
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Ministru kabineta sēde 1929. g. 10. sept.
Rīkojums par ienākuma nodokļa listu

izsūtīšanas termiņa pagarināšanu.
Preču un materiālu saraksts, kuras akciju

sabiedrība ,,Latvijas Eksports Im-
ports Golts un b-dri" var saņemt bez
muitas un akcīzes.

Rīkojums par pārgrozījumiem un papil-
dinājumiem Vācijas, Lietavas, Latvijas
un Igaunijas satiksmes tarifos.

Rīkojums par pārgrozījumiem un papildi-
nājumiem Vācijas, Lietavas, Latvijas
un Igaunijas dienesta instrukcijā
dzelzceļu darbiniekiem.

Rīkojums par vidusskolu pārdēvēšanu par
ģimnāzijām.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1929. g. 10. septembrī

Nr. 455.
§ l-

Galvenā štāba priekšnieku ģenerāli Jāni
Franci atsvabinu no ieņemamā amata,
pārvietoju dienesta labā uz Armijas ko-
mandiera štābu un ieceļu par šī štāba
priekšnieka 2. palīgu.

§ 2.
Ieceļu:
Galvenā intendanta vietas pagaidu iz-

pildītāju pulkvedi Pēteri Skrapci par
galvenā intendanta vietas izpildītāju,

Galvenās intendantūras pārvaldes ad-
ministratīvās un zirgu apgādes daļas
priekšnieku pulkvedi Kārli Baltiņu par
galvenā intendanta palīgu un

Galvenās intendantūras pārvaldes pulk-
vedi-leitnantu Kārli Rubeni par šīs
pārvaldes administratīvās un zirgu apgā-
des daļas priekšnieka vietas izpildītāju.

§3.
Pārvietoju dienesta labā:
1. Liepājas kājnieku pulka pulkvedi-

leitnantu Grigoriju Ķikuli uz Armijas
komandiera štābu,

Rīgas kara apriņķa pārvaldes pulkvedi-
ieitnantu Augustu 'Muižu I i uz Vidzemes
divīzijas pārvaldi.

Kurzemes divīzijas pārvaldes pulkvedi-
leitnantu Kārli Alfrēdu Zīvērtu uz 3.
Jelgavas kājnieku pulku,

Armijas komandiera štāba inspekcijas
nodaļas kapteini Jūliju Plēsumu uz
5. Cēsu kājnieku pulku,

Armijas komandiera štāba satiksmes
daļas kapteini Augustu Grāveli uz
8. Daugavpils kājnieku pulku,

Rīgas pilsētas komandantūras kapteini
Nikolaju Ošleju uz 6. Rīgas kājnieku
pulku,

Vidzemes divizijas pārvaldes kapteini
Jāni Biti un Latgales divizijas pārval-
des kapteini Pēteri Neilandu uz Galve-
nās intendantūras pārvaldi,

Bruņošanas pārvaldes kapteini Alek-
sandri Vi ļumu uz Galveno artilērijas
noliktavu ,

7Siguldas kājnieku pulka kapteini
Rūdolfu AI utu un 12. Bauskas kājnieku
l1u|ka kapteini Frici Kivelīti vienu
otrvietā,

>1. Dobeles kājnieku pulka virsleitnantu
Mārti ņu Ābelīti uz Armijas komandiera
«ābu,
. Bruņošanas pārvaldes virsleitnantu
Ādolfu Indzeri uz 4. Valmieras kājnieku
Pulku,
. Galvenās intendantūras pārvaldes kara
ierēdņus Pauli Asniņu un Hermani
begliņu , Kara ministrijas kara ierēdni

Otto Sauso un Bruņošanas pārvaldes
kara ierēdni Kārli Līdaku uz Budžetu
un kreditu pārvaldi,

Rīgas pilsētas komandantūras kara
ierēdni Edgaru Vanagu uz Auto-tanku
pulku.

§4.
Atvaļinu štatu, samazināšanās dēļ no

aktīvā kara dienesta līdz turpmākam rī-
kojumam Armijas komandiera štāba
inspekcijas nodaļas kapteini Pēteri
Elksnīti.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris A. Ozols.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 363.

Rīkojums Nr. 175

1929. g. 22. augustā.
Ar 1929./30. mācības gadu vispārējās

izglītības vidusskolas saukt par ģimnāzijām
un šo skolu direktorus par attiecīgu
ģimnāziju direktoriem; šo vidusskolu un
vidējo arodu skolu direktoru palīgus —
par ģimnāziju resp. attiecīgu vidējo arodu
skolu (technikuma, komercskolas, skolo-
tāju institūta) inspektoriem. Šis rīkojums
attiecas arī uz mazākuma tautību attie-
cīgām skolām.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors K, Ozoliņš.

Ministra sekretārs V. Vīgants.

Rīkojums Nr. 238
1929. g. 7. septembrī.

Preču un materiālu saraksts, kurus
akciju sabiedrība ,,Latvijas Eksports
Imports Golts un b-dri" var saņemt
bez muitas un akcīzes (rīk. 106/26. g.
izslud. 1926. g. ,,Valdības Vēstneša"

231. numurā).

1) Akciju sabiedrībai,,Latvijas Eksports
Imports Golts un b-dri" atļauts ievest
no ārzemēm caur Rīgas muitu preces, kas
vajadzīgas minētās akciju sabiedrības ra-
žojumu — dažādu cepumu izgatavošanai
un muitojamas pēc šādiem ievedmuitas
tarifa pantiem: 3. p. 1., 2., 3. un 6. pkt,
8. p. 4. pkt., 10. p., 15. p. 1., 2. un 3. pkt.,
22. p. 1. un 2. pkt.. 24. p. 1., 3., 4.
un 10. pkt., 25. p. 2. un 3. pkt., 36. p.
4. un 5. pkt, 68. p. 3. pkt., 87. p. 4. pkt.,
149. p. 2. pkt, 150. p. 2., 3. un 4. pkt.,
152. p. 1. un 2. pkt., 153. p. 1. pkt,
154. p. 1. pkt., 167. p. 1., 2. un 3. pkt,
169. p. 4. pkt. un 177. p. 2. pkt. 1it.
k. un p.

2) Šinī sarakstā minētās preces akciju

sabiedrība varēs saņemt bez muitas no-
dokļa samaksas tikai tādā gadījumā, ja
muitas departaments atzīs telpas, kurās
notiks cepumu ražošana, par piemērotām
brīvterritorijas ierīkošanai.

Finanču ministris A. Petrevics.

Muitas departamenta
vicedirektors B. Pavasars.

Rīkojums.

Pamatojoties uz nodokļu nolikuma
32. panta 2. piezīmi, pagarinu minētā
nolikuma 34. pantā paredzēto 1929. gada
ienākuma nodokļa maksāšanas listu izsūtī-
šanas termiņu līdz š. g. 1. novembrim un
maksātāju sarakstu resp. kartiņu iesūtī-

šanu departamentam līdz š. g. 10. no-
vembrim.

Rīgā, 1929. g. 6. septembrī.

Finanču ministris A. Petrevics.

Nodokļu departamenta direktors
F. Ķempels.

Apstiprinu.
1929. g. 5. septembrī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Vācijas, Lietavas, Latvijas. Igaunijas
satiksme.

Preču tarifa I papildinājums.
Saskaņā ar š. g. aprīlī/maijā Berlīnē

noturētā Vācijas, Lietavas, Latvijas, Igau-
nijas satiksmes 7. konferencē pieņemtiem
lēmumiem, šīs satiksmes preču tarifā, kas
izsludināts 1928. g. ,,Valdības Vēstnesī"
N° 248, izdarāmi sekosi papildinājumi un
grozījumi:

1. Titullapā, satiksmes nosaukumā,
strīpojams vārds ,,tiešā"; līdzšinējā no-
saukuma ,,preču tarifs" vietā liekams
nosaukums ,,tarifs preču un dzīvnieku
pārvadāšanai", un apzīmējams kā ,,I burt-
nīca. Vispārējā daļa".

2. Ievadā pirmā rindkopa izliekama
sekošā jaunā redakcijā: „Zemāk minētās
dzelzceļu pārvaldes uzņemas preču un
dzīvu kustoņu pārvadāšanu, pamatojoties
uz šo tarifu, kas sastāv no atsevišķi
izdotām burtnīcām I—III.

Tarifs satur:
I burtnīca: Sevišķi papildnoteikumi pie

Starptautiskās konvencijas.
II burtnīca: Tiešais tarifs sevišķi minē-

tām precēm.
III burtnīca: Tarifs dzīvnieku pārva-

dāšanai".
Ievada beigās ievietojama sekošaatzīme:
,,Schēmatiska karte II burtnīcas beigās".
3. Tarifa II nodalījumā (Rēglamentā-

riski noteikumi), strīpojami vārdi „1.—
34. un. 36.—56. pantu" un to vietā
ierakstāms ,,1.—56. pantu".

4. Papildu noteikumos 4a) pie Starp-
tautiskās konvencijas 14. panta §3, izda-
rāmi sekosi grozījumi un papildinājumi:

a) zem aa) minēto preču saraksta
15. pozīcijā strīpojams vārds ,,iesai-
ņotus"; tas pats saraksts papildi-
nāms ar sekošu jaunu poziciju
,,16. Šachtu piederumi, jauni (p. p.
mašīnas, skrituļi,koka stutes u. 1.1.)";

b) preču saraksts zem ab) papildināms
sekošām jaunām pozicijām: ,,32. Te-
cilas:

33. Jēlādas saiņos;
34. Šachtu piederumus lietotus (p. p.

mašīnas, skrituli, koka stutes
u. t. t.)";

c) šī nodalījuma pēdējie divi teikumi
strīpojami un to vietā ierakstāms:
,,Preces , kas šinī sarakstā nav mi-

nētas, atļauts pārvadāt vaļējos
vagonos, apsedzot vai neapsedzot
tās ar brezentu, ja nosūtītājs
preču zīmē to noteikti pieprasījis
un ja šī prasība nerunā pretim
starptautiskās konvencijas pieli-
kumam I".

