 1926. g. 30. jūn. no Rīgas
kara apr. pr-ka ar Edgara Lībīt,
dzini. 1895. g. iedzīv. Lienes
ielā Ns 5, dz. 11. vārdu. 12780b

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ls
izsludina par nederīgu pieteiktu
no Lavīzes Mūrnieks-Rozenbergs,
dzīv. Kalnciema pag., Odiņos,
pazaudēto viņas izdoto inkasso
vekseli par 'Ls 1,100,— bez
termina. 12645b

Rīgas prēf. ostas iec. pr-ks
izsludina par nederīgu apliecību
Ns 68042, izd. no ' Rīgas kara
apr. pr-ka par iesaukšanas at-
likšanu Heinricham Legzdiņam
izglītības turpināšanai Latvijas
universitātē līdz 1934. g.jļLjķ*:

Neretas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasl
Ns 1352, " izd. no šīs pag. valdes

1922. g. 27. sept. ar Atares
Jāna m. Ģērkis vārdu; 2) Latv.
iekšz. pasi s'er. KV Ns 015070,

izd. no šīs pag. valdes 1927. ??

29. nov. ar Ns 276 Mārtiņam
Ģērķim. 11862»

£)ažādi
sludinājumi

Jelgavas metalfabrikas akc. sab-

L Rrfimer un dēli
gadskārtēja

akcionāru sapulce
notiks 1929. g. 2. oķtoļļ":
pīkst. 3 pēc pusd. Rīgā, Brīvi?*
ielā Ns25, Frankfurt p/M viesnu>

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojumsparP'gada darbību; .
2) Gada pārskats par 19^M

un peļņas un zaudējuma r

apstiprināšana; J
3) Valdes un revīzijas kom"

sijas locekļu vēlēšanas;
4) Dažādi jautājumi.

12775b Vaiae'

Iespiests Valsts tipogrāfijā

K, M. Bodžitu un kredītu pārvalde
izsludina rakstisku izsoli

uz 200 tonas Galvenās intendantūras pārvaldes

lniililēlsiiitu jintiii
makaronos (skaidiņās).

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā no piedāvātās darba atlīdzības

Izsole notiks K. M. budžetu un kreditu pārvalde Rīgā, Valde-
māra ielā Ns 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas) dz. la, 1929. g.
13. septembri, pikst. 10.

Rakstiskie piedāvājumi iesniedzami K. M. budžetu un
kreditu pārvaldes apgādības nodaļā Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12,
dz. 4, istaba 7, līdz 1929. g. 12. septembrim, pīkst. 15, vai izsoles
dienā norādītā stundā, izsoles kommisijai pirms izsoles sākšanās
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz 13. septembra makaronu izga-
tavošanas izsoli". 1*

Tuvāki paskaidrojumi K- M. budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, katru darbdienu no pīkst. 9. līdz 15. L 3384 11983o

Pasta un telegrāfa departamenta galuenā darbnīca
izsludina š. g. 26. septembrī,

vafo&iishu izsoĒi
uz: 1) ķieģeļiem, sarkaniem un baltiem . . 25000 gab.

2) ribu caurulēm 40 ,,
3) komutatoru taustiņu un trisvad. auklu 3000 m
4) misiņa stieņiem 0 10 mm .... 500 kg

Izsole notiks minētā datumā pulkst. 11, P. T. departamenta
saimniecības daļas ist. Na 10, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles, dalībniekiem iemaksājama drSšības nauda 10% apmērā
no piedāvājumu kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14.

12610 1* L 3616

Šoseļo un zemes ceļu departaments
atsauc izsludināto uz š. g. 13. septembri izsoli par Rungu-Elguču
(Sniķeres pagastā)

ceļa jaunbūves«far5iera-
uz 4,250 km.

1929 g. 9. septembrī. L 3629 12796

V rajona inženieris,
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā 68 izdos jauktā galīgā
izsolē š. g. 13. septembri, pīkst. 13,

izskalota bolīto \mMmt foršus
tiltam pār Dubnas upi, pie Līvāniem. Nodrošinājums Ls 400,—.

Tuvākas ziņas kancelejā. L 3624 12795

Juglas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 8. oktobrī, virsmežniecības kancelejā,
Zaķu muižā,

augošu mežu un sekvestrētus materiālus.
II iec. mežniecībā, Zaķu novadā, pēc celmu skaita, 1 vienība,

37 kokus, vērtībā Ls 218,—; 1 vienība sekvestrēti baļķi — 7,04m,
vērtībā Ls 76,—; 1 vienība pēc platības, 0,85 ha, vērtībā Ls 688,—;
1 vienība sekvestrēta celmu malka 173 steri, vērtībā Ls 180,—.

III iec. mežniecībā, Lielkangaru novadā, pēc celmu skaita
1 vienība, 478 koki, vērtībā Ls 729,—.

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

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pie nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,

par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 12727z Juglas virsmežniecība.
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