5. Papildu noteikumi 4c) pie Starp-
tautiskās konvencijas 14. panta § 3 gro-
zāmi sekosi:

Sadalījumi a) un b) attiecīgi atvieto-

jami ar 1) un 2), pie kam p. 2. pirmā
rindkopa izliekama sekošā jaunā redakcijā:

,,2) ja vagonā iekrauts vairāk par 17 t
vai ja ceļa platuma maiņas dēļ pārkrau-
šanas stacijā nav iespējams novietot
kravu vienā platsliežu vagonā*), tad
dzelzceļš pārkrāvējs nosūta vagonā ne-
ietilpstošo sūtījuma daļu pie jaunas preču
zīmes uz gala stacijas priekšnieka vārdu,
pēc iespējas vienā laikā ar pamatsūtī-
jumu. Preču zīmēs jāieraksta sekošas
atzīmes:

*) Platsliežu vagonu izmēri:
a) segtu vagonu: iekšējais garums 6400 mm,

iekSējais platums 2734 mm, iekšējais aug-
stums vidū 2337 mm un sānos 2222 mm:

b) platformu: garums 8500—90011 mm, platums
2734 mm.

a) Pamata preču zīmē: ,,Še klāt pēc-
sūtījums svarā kg vagonā
JS9 , preču pavadzīme N°
no (datums) no
uz ".

b) Pēcsūtījumam sastādītā preču zīmē:
Pēcsūtījums pie sūtījuma preču zīmes

N° no (datums)
no uz ,
vagons N° ".

6. Papildu noteikumos 4 d) pie Starp-
tautiskās konvencijas 14. panta § 3 no-
dalījumi A (vagonu sūtījumiem) un B
(sīksūtījumiem) strīpojami un pirms tiem
atrodošās pēdējā rindkopa izliekama sekošā
jaunā redakcijā:

,,Ceļa platuma maiņas stacijā par asu
pārlikšanu vai vagona pārkraušanu ņema-
mās papildu maksas paredzētas I! burt-
nīcā, izvilkumā no Latvijas dzelzceļu pa-
pildu maksu tarifa (I. C. § 36)".

Šis preču tarifa papildinājums stājas
spēkā no 1929. g. 1. oktobra.

Dzelzceļu galvena direktora palīgs
K. Spriņģis

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings

Apstiprinu.
1929. g. 5. septembri.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš

Rīkojums Nr. 364.

Vācijas, Lietavas, Latvijas un Igaunijas
satiksme.

Ekspressūtījumu tarifs
satiksmei starp Vācijas valsts dzelzceļu
Kdnigsbergas direkcijas iecirkņa stacijām
un Lietavas, Latvijas un Igaunijas valsts

dzelzceļu stacijām.

Ievads.
Zemāk minētās dzelzceļu pārvaldes uz-

ņemas pārvadāt ekspressūtījumus, pama-
tojoties uz šo tarifu.

Šī tarifa grozījumus un papildinājumus
izsludina sekošos oficiālos laikrakstos:

1. Vācijā: ,,Tarif- und Verkehrsan-
zeiger fur den Giiter- und Tierverkelir
der Deutschen Reichsbahn - Gesellschaft
und der deutschen Privateisenbahnen
(T. V. A. I)", ar attiecīgu norādījumu
„Tarif- und Verkehrsanzeiger fūr den
Personen-Gepāck- und Expressgutverkehr
(T. V. A. III)";

2. Lietavā: „Vyriaušybēs Žinios";
3. Latvijā: ,,Valdības Vēstnesī";
4. Igaunijā: ,,Riigi Teataja".
Tarifa grozījumi un papildinājumi stājas

spēkā pēc to izsludināšanas; tarifa pa-
augstinājumi vai citi apgrūtinājumi pār-
vadāšanas noteikumos stājas spēkā ne'
agrāk kā 14 dienas pēc to izsludināšanas.

Piedalošas pārvaldes:

Vācijas valsts dzelzceļu sabiedrības,
valsts dzelzceļu Kbnigsbergas direk-
cija, Kdnigsberg (Pr.)^

Lietavas valsts dzelzceļu pārvalde,
Kaunas;

Latvijas valsts dzelzceļu virsvalde,
Rīga;

Igaunijas valsts dzelzceļu virsvalde,
Tallinn.

§ 1. Ekspressūtījuma jēdziens.
Pārvadāšana. Pieņemšana.

1. Priekšmetus, kuri piemēroti ievieto-
šanai bagāžas vagonā un pielaisti pār-
vadāšanai kā bagāža, arī tirdzniecības
preces, pieņem pārvadāšanai kā ekspres-
sūtījumus.

2. Fkspressūtījumiem attiecīgi pie-
mērojami 1924. g. 23. oktobra Bernes
starptautiskās konvencijas 1. līdz
56. pantu noteikumi līdz ar vienotiem
papildu noteikumiem par tiem, ciktāļu
turpmāk nav paredzēti citādi noteikumi.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

f/fJādu ' : :,! ?2
~

<f mot ek *P^-) par:

^ mēn . • „ 6,— gadu . . . . Lsl8,—}- ; . .;; 2>- % gadu i0;_

Piesūtot pa 3 men- • • „ 5,—
pastu un pie * » • • .. L'O
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 ,, — >2*

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas , —,88

Latvijas valdības j£* oficiāSs laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jf|a|jj| W^^S

svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^H^l^^^^ff^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī JNo 2. Tālrunis 20032
^^^^^^^P^

Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^S§TAtvērts no pulksten 9—3



3. Ekspressūtījumus pārvadā tikai
starp maksu tabulā paredzētām stacijām
un vienīgi pasažieru satiksmei paredzētos
vilcienos.

4. Visa sūtījuma, kā arī atsevišķa ga-
bala svars nedrīkst pārsniegt 11 tonnas.

5. Ekspressūtījumus pieņem pārvadā-
šanai laikā, kāds attiecīgi izsludināts un
pastāv uz izsūtīšanas stacijas dzelzceļiem.

§ 2. Izsūtīšanas un gala staciju
saraksts.

Ekspressūtījumus atļauts pārvadāt
vienīgi starp sekošām stacijām:

a) Vācijas valsts dzelzceļu sabiedrības
stacijas:
Kdnigsberg (Pr.) Hbf., Evdtkuhnen,

Tilsit;
. b) Lietavas valsts dzelzceļu stacijas:

Kaunas, Klaipēda, Šilute;
c) Latvijas valsts dzelzceļu stacijas:

Rīga pas. I, Liepāja, Daugavpils;
d) Igaunijas valsts dzelzceļu stacijas:

Tallinn, Tartu, Narva, Valga.

§ 3. No pārvadāšanas izslēgti
priekšmeti.

Atskaitot Starptautiskās konvencijas
3. pantā minētos priekšmetus, izslēgti no
pārvadāšanas kā ekspressūtījumi ari
Starptautiskās konvencijas 4. pantā § 1.
punktos 1 un 2 minētie priekšmeti.

§ 4. Ekspressūtījumu pavad-
zīme.

Ekspressūtījumus pārvadā ar še klāt
pieliktā parauga pavadzīmi. Ekspres-
sūtijuma pavadzīme jāizpilda nosūtītā-
jam. Ja pavadzīmes izpildīšanu uzņemas
dzelzceļš, tad tas var ņemt par to maksu.

§ 5. Ceļa virziens.

Nosūtītājam jānorāda ceļa virziens, ie-
rakstot ekspressūtījumu pavadzīmē visas
robežpārejas stacijas. Ja virziena norādī-
jums iztrūkst vai tas ir nepilnīgs, tad
virzienu nosaka dzelzceļš pēc sava ieskata.

§ 6. Maksu iekasēšana.

1. Veduma maksu par ekspressūtījumu
pārvadāšanu iekasē no nosūtītāja izsūtī-
šanas stacijā par visu ceļa attālumu sa-
skaņā ar īpaši izdotu veduma maksas
tabulu.

Maksas, kas pienākas par sūtījuma pie-
teikšanu muitai, ir jau ieskaitītas veduma
maksas likmēs.

2. Maksājumus, kas radušies ceļā, ie-
kasē gala stacija, izdodot preci saņēmē-
jam.

3. Veduma maksa iekasējama izsūtī-
šanas valsts valūtā, bet ceļā radušies
maksājumi gala dzelzceļa valsts valūtā.
Valūtas pārrēķināšanu izdara pēc maksā-
šanas dienā pastāvošā dzelzceļu oficiālā
kursa.

4. Atskaitot veduma maksas un pārējos
maksājumus par pārkraušanu vai asu pār-
likšanu ceļa platuma maiņas stacijā, ņe-
mamas vēl sekošas maksas:

a) par pārkraušanu 0,25 dollarcenta par
' 10 kg,

b) par vagona pārlikšanu uz citām asīm
2,34 dollari par vagonu.

§ 7. Uzliktas pēcmaksas, aizdevumi
skaidrā naudā un zaudējumu atlī-
dzības pieteikšana par sūtījumu

vēlāku izdošanu.
Uzlikt pēcmaksas, izsniegt aizdevumus

skaidrā naudā vai pieteikt zaudējumu at-
līdzību par sūtījumu vēlāku izdošanu nav
atļauts.

§ 8. Paziņojums saņēmējam
par sūtījuma pienākšanu.

Par ekspressūtījuma pienākšanu jāpaziņo
saņēmējam nekavējoties.

§ 9. Piegādāšanas termiņš.

1. Ja atsevišķa sūtījuma kopsvars pār-
sniedz 500 kg, tad par ekspressūtījuma
pārkraušanu vai vagona pārlikšanu uz
citām asīm ceļa platuma maiņas stacijā
piegādāšanas termiņš pagarinās par
24 stundām.

2. Dzelzceļu pienākums ir izdot ekspres-
sūtījumu vēlākais 3 kalendāra dienām no-
tekot no dienas, kad gala stacijā pienācis
vilciens, uz kuru ekspressūtījums nodots
pārvadāšanai vai ar kuru tas būtu jā-
nodod pārvadāšanai, ņemot vērā kārtējos
pārvadāšanas apstākļus. Par zaudēju-
miem, kas cēlušies no vēlākas izdošanas,
atbild dzelzceļš, ja tas nevar pierādīt, ka
nokavēšanās radusies aiz apstākļiem, no
kuriem dzelzceļš nevarēja izvairīties un
kuru novēršana no viņa neatkarājas. Ja
zaudējums nav pierādīts, tad dzelzceļam

jāmaksā atlīdzība 2 dollarcentu apmērā
par katru vēlāk zdotu kilogramu par
katrām iesāktām 24 stundām, skaitot no
sūtījuma pieprasīšanas laika, bet tomēr
ne vairāk kā par 14 dienām. Ja pierādīts
zaudējums, tad atlīdzība nedrīkst pār-
sniegt četrkārtējus pieteiktās summas ap-
mērus. Zaudējumu atlīdzību par vēlāku
izdošanu nav atļauts pieprasīt blakus at-
līdzībai par preces pilnīgu nozaudēšanu.

Šis tarifs stājas spēkā no 1929. g. 1. ok-
tobra. No tā paša laika atcelts 1928. g.
Valdības Vēstnesī N° 248 izsludinātais
ekspressūtījumu tarifs.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums JVs 205.

Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,
ka savās sēdēs skatīs cauri sekošās atlī-
dzības lietas:

1929. g. 17. oktobri, pulksten 15.
Rīgā Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.

2226) Paulīnes Dīriķis atlīdzības lietu
par celto ēku Rīgas apriņķa Doles
pagasta Doles muižas saimniecībā
„Kaučas" Ne 305F, Fa.

2227) Jēkaba Dēnava atlīdzības lietu
par dēstītiem augļu kokiem un
celtām ēkām Ventspils apriņķa
Zlēkas pag., Zlēkas muižas saimnie-
cībā „Lamiķi" Ne 141F, Fa.

2228) Kārļa Saukuma atlīdzības lietu
par celtām ēkām un izdarītiem
remontiem Valmieras apriņķa Ro-
zēnu pagasta Rozēnu muižas saimn.
JN9N9 79F un 80 F „Lezdiņi".

2229) Jāņa J aunzema atlīdzības lietu
par dēstītiem augļu kokiem Tukuma
apriņķa Tukuma pilsētas apb. gab.
Ne 399F. _

2230) Miķeļa Odra atlīdzības lietu par
izvestiem ēku remontiem Rīgas
apriņķa Kokneses pagasta Kok-
neses muižas saimniecībā Ne234F,Fa.

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretāra vietā A. Sakenfelds.

Dzelzceļu ziņas.
Sākot ar trešdienu 11. septembri, pa

darbdienām atcelti uz Rīgas-Jūrmalas
līnijas sekosi pasažieru vilcieni:

starp Rīgu—Dubultiem:
vilc. Ne 91 no Rīgas atiet pīkst. 16.10
„ Ne 97 „ „ „ „ 17.00
,. Ne 101 „ „ „ „ 17.44
„ Ne 88 „ Dubultiem „ „ 16.38

un sākot ar ceturtdienu, 12. septembri
vilc. Ne 60 no Dubultiem atiet pīkst. 8.18

Starp Rīgu—Sloku
sākot ar 11. septembri

vilc. Ne 129 no Rīgas atiet pīkst. 22.47
„ Ne 118 „ Slokas „ „ 21.00

Starp Rīgu—Ķemeriem

vilc. Ne 49 no Rīgas atiet pīkst. 9.07
„ Ne 82 „ Ķemeriem „ „ 13.12
„ Ne 102 „ „ „ „ 18.44

Starp Sloku—Ķemeriem

sākot ar 11. septembri
vilc. Ne 79 no Slokas atiet pīkst. 15.53
„ Ne 123 „ „ „ „ 22.54

Sākot ar ceturtdienu, 12. septembri,
Dubultu vilc. Ne 52 (pienāk Rīgā 8.05)
iesāks savu gaitu pa darbdienām no Slokas
pīkst. 6.50.

Ekspluatācijas direktora v. i.
P. Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 30. augusta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstneša" 1927. g. 202. nu-
murā iespiesto sludinājumu par Maksima Tarasa
dēla Sergeveja meklēšanu, jo minētais
Sergejevs ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 5. septembri.
Priekšsēdētāja v. J. L e g z d i ņ š.

Sekretāra p. v. E. Āboliņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 30. augusta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstneša" 1929. g. 181. num.
iespiesto sludinājumu par Kuzmas Agripinas d.
L 0 s e v a meklēšanu, jo minētais Losevs ir atrasts

Daugavpilī, 1929. g. 7. septembri.
Priekšsēdētāja v. J. Legzdiņš.

Sekretāra p. v. E. Āboliņš.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde

1929. g. 10. septembrī.
1. Pieņem pārgrozījumus instrukcijā

par valsts aizdevumiem un nolemj tos
izdot pārvaldes kārtībā.

2. Atņem Latvijas pilsoņa tiesības
Harijam Hess un Ansim-Hugo Hanam,
kuri dzīvodami ārzemēs, atrāvušies no
karaklausības izpildīšanas Latvijā.

3. Uzņem Latvijas pavalstniecībā
261 ārzemnieku.

4. Noraida 4 ārzemnieku lūgumus dēļ
uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

5. Nolemj paaugstināt līdzšinējo goda
vicekonsulu Kopenhāgenā Einar Christi-
ansen par konsulu turpat, skaitot no
š. g. 15. septembra, bez atlīdzības no valsts
līdzekļiem budžeta kārtībā.

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 N° 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).

Apstiprinu.
1929. g. 24. augustā.

Iekšlietu ministris Ed. taimiņš,
Būvniecības pārvaldes priekšnieks,

inženieris P. Miezi s,

Valmieras pihētas
saistošie būvnoteikumi.

Pieņemti pilsētas domes 1927. g. 3. oktobra
sēdē (protokols N° 13, pkt. 14) un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas būvniecības pār-

valdes 1929. g. rakstu Ns 79062.

I. Būvatļauja.
§ 1. Pirms būvdarbu sākšanas pie

jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga pil-
sētas valdes atļauja.

§ 2. Par gruntsgabalu skaitās kvar-
tāla daļa, kuras robežas un laukums at-
zīmēti apstiprinātā pilsētas plānā. Grunts-
gabala apvienošana un sadalīšana šo
pastāvošo kvartālu robežās ir pielaižama
tikai ar pilsētas valdes atļauju. Grunts-
gabalu laukumiem un formai jābūt tādiem,
kā so iespējams apbūvēt saskaņā ar šiem
saistošiem noteikumiem.

§ 3. Dēļ būvatļaujas pilsētas valdei
šādā kārtā iesniedzami projekti apstipri-
nāšanai:

a) attiecībā uz visām dzīvojamām un
blakus ēkām, kuras atrodas būvlaidā un
visām dzīvojamām ēkām pagalmā jāie-
sniedz situācijas plāns, iezīmējot esošās
un projektētās būves mērogā i: 1000 un
ieklājot jaunbūves ar atsevišķu krāsu, bet
ēkas plānus, griezumus un ielas fasādi
mērogā 1: 100;

b) attiecībā uz visām saimniecības ēkām
pagalmā var tikt iesniegts situācijas plāns
mērogā 1:1000 un ēkas plāns ar griezumu
mērogā 1:100 bez ēkas fasādēm.

Piezīme. Pilsētas valdes atļauja va-
jadzīga arī aku un lielāku zemes
darbu izvešanai.

§ 4. Jaunu būvju un pārbūvju plānos
un projektos sīki jāapzīmē būves darbi
visās daļās: visas atejas, krāsnis un skur-
steņi, jāuzdod pamatu dziļums, kā arī
vispār visi sīkumi, kas vajadzīgi projekta
izprašanai.

§ 5. Par būves darbu iesākšanu jāpa-
ziņo pilsētas valdei, lai būtu iespējams
pārraudzīt darbu izvešanu un pārliecinā-
ties, vai atļaujas apstākļi nav izmainījušies.

II. Būvju izvešanas noteikumi.
§ 6. Valmieras pilsētas administratīvā

territorija, kura nozīmēta apbūvei, sada-
līta 3 apbūves rajonos:

a) saimniecības rajons,
b) dzīvokļu rajons,
c) rūpniecības rajons.

Šie rajoni uz pilsētas apbūves plāna
apzīmēti katrs savā krāsā.

§ 7. Bez apbūvei apzīmētām zemēm
pilsētas administratīvās robežās ietil pst
neapbūvējami:

a) pilsētas zemes rezerves gabali: no
Kaugurmuižas zemes N°N°43, 155, 244
247 un 248; no Valmiermuižas zf>mes
N°N° 338 un 343;

b) zaļvietas, parki un ūdeņi: no Kau-
gurmuižas zemes N2N2 42, 57, 73, 122
137-a, 143-a, 169, 197, 198, 199, 200; no
Valmieras mācītāja muižas un Valmieras
muižas zemēm: N°N° 12, 21, 129, 142
166—171, 181, 198, 219, 220,222,224278, 303, 305, 307—310, 337, 395 un 39?

Šie gabali uz pilsētas apbūves plāna
apzīmēti savā krāsā.

c) Ceļi un laukumi.

III- Saimniecības rajons.

§ 8. Saimniecības rajonā nedrīkst ap-
būvēt vairāk par 40% no gruntsgabala
laukuma un no stūra gruntsgabala ne
vairāk par 50% no tā.

Dzīvojamās ēkas būvlaidā nedrīkst celt
mazākas par 60 mapbūvētā laukuma.

§ 9. Saimniecības rajonā (atdalītos no
Kaugurmuižas gruntsgabalos N°N° 186
187, 188, 189, 190, 245 un 246, kā arī uz
zemes gabaliem, kuri robežo ar tirgus lau-
kumu un apzīmēti saimniecības rajona
krāsā; atdalītos no Valmieras mācītāja
muižas un Valmieras muižas zemes gaba-
lus N°No 1—8, 62—65, 70—73, 157—159,
164 un 165, kā arī vēl no vecā tirgus lau-

kuma pa Rīgas ielu līdz pilsētas I pamat-
skolai, kā tas uz plāna apzīmēts saimniecī-
bas rajona krāsā), ēkas var celt ne augstā-
kas par 12 m, sadalot tās ne vairāk kā
3 pilnos stāvos; bez tam smis gruntsgabalos

pielaižams izbūvēt dzīvokļu vajadzībām
bēniņus, mūra ēkas, bet ne vairāk kā
65% no tā laukuma. Jumta stāva laukums
var tikt izbūvēts arī pilnīgi: tādā gadījumā
viņš uzskatāms par pilnu stāvu.

Piezīme: Stāvu skaitā netiek ieskaitīts
pagraba vai noliktavas stāvs, kuru
griestu apakšmala nav augstāka par
1 m virs ielas līmeņa, mērojot ēkas
vidū, ielas pusē; pagrabu izbūve dzī-
vokļu vajadzībām nav pielaižama.

§ 10. Saimniecības rajonā pielaižama
slēgta apbūve; šinī gadījumā būvlaidā
jaunceļamās būves jāizbūvē uz pašas
robežas ar pretuguns mūri.

Piezīme: Ja būve netiek celta ar pret-
uguns mūri pie kaimiņa gruntsgabala
robežas, viņai jāatkāpjas vismaz 4 m
no tās.

IV. Dzīvokļu rajons.

§ 11. Dzīvokļu rajonā, kurš uz pilsētas
apbūves plāna apzīmēts savā krāsā, var
apbūvēt līdz 20% no gruntsgabala lauku-
ma un stūra gruntsgabalā līdz 30%. Dzī-
vojamās ēkas būvlaidā nevar celt mazākas
par 40 mapbūvē^ laukuma.

§ 12. Dzīvokļu rajonā ēkas var celt
ne augstākas par 2 stāviem virs zemes, p ie
kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek
ieskaitīta kā stāvs.

§ 13. Dzīvokļu rajonā slēgta ap būve
nav pielaižama.

V. Rūpniecības rajons.

§ 14. Iestādes, kuras pie savas darbības
rada nevēlamu troksni, gāzes vai netīru-
mus, kā ari vispār rūpniecības uzņēmumi
var tikt ierīkoti tikai pilsētas plānā ap-
zīmētā rūpniecības rajonā (gruntsgabali
N2N0 91, 101, 143—162).

§ 15. Uz rūpniecības būvēm šie pa-
gaidu būvnoteikumi neattiecas. Viņu cel-
šanai pilsētas valde var izdot atsevišķus
noteikumus, lai aizsargātu iedzīvotājus no
rūpniecības iestāžu ļauniem iespaidiem.
Pie dzīvokļu celšanas pie rūpniecības
iestādēm jāievēro dzīvokļu rajona no-
teikumi.

VI. Dārzsaimniecības rajons.

§ 16. Dārzsaimniecības rajonā (Val-

mieras mācītāja muižas zemes gab. N-™-
13—18) var apbūvēt līdz 10% no grunts-
gabala laukuma zem tiem pašiem noteiku-

miem kā dzīvokļu rajonā.

VII. Vispārējie techniskie noteikumi-

§ 17. Būves vieta no ielas puses jā''
žogo gruntsgabala platumā ar ciešu, visma
2 m augstu sētu.

§ 18. Ielas durvju priekšā atļauts u

trotuāra likt vienu kāpienu, kas nedriks

būt platāks par 30 cm. Jau pastāvošas

augstās trepes un kāpieni, kas n65,.^ar šo noteikumu, jānoplēš pie pirmā eka

kapitālremonta, lai netraucētu svabad

kustību. Tāpat iznīcināmas ieejas pagra^
un lūkas, kas atrodas uz trotuāriem ārp»*

būvlaidas.



s 19. Balkoni, pagaidu un pastāvīgi

apjūmi , saules aizsargi un citas tamlīdzīgas
ietaises gar ielas fasādēm nedrīkst būt
platākas par trotuāru vai no kaimi ņu ro-
bežas tuvāk par 2 metriem un zemāk par
2/-) m no trotuāra virsas.

8 20. Pie ielas pieguļošās ēkās, ielas
pusē nevar tikt ierīkoti uz āru verami:
logi, slēģi un durvis līdz 2 m augstumam,
skai' tot no trotuāra virsas. Vārtiem pie
ielas jābūt veramiem uz iekšpusi.

§ 21. Pie visām ēkām vajaga būt gar
ielii renēm no _ nedegoša materiāla; pie
tām ēkām, kurām jumts uz ielas pusi slīps,
jāietaisa arī ūdensnoteku caurules.

§ 22. Jumti klājami tikai ar uguns-
drošu materiālu: skārdu, dakstiņiem,
jumtu papi vai šiferu.

Piezīme: Pastāvošās ēkas, kas ieklātas
ar citu materiālu, pie izlabošanas,
vai arī uz pilsētas valdes lēmumu pār-
jumjamas ar šajā § noteiktu materiālu.

§ 23. Visas ugunskuramas ietaises, pa-
vardi, skursteņi u. 1.1., taisāmi no nedegoša
materiāla un atdalāmi no koka daļām ar
i'ķieģeļa izmūrējumu.

§ 24. Ķēķa pavardu, kamīnu un krāšņu
priekšā grīda jāapklāj ar skārda plāksni,
i/2 kv. m lielumā, ķieģeļiem, vai akmeņiem.

§ 25. Skursteņiem vajaga sniegties vis-
maz 30 cm augstāk par ēkas čukuru, ja
tie tur atrodas; ja skursteņi atrodas citā
vietā, tad skursteņa galva virs jumta jā-
paceļ līdz tādam augstumam, lai līnija no
skursteņa galvas uz čukuru sastādītu ar
čukura līmeni 10° leņķi uz leju. Ja izrādītos
par vajadzīgu novērst neērtības, kas ceļas
kaimiņiem, tad skurstenis jābūvē vēl
augstāk.

§ 26. Ja stalažu būvei vai citā gadīju-
mā ielas bruģis mājas priekšā uzlauzts, tad
uzlauztās vietas no jauna jāizbruģē pēc
ielas līmeņa, no pilsētas valdes noteiktā
laikā.

§ 27. Koka būves var būt tikai vien-
vai divstāvu, pie kam augstums nedrīkst
būt lielāks par 8 m. Virs otrā koka stāva
nedrīkst būt apdzīvojamas telpas.

§ 28. Ēkas ar vienu malu jānovieto uz
būvlaidā līniju, pretējā gadījumā tām
jāatkāpjas uz atstatumu, ne mazāku par
25 m no tās.

§ 29. Pie izlaidu būves veida starp ēku
un kajmiņu gruntsgabalu robežām jāatstāj
vismaz 4 m starp atsevišķām ēkām, ja viņas
ir no koka vismaz atstājami 8 m un vismaz
6 m, ja viņas celtas no ugunsdroša materi-
āla, pie kam atstatums starp 2 atsevišķām
un pretī stāvošām ēkām nedrīkst būt
mazāks nekā augstākās ēkas augstums,
mērojot no zemes vidējā līmeņa pie pa-
matiem līdz dzegas virsmalai, ja viena vai
abas no viņām apdzīvojamas.

§ 30. Pie tā sauktās dvīņu būves, kur
divi kaimiņi vienojas celt savas ēkas zem
viena kopējā jumta un saskaņot ārējā iz-
skatā, viņas var tikt izbūvētas uz pašas
robežas divās daļās ar pretugunsmūri.

§ 31. Ja atļauta slēgta apbūve (§ 10),
«kas pie kaimiņa gruntsgabala robežas
jāceļ ar pretugunsmūri gar šo robežu. Bez
tam pie visām ēkām uz katriem 25 m
jarumā, skaitot gar ēkas asi, jāceļ pret-
«gunsmūris .

§ 32. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 m un pie
ugunsnedroša jumta ieseguma viņš jāceļ
vismaz 0,30 m virs jumta ieseguma, bet
pie ugunsdroša jumta ieseguma pretuguns-
mūri var nobeigt līdz ar jumta iesegumu,
«eizlaižot to virs jumta, pie kam jumta
konstrukcijas koka daļas nevar tikt laistas
caur mūrim. Pretuguns mūrī ēkas stāvos
var tikt ierīkotas ailes satiksmei, bet
bēniņos tikai tādā gadījumā, ja ailēs ierī-
kotās durvis tiek apsistas ar skārdu un
pierīkota automātiska durvju aiztaisīšana.

§ 33. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatumā no
dūmu vadiem, skaitot no vada iekšējās
sienas.

§ 34. Ūdensncrtekas nedrīkst laist uz
kaimi ņa gruntsgabalu.

§ 35. Uz katra gruntsgabala jāatstāj
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz200mlielumā , kurš nevienā vietā nedrīkst būt
šaurāks par 8 m.

§ 36. Caurbrauktuvei pie slēgtas ap-
būves (§ 10) jābūt no ugunsdroša materiāla,
vismaz 2,75 m platumā un S'm augstumā.

§ 27. 2 un 2,5 stāvu mūra ēkās nav
nepieciešama mūra trepju un ugunsdrošu
Pārsegumu ierīkošana, bet var tikt ierīko-
tas trepes no koka, apmetot apakšpusi;
apmetums nav vajadzīgs, ja trepes tiek
ierīkotas no cieta koka, piem. no ozola;
kāpieniem jābūt pēc formulas 2a+b =
60 cm.

a—kā pšļu augstumsne vairāk par 18cm,
b — platums.

Tādu trepju pieejamais atstatums ne
katras telpu vietas nedrīkst būt vairāk
par 25 m.

§ 38. 2-stāvu koka mājas, kuras augš-
šējā stāva apdzīvojamais laukums ir lielāks
par 100 m2, saskaņā ar § 37, jābūt vismaz
2 trepēm, kuras var būt no koka. Šādām
trepēm jābūt vismaz 90 cm platām, ar
slīpumu ne vairāk par 45« un kāpšļiem
pēc formulas 2a — b = 60 cm (a — kāpšļa
augstums ne vairāk par 20 cm, b —
platums).

VIII. Sanitārie noteikumi.
§ 39. Dzīvojamām un darba telpām,

kurās notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās,
jābūt vismaz 2,50 m augstām, apgaismo-
tam tieši no ārienes un viņu grīdai vismaz
30 cm virs piegulošās zemes līmeņa.

§ 40. Uz katra gruntsgabala jāierīko
ūdensdošanas ierīce, pie vairākiem kaimiņu
gruntsgabaliem pjelaižama arī viena ko-
pīga ierīce, jā tā satur pietiekoši daudz
ūdens un ērti pieejama.

§ 41. Pilsētas valdei ir tiesība uz sava
rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt ūdens-
vadus privāto gruntsgabalu robežās, bez
kā īpašnieks par to varētu prasīt kādu
atlīdzību.

§ 42. No pilsētas valdes apzīmētos
dabiskos ūdensvadus nedrīkst izlietot ne-
tīrumu novadīšanai.

§ 43. Aizliegts bez pilsētas valdes pie-
krišanas pārvietot jau pastāvošos, pilsētas
valdes apzīmētos ūdens novadus.

§ 44. Pie pilsētas valdes apzīmētiem
udensnovadiem drīkst apbūvēt grunts-
gabalu ne tuvāk kā 1,5 m no tā malas, ja
ūdensnovads atrodas gruntsgabala robežās.

§ 45. Samazgas un netīrumus nedrīkst
novadīt uz ielu, nedz otru gruntsgabalu.
Priekš tiem, kā arī mēsliem, jāierīko īpašas
bedres.

§ 46. Mēslu, samazgu un netīrumu
bedrēm un brīvi stāvošām atejas vietām
jābūt no ielas un kaimiņu robežas vismaz
1,5m; priekš vircas un atejas vietām jāie-
rīko cietas bedres ar sienām un dibenu,
kuri nelaiž cauri šķidrumu un cieši pie-
gulošu vāku un viņām jābūt vismaz 10 m
attālumā no akām.

§ 47. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā līnijā.

§ 48. Atejas jāievieto katrā dzīvoklī,
siltā telpā un tām jābūt pieejamām no
dzīvokļa koridora vai priekšnama. Ateju
telpām jābūt gaišām, ar attaisāmu logu
ārsienā; telpai 1 dzīvokļa vajadzībām

jābūt vismaz 0,8 m platai un 1,25 m
garai. Sēdekļa cauruma noslēgšanai ietai-
sāms vāks. Ja atejas vairāk stāvos pieslēg-
tas pie kopīgas stāvtrūbas, tad pēdējā
jāpaceļ pāri par jumtu ar vaļēju virsgalu.
Atejas bedre jātaisa ar ūdensdrošām sienām
un dibenu un jānoslēdz no virsas ar cieši
piegulošu vāku, kurš nelaiž cauri gāzes.
Gāzu novadīšanai jāietaisa sevišķs, verti-
kāls stobrs, vislabāk blakus ķēķa skurste-
nim. Stobram jābūt pietiekošas šķērs-
griezumu platības un tas izvedams pāri
jumtam, paceļot tā virsgalu augstāk par
stāvtrūbas virsējo galu. Kopējās trepju
telpās un pagrabos atejas izbūvēt aizliegts.
No pārējām apdzīvotām telpām atejas
nodalāmas ciešām sienām ar kaļķu vai
cementa apmetumu.

Šo izsmejamo ateju bedru saturu ne-
drīkst ievadīt izlejamās vai mēslu bedrēs,
dabiskās notekās un vaļējos grāvjos.

§ 49. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
pie apdzīvojamām telpām tikai dzīvokļu
rajonā; tādā gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai, vai cieši celtai šķirošai
sienai bez ailām.

§ 50. Gruntsgabala daļa starp būv-
laidā līniju un ielas malu nevar tikt ap-
būvēta un nekādas ēkas daļas nedrīkst uz
tās atrasties, izņemot nelielus arehitek-
tūras izlaidumus 25 cm dziļumā. Viņa
nozīmēta priekšdārzu ierīkošanai.

§ 51. Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstumu
noteic pilsētas valde.

§ 52. Katra gruntsgabala īpašniekam
uz ielas gar gruntsgabala malu jāierīko un
jāuztur kārtībā trotuāri pēc pilsētas valdes
aizrādījumiem.

§ 53". Par šo saistošo noteikumu neie-
vērošanu vainīgie saucami pie atbildības
uz sodu lik. pamata.

8 54 Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 2 nedēļu laikā pēc viņu izsludinā-

šanas „Valdības Vēstnesi".
Pilsētas galva J. Līgats.

Sekretārs Ed. Radziņš.

Jaunas valstis

Lietava.

Piečkaitiešu organizācijas sabrukums.
Kaunā, 9. septembrī. Lietavju laik-

raksti ziņo, ka izmeklēšanas tiesnesis
Insterburgā vakar nopratinājis arestēto
Plečkaiti. Pēdējās dienās, kā laikraksti
ziņo, daudzi plečkaitieši pārnākot brīv-
prātīgi no Viļņas apgabala Lietavā. Tas
pēc laikrakstu domām liecinot par pilnīgu
piečkaitiešu organizācijas sabrukumu.

LTA.

Māksla

Nacionālā operā vakar uzveda Harija
Keslera un Hugo Hofmanstala simfonisko
pantomīmu ,,J ā z e p a 1 e ģ e n d a" ar
Richarda Strausa mūziku.

Jauns uzvedums, jauna operas vadība,
jauns diriģents, jauni arī galveno lomu
izpildītāji. Tā tad daudz jauna. Sakarā
ar to arī nams pilns līdz pēdējai vietai,
un možs gara stāvoklis un pacilātība ir
publikai, ir mākslinieku saimei. Iecienītā,
rīdziniekiem jau sen pazīstamā jaunā
virsdiriģentā Georga Šnēfogta parādī-
šanos pilnais nams uzņem skaļiem aplau-
siem. Tā kā pantomīma viena pati
nespēj pildīt visu vakaru, tad iepriekš
paredzēta divu R. Vāgnera simfonisku
mūzikas gabalu izpildīšana: ,,Izoldes mīlas
nāve" un ,,Valķiru lidojums". Vecākiem
Rīgas koncertu apmeklētājiem būs vēl
labā atmiņā R. Vāgnera Tristana un
Izoldes mīlestības gaviles un Izoldes
mīlestības nāve profesora Pancnera vadītā
120 mūziķu lielā orķestra izpildījumā
priekš apmēram 25 gadi kādā simfoniskā
koncertā vācu amatnieku biedrībā. Kopš
tā laika tik teicami izpildītu, tik pilnīgi
noskaņotu tiklab visumā, kā sīkumos,
Izoldes mīlestības nāvi Rīgā gan nebijām
dzirdējuši, kā vakar G. Šnēfogta vadītā
izpildījumā. Cik ,, Izoldes mīlestības nāve"
dziļi sēra, sāpēs kūstoša, kā iznīcībā
liegi dziestoša, tik ,,Valķiru lidojums"
straujš, pārdabisko būtņu plūstošu gaviļu
prieki, īsta skaņu virpuļu bachanalija.
Sujūsminatās publikas ovāciju skaņas
dimd pa visu zāli. Iecienītajam diri-
ģentam pasniedz rozes.

Tad seko pati pantomīma. Jauka,
viegla, patīkama, priekus sludinoša ir
R. Strausa mūzika jau pašās ievada
skaņās. īsta dejas mūzika. Tāda tā ir
viscauri.

Par pašas pantomīmas izpildītājiem un
izpildītājām jāsaka, ka vislabāki mums
patika Irils Godeskovs Jāzepa lamā.
Viņā deja bija viegla, cēla, saskaņota ar
viņa raksturu. Nesniedza gan neko se-
višķi jaunu, neko pārāk modernu, bet ari
nekur neaizvainoja daiļuma sajūtu. To
pašu nevar gluži teikt par Potivāra sievu.
Arni Švaningera to tēlo kā visai
kaislīgu sava galma pavēlnieci, kur tai
viss vēlēts, kur tai ne par ko nav nedz
jābaidās, nedz jākautrējas un kur tā
tādēļ savas kaislīgās dziņas un iegribas
izrāda visai reālistiskā veidā, pārāk na-
tūrāliskās pozās un vaibstos. Viņas
bachantiskie dejas mutuļi paši par sevi
apbrīnojami. Reti kad tādi redzēti.

Citas dejas, kur dejotājām gandrīz
nemaz nav jādejo un kur notiek tikai
ķermeņa locīšana un gnauzīšana, gan uz-
skatāmas un saprotamas kā zināmas
tautas, vai zināma laikmeta raksturu
dejas.

Viss pantomīmas uzvedums bija intere-
sants. Kalpu, vergu un verdzeņu kostimi
un viņu dejas dažādi, bet raksturīgi un
labi saskaņoti. Inscenējumu un ehoreo-
grafisko iestudējumu izdarījis Maksis
Semmlers.

Publikai uzvedums patika, ko liecināja
skaļās ovācijas.

Arī Valsts Prezidents noskatījās uz-
vedumā. —J—

Dailes teātris vakardien uzsāka jauno
sezonu ar jaunu oriģināldarbu— Arveda
Švābes vēsturisko skatu lugu ,,Piebal-
dzēni-vēverīši". Lugā attēlota raibā
kārtā 16. gadsimteņa dzīve un ierašas,
piebaldzēnu vēvepj dzīve Tērbatā starp
igauņiem un vēlāk atkal Rīgā, sapīta
kopā ar daudz dejām un dziesmām un
visādiem, pa lielākai tiesai jautras dabas
raibumiem. Bez piebaldzēniem lugā ņem
dalību dažādu citu šķiru un apvidu ļaudis,
amatnieki pilsētnieki un zemnieki, klo-
steru ļaudis un arī bruņniecība — uz

skatuves parādās gluži īsta etnogrāfiska
muzeja vai vēsturiska panorāma. Luga
iepīts " arī pa nopietnam skatam un mīlas
traģikai un beidzas pat ar dziļi reliģiozu
ceremoniju. Tā tad raibumu tajā ir visai
daudz. Autora atjautīgā skaistā valoda
dzirkstī visā gabalā. Sevišķi daudz asprā-
tības un humora viņš ielicis Gusta (Ar-
veda Michelsona) lomā. Uz skatuves
rosījās vakar viss lielais teātra personāls.
Luga, acīm redzams, lielai publikas daļai
ļoti patika un tā beidzot nerimās agrāk,
kamēr nebija izsaukusi autoru — mūsu
ievērojamo senatnes pētnieku — uz ska-
tuves. Lieli nopelni pie šīs lugas insce-
nējuma piešķirami direktoram Smiļģim.

A.
Nacionālā opera. Trešdien, 11. septembrī

„R i g 0 1 e 11 0", ar Zelmu Gothard-Bergkindi kā
Džildu, Richardu Pelli kā Hercogu, Ādolfs
Kaktiņš — Rigoletto. Pārējās lomās Elza Žu-
bītis, ' Herta Lūsis, Jānis Kārkliņš, Gustavs
Neimanis u. c. Diriģēs Otto Karls. — Ceturt-
dien, 12. septembrī ,,Jāzepa leģenda",
Maksa S e m 1 e r a iestudējumā. Diriģents
prof. Georgs Šnēfogts. Piedalās Anni Šva-
ningers (no Berlines valstsoperas), Irils Ga-
deskovs (no Ņujorkas Metropolitenoperas), Jānis
Kārkliņš, Melānija Lenčs, Helēna Tangijeva-
Birznie'ks, Osvalds Lēmanis, Georgs Brands un
visa balettrupa. — Piektdien, 13. septembrī
„Jevgenijs Oņegins", pilnīgi jaunā sa-
stāvā. Piedalās Grieta Pērkons, Elza Žubītis,
Rita Krastiņš, Herta Lūsis, Pauls Zakss, Ādolfs
Kaktiņš, Jānis Niedra, Rūdolfs Tunce u. c.
Diriģēs Otto Karls.

Dailes teātris. Trešdien, 11. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, V. Igo romāna dramatizējums
,,Parīzes Dievmātes katedrāle".
Studentiem un skolniekiem puscenas. — Ceturt-
dien, 12. septembrī, pulksten 7.30 vakarā ,,Pie-
baldzēni-vēverīši" . Studentiem un skol-
niekiem puscenas. — Piektdien, 13. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā ,,Parīzes Dievmātes
katedrā! e". Studentiem un skolniekiem
puscenas. — Sestdien, 14. septembrī, pulksten 7.30
vakarā „Pi e b a 1 d zēn i - v ē v erlš i". Stu-
dentiem un skolniekiem puscenas. — Svētdien,
15. septembrī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
„J ā t n i e k u drudzis". Pulksten 7.30 va-
karā ,,Piebaldzēni-vēverīš i".

Literatūra

Latvijas Jaunatne. N"s 1. (55.) Septembris
1929. g.

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 11. septembrī.

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 99,70—100,45
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.

Šim numuram 8 lapas puses.

Valsts tipogrāfijā dabūjami
šādi neoficiāli izdevumi:
1903. gada 22. marta

Sodu likumi
(Otrais 1925. g.izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,33,
ies. „ 5,50, „ „ „ 5,90.

Rīkojums par zīmognodevu
(1928. g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 0,75, ar pies. Ls 0,95

Ar pieprasījumiem jāgriežas
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabl.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 13. decembrī Mores pag.
Tīlēs mirušā Jura Jāņa d. Medņa
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 30. augustā.
11984o L. Ne 4756.
Priekšsēdei, v. A. Blūmentāl c

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 25. jūnijā Rīgā 'mir. Hein-

richa Kārļa d. Cimermaņa (Zim-
mermana) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ne5395

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
12234 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizāci-
jām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 24. jūlija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Augstākās izglītības veicināša-
nas biedrības komerczinātņu in-
stitūta studējošo biedrību (kor-
porāciju) filistru palīdzības bie-
drība" ar valdes sēdekli Rīgā.

Nod. pārz. v.i.L.Bruemmers.
12076z Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.

paziņo, ka ar viņas š. g. 28. aug.
lēmumu reģistrēti ,,Ēveles drau-
dzes savstarpējās ugunsapdrošinā-
šanas biedrības" biedru pilnā sa-
pulcē 1929. g. 17. martā pieņemtie
grozītie statūti. 12077z

Nodaļas pārz. v.i. (paraksts).
Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1929. g. 7. aprīlī mirušā Anša
Putna atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiešai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstn.". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām. L. Ne 2115/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
Priekšsēdētāja v. K- Vītols.

12849 Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 1929. g. 11. jūlija
lēmumu uzaicina 1929. gada
7. maijā Bārtas pagastā mirušā
Miķeļa Jēkaba dēla Sūnakslis
ma ' ntniekus, kreditorus, legā-
tārus, fideikommisārus un visas
citas personas, kurām ir kādas tie-
sības un prasības uz atstāto
mantojumu, jeb kuras vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kū-
jām nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos. Ne845m/29

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.

12079 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 2. maija
lēmumu uzaicina 1928. gada
29. novembrī Liepājā mirušā
Fridricha Kārļa d. Grīsa mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas
personas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne 677m/29.

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
12081 Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 17. jūnija
lēmumu uzaicina Liepājā 1928. g.
19. decembrī mirušās Otilijas,
Pētera m. Sudmalis mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideiko-
misārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-

jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai . minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Na 815m,/29. 12087b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 11. jūlija
lēmumu uzaicina 1929. g. 23. apr.
Liepājā mirušā Franča Jāņa d.
Žakevica mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un
visas citas personas, kurām ir
kādas tiesības un prasītas uz
atstāto mantojumu, vai kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1929 g. 30. augustā.
Nq 850m./29. 12086b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
SekretārsA. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 15. jūlija
lēmumu uzaicina 1910. g. 8.martā
Alšvangas pag. mir. Trīnes Feld-
mans mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un
vjsas citas personas, kurām va-
rētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne511m./29. 12085b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
sask. ar savu š. g. l.jūl. lēmumu
uzaicina 1886. g. 28. martā mir.
AndrejaAdama d.Pabērza mantn.,
kreditorus, legātārus, fideiko-
misārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne 858m /29. 12084

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 8. jūlija
lēmumu uzaicina 1926. gada
10. novembrī mirušā Miķeļa
Jēkaba dēla Š v e i s a 'un
1921. gada 10. decembrī mi-
rušās Līnas Šveis mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideiko-
misārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne 742m/29. 12083

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 8. jūlija
lēmumu uzaicina 1922. g. 12. nov.
Nīcas pag. mir. Annas Andreja m.
Streņģe mantniekus, kreditorus,
egātārus, fideikomisārus un
visas citas personas, kurām varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Na 805m/29.

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
12082 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1929. gada
1. jūlija lēmumu uzaicina 1925. g.
9. : .invārī Liepājā mirušā Jē-
kaba Andreja dēla Prūsis mant-
niekus, kreditorus, legātārus,
fideikomisārus un visas citas per-
sonas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai min. laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. Na 835 m/29

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.

12080 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 1. jūlija
lēmumu uzaicina 1928. g. 15. sept.
Lažas pagastā mirušās Ženijas
Jukuma m. Šterns, dzim. Krebs
mantniekus, kreditorus, legā-
tārus, fideikommisārus un visas
citas personas, kurām varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne 847m./29 12088b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 8. jūlija
lēmumu uzaicina 1928. g. 9. nov.
Planicas pagastā mirušās Anlīzes-
Līnas Kārļa m. Fernats mant-
niekus, kreditorus,Iegātārus,fidei-
komisārus un visas citas per-
sonas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Na 809m./29. 12089b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 10. jūnija
lēmumu uzaicina 1907. g. 8. sept.
Nīcas pag. mir. Biranta Tauris
mantniekus, kreditorus, legā-
tārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kurām varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Ne793m./29. 12090b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 1. jūlija
lēmumu uzaicina 1929.g.21. janv.
Gramzdas pag. mir. Jēkaba Friča
dēla Sudmaļa mantniekus, kredi-
torus, legātārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kurām
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzīts par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
No 849m./29. 12091b

Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 15. jūlija
lēmumu uzaicina 1926. g. 24. nov.
Brazīlijā mirušās Lības Inta m.
Zēbergs mantiniekus, kredi-
torus, legātārus, fideikommisārus
un visas citas personas, kurām
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu ,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minēta
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1929. g. 30. augustā.
Na 631fn./29. 12092

" Priekšsēd. b. v. V. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Rīgas pilsētas 1. iec. miertiesu.,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1929. g.
13. jūnija spriedumu Šmuels
Glēzermans, viņa apsūdzībā pēc
sodu lik. 209. p. par to, ka nav
ievērojis savā pārtikas preču
tirgotavā pienācīgu tīrību, at-
zītspar vainīgu un sodīts ar Ls 50,
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz divām nedēļām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

Šmuels Glēzermans ir pārtikas
preču veikala īpašnieks Rīgā,
Marijas ielā Na 17. Ne 979

Rīgā, 1929. g. 5. septembrī.
12865z Miertiesu. J. Dzintars.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Borucha Šilima d. Drujana
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimts-
lietošanas tiesību gruntsgabala
J\9 25, platībā: pēc 1841. g.
uzmērīšanas — 63 kv. asis,
bet pēc 1889. g. uzmērīšanas —
35 kv. asis, un esošas Ludzā,
4. kvartālā, Latgales, bij. Sebežas
ielā, polic. Ne 5, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisija: par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteikt, tiesības
bas skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 30. aug.
Ne-4114. 12006b

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekr.-darbved. A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Vasilija Trofima d. Ostaševa
(Astašova) lūgumu par ne-
kustamās mantas, sastāvošas no
zemniekiem piešķirtās un iz-
pirktās zemes viensētas pie Be-
sovkas sādžas un esošas Rēznas,
agrāk Rozenmuižas pag., Rē-
zeknes apr., platībā 15 desetīnas
2112 kv. asis, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamā
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojum. ar neapsstrīdamas
pārdošanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 30. aug.
Ne 3410/4010. 12007b

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekr.-darbved, A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jāņa Reiņa d. Lapsenieša
(Lapsenīt) lūgumu par nekusta-
mās mantas, sastāvošas no zemes
gabala ar nosaukumu ,,F. Plij-
tais Na 18", platībā 26 desetīnas
700 kv. asis un esošas Pededzes
bij. (Liepnas, senāk Marien-
hauzenas) .pagastā, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt par to paziņo-
jumu četru mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas „VaId.
Vēstn.", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 30. aug.
Na 3418/4018. 12008b

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekr.-darbved. A. Vitkovskis.

Ar Rīgas pilsētas 3. iecirkņa
miertiesneša 1929. g. spriedumu
Arvids Janzens, tirgotājs Rīgā,
Zvaigžņu ielā Ne 30, pēc sodu lik.
211. p. 'l. d. l.pkt. 2. d. (par ievā-
rījuma krāsošanu ar darvas krā-
sām), sodīts ar Ls 25,— vai 7 die-
nām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. Ne 1067

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
12857z Miertiesn. p. (paraksts).

Rīgas pils. 14. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
26. marta spriedumu Valentins
Turmanis viņa apsūdzībā pēc
Sodu lik. 210 1. p. par desu pa-
gatavošanai nederīgu zarnu turē-
šanu savā zarnu apstrādāšanas
darbnīcā, atzīts par vainīgu un
sodīts ar Ls 50,— vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
2 nedēļām.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā. Valentins Tur-
manis ir zarnu apstrādāšanas
darbnīcas īpašnieks, Rīgā, Pur-
ciema ielā Na 19.

Rīgā, 1929. g. K. 1. JVe 345.
Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 24. augusta lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1460". p., 1460«. p. paziņo,
ka izdota no Justina Jēkaba d.
Kivklenieka Pēterim Jura d. Upe-
niekam 1929. g. 23. janvārī
Preiļu notāra Nikolaja Kuško
kantorī ar Ns 325 ģenerālpilnvara
iznīcināta uz visiem laikiem.
11721o Miertiesnesis J. Berkis.

Rīgas pils. 14. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
26. marta spriedumu Jānis Tītars,
viņa apsūdzībā pēc Sodu lik.
209. p. par tirgošanai nozīmētu,
netīra — ar kūts mēsliem, piena
turēšanu kannās, atzīts par vai-
nīgu un sodīts ar Ls 10,— vai
maksātnespējas gadījumā ar are-
stu uz 2 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā. Jānis Tītars
ir zemkopis, dzīv. Rīgā, Mež-
malas ielā Na 10, dz. 1. 12635b

Rīgā, 1929. g. Kr. 1. Ne 348.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 14. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
26. marta spriedumu Ēriks Tom-
sons viņa apsūdzībā pēc Sodu
lik. 209' . p. par tirgošanai no-
zīmētu, netīra —ar kūts mēsliem,
piena turēšanu kannās, atzīts
par vainīgu un sodīts ar Ls 10,—
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz 2 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā. Enks Tomsons
ir zemkopis, dzīv. Ādažu pag.
Jauhzemnieku m. 12633b

Rīgā, 1929. g. Kr. Ne 361.
Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pils. 14. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar Sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
5. marta spriedumu Sidors Zu-
jevs viņa apsūdzībā pēc Sodu
lik. 210 1. p. par tirgošanos ar
cilvēku uzturam nederīgu, maltu
gaļu, atzīts par vainīgu un sodīts
ar Ls 20,— vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz 5 dienām.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā. Sidors Zujevs
ir Daugavmalas tirgus cūkas
gaļas tirgotājs, galds Ne 129.

Rīgā, 1929. g. Kr. 1. Ne 276/29.
12634b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 1. rajona īres valde,
saskaņā ar civ. proc. lik. 74.,
75., 294., 295., 298., 301., 309i.
un 311. p. un mirušā Roberta
Barča mantnieku masas aiz-
gādņa zvērināta advokāta Bode
lūgumu min. mantojuma masas
prasības lietā pret Joseli-Berku
Polešuku par īri un izlikšanu uz-
aicina atbildētāju Joseli-Berku
(arī Jozefu) Polešuku, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, četru
mēnešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī" paziņot īres valdei savuRīgā
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Rīgā dzīvojošu personu, kufu
atbildētājs pilnvaro saņemt, viņa
vietā no īres valdes piesūtītus
rakstus. Pie prasītāja lūgum-
raksta pielikti bāriņu tiesas ap-
liecība.

ja atbildētājs Polesuks no-
teiktā laikā augšminēto paziņo-
jumu neiesniegs, tad visas pavē-
stes un raksti uz . atbildētāja
vārdu tiks atstāti īres valdes
kancelejā un atbildētājam nebūs
tiesība aizbildināties ar to pa-
vēstu un rakstu nezināšanu.

Rīgā, 1929. g. 7. septembri.
īres valdespriekšs. Ž. Jumiķis.

12726z Sekretārs Strelertš.

Bauskas apr. 1. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 74. un 75. p.
pamata uzaicina Alfrēdu Jan-
sonu, kura dzīves vieta nav
zināma, ierasties 1930. g. 20. mar-
tā, pīkst. 10 minētā miertiesneša
kamerā, Bauskā, Sudmalu ielā
Ne 42, uz tiesas sēdi kā atbil-
dētāju Inas Kļaviņš prasības
lietā pret viņu par ' Ls 220,—
parāda par flīģeli.

Bauskā, 1929. g. 6. septembrī.
L. Ne 598. 12638b

Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 1. iec. miertiesnesis,
1929. g. 17. jūnijā, caurlūkojis
izziņu par Dāvida Neiburgera
apsūdzēšanu pēc Sod. lik. 209. p.
un pamatojoties uz Krim. proc.
lik. 141., 216.—221. p. ar tiesas
pavēli nosprieda: Dāvidu Ruvina
dēlu Neiburgeru, dzim. 1886. g.
uz Sod. lik. 209. un 59. p. pamata
sodīt ar naudas sodu divdesmit
piecu (25) latu apmērā, bet
pierādītā maksātnespējas gadī-
jumā ar arestu uz vienu (1) ne-
dēļu; spriedumu izsludināt.

Liepājā, 1929. g. 6. septembrī.
L. Ne 245. 12637b

Miertiesnesis I. Ziemelis.

Latgales apgabalt. Baltinavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar civ.
proc. lik. 1401. p. un lik. kop.
X sēj. 1. d. 1239. p. un pamato-
joties uz savu 1929. g. 20. aug.
lēmumu, paziņo, ka pēc 1924. g.
20. februārī ' mirušā Izidora
Ādama d. Volkova ir palicis
mantojums Tilzas pagasta un
sastāvošs no Ruskolovas muižas
jauns. Na 752F, ar nosaukumu
,,Pakulnīcas" mājas, kopplatībā
25,30 ha, uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Baltinavā, 1929. g. 24. aug.
11473o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Jēkabpils iec. miertiesnesis
1929. g. 25. jūnijā caurskatīt
Ābrama Mulera apsūdzību nS
S. 1. 209. p., par tīrība, Jļf
ievērošanu savā putnu kautuvē
un ar tiesas pavēli nosprieda-
Abrāmu Muleru sodīt ar naudas
sodu piecpadsmit latiem, Vai
pierādītā maksātnespējas gadī-
jumā ar arestu uz četrām dienām
un spriedumu izsludināt uz ansūdzētā rēķina. 12636b

Miertiesnesis (para ksts^
Krustpils iec. miertiesnesis, pamatodamies uz Jāna Vītola IQ

gurnu, civ. proc. lik. 1401. p u»civ. lik. 1239. p., ar šo uzaic i na
visus 1929. g. 1. jūnijā miruia
Andreja Andreja d.Vītola mant-
niekus pieteikt minētam mier-tiesnesim savas mantošanas tie-sības uz atstāto nelaiķa manto-
jumu, atrodošos Daugavpils apr
Vīpes pag. Sniedzinieku mājas —Isešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald
Vēstnesī".

Krustpilī, 1929. g. 30. augustā.
12059z Miertiesnesis (paraksts).

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-matodamies uz Ievas Kļaviņas
lūgumu, civ. proc. lik. 1401 ' p
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p., ar šo
uzaicina visus 1929. g. 2. aprīlī
mirušā Jēkaba Jura d. Kļaviņa
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu Tilinu mājām Aiviekstes
pag. — sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Ne 736'.

Krustpilī, 1929. g. 30. augustā.
12060z Miertiesnesis (paraksts!

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas 1. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401 p
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p. I. dl
un saskaņā ar savu 1929. g*
26. augusta lēmumu paziņo , ka
pēc 1917. g. 13. apr. mir. Eduarda
Ludviga d. Konstantinoviča ir
palicis mantojums, kurš atrodas
Skaistas pag. Dauguļu sādžā
un sastāv no viensētas zemes
ar ēkām, kādēļ uzaicina visus.
kam uz šo mantojumu būtu
kādas tiesības kā mantniekiem ,.
pieteikt tās miertiesneša kamerā
Krāslavā, Domes ielā Ne 52,
sešu mēnešu laikā, skaitot ni
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1929. g. augustā.
C. 1. Na 553/29. 121 lik.

Miertiesneša v. i. (paraksts).

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

1) izpildot Cēsu apr. 1. iec.
miertiesneša spriedumu, izteiktu
vīna izpildu rakstiem no 1926. g.
31. marta No 3499, 2501 un 2505
par piedzīšanu no Dāvida Kušak*
par labu s-bai ,,Latvijas Eks-
ports" Ls 850,— ar °/0 un izdevu-
miem 1929. g. 12. decembrī,
pulkst. 10 no rīta, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē vai-
rāksolīšanā pārdos Dāvidam El-
jam Šlioma d. Kušakam piederošu-
nekustamu īpašumu, kurš atro-
das Cēsu pilsētā, Gaujas ' ielā un
sastāv no apbūvēta zemes gabala,
pēc plāna Ne 15a, ar visiem viņas
piederumiem, zem zemes grāmatu
reģistra Ne 223, kuram ir zemes
kopplatība 1616 kv. metru ar
kapitalizētu ienākumu rubļu vēr-
tība Ls 38,457;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 400,—, bet
solīšana, saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p., sāksies no novērtē-
šanas, jeb priekšrocīgu prasību
summas, skatoties kura no šīm
summām iiofāka;

3) bez augšminētās prasības uz
ipašuma ir 6500 cara rbļ. u"
Ls 10354,18 hipotēku parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā
drošības nauda desmit procenti
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 40,— ;

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 doku-

mentiem, kas attiecas uz pārdo-

damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā.
12693v Tiesu izpild. O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu,
izpildītājs paziņo, ka 1929. g„
17. septembri, pulkst. 11 dienā ,
Rīgā, Vilandes ielā Ne 3, dz. 1,
pārdos Haima Zeligsona kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm.
un novērtētu par Ls 610.

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

Rīgā, 1929. g. 2. septembrī.
12888 Tiesu izp. Ed. Kalniņš,



Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.

18. septembrī, pulkst. 10 dienā,
jļlgā, L. Smilšu ielā Ne 29,
pārdos The RoyaI Mail Steam
Packet Companv kustamu mantu,
sastāvošu no rakstāmmašīnām
u c., novērtētu par Ls 4450.

' Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs p ārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g- 11- septembri.

12898 Tiesu izp. L. Jakstiņš.
Rīgas apgabaltiesas Cēsu ap-

riņķa tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Cēsīs, Raunas
ielā N° 13, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1146.—1149. p.p.
paziņo, ka: 1) izpildot Rīgas
apgabaltiesas spriedumu, izteiktu
viņa izpildu rakstā no 1929. g.
16. aprīļa ar Ne 312211 par pie-
dzīšanu no Eduarda Melnstrazda
par labu Valsts zemes bankai
Ls 469,31 ar soda naudām, kā
arī par piedzīšanām citiem kre-
ditoriem, 1929. g. 14. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē vai-
rāksolīšanā pārdos Eduardam
Friča d. Melnstrazdam piederošu
nekustamu īpašumu, kurš at-
atrodas Cēsu apr., Kaives muižā
un sastāv no zemnieku mājas
,Lejas-Zvagul Ne 24" ar visiem
viņas piederumiem, ar zemes
grāmatu reģistra Na 4888, kuram
ir zemes kopplatība 93,84 pūrv.
un taksācijas ienākumu rubļu
vērtība 65,95;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 2800; bet .so-
līšana sāksies saskaņā ar "civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) bez augšminētas prasības

uz īpašuma ir Ls 2100 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procenti
(10%) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 280;

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-Vālkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un do-
kumentiem, kas attiecas uz pār-
dodamo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā..
12696ē Tiesu izp. O. Luters.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Nikolaja
Freimaņa, 1929. g. 13. novembrī,
pulksten 10 rītā, Jelgavas ap-
gabaltiesas sēžu -zālē, publi-
skos torgos pārdos Nikolaja In-
driķa d. Freimaņa nekustamu
īpašumu, Jelgavas apr., Vec-
auces pag. ,,Liepiņu" mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Na 1132,
16,42 hektāru platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls2300,—
*'0/o;

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 apgabaltie-
sas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembri.
12708z

^ Tiesu izp. K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

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

. 1) ka'Valsis zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jura
Kūma, 1929. g. 13. novembrī,
P'kst. 10 ntī\, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
Pārdos Jura Krišjāņa d. Kūma
nekustamu īpašumujelgavas apr.
Vilces pagasta „Burkānu" mājas,
ār zemes grāmatu reģ. Ne 7576,
*">— hektāru nlatībā:

. 2) ka īpašums publiskiem tor-
Š'em apvērtēts par Ls 3600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
niP<)!ēku parādiem par Ls 3400,—ar o
?Ai'
. 4) ka personām, kuras vēlas

Pie torgiem dalību ņemt, jāie-maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un
. 5) ka zemes grāmatas uz šo
Pasumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām , kurām ir kādas tie-
s'pas uz pārdodamo īpašumu, kas
Pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
°as jāuzrāda līdz pārdošanasdiena: .

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

Jelgavā, 1929. g. 7. septembri.
12709z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Viļā
Steina, 1929. g. 13. novembri,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Viļā Ģirta d. Steina ne-
kustamu īpašumu, Talsu apr.,
Nūrmuižas pag. ,,Grantskalnu "'
mājas, ar zemes grāmatu reģ
Na 3866, 19,98 hekt. platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2300,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls2600 ,—

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. septembri.
127!0z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai, 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Kārļa
Jāņa &. Alkšņa nekustamu īpa-
šumu, Talsu apr., Ārlavas pag...Diž-Mūrnieku"' mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 47, 103 pūrv.
1,5 kap. platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5400 —
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; 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. septembri.
12711z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Lības
Jāņa m. Zīvert, 1929. g. 13. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Lības Jāņa m.
Zīvert, dzim. Rullē, nekustamo
īpašumu,, Jelgavas apr., Bēnes
pagasta ,,Trušu" mājas, ar zemes
grāmatu reģ stra Na 1952, 16,33
hektāru platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls.3100,—
ar %;

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

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

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

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

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12712z Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Indriķa
Brašus, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-

tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Indriķa Jāņa d. Brašus
nekustamoīpašumujelgavasapr.,
Vircavas pag. ,,Brašus" mājas,
ar zemes grāmatu reģistra Ne 6551
7 58 hektāra platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2000 —
arO/o;

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.
12713z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Krišjāņa
Griķa, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Krišjāņa Jāņa d. Griķa
nekustamu īpašumujelgavas apr.
Vilces pagasta ,,Amoliņu" mājas,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 7572,
16,23 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5200,—
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 tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12714z Tiesu izp. Ķ. 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 Al-
berta Kārkliņa, 1929. g. 13. nov.,
pikst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Alberta Jāņa d. Kārkliņa
nekustamu īpašumu, Bauskasapr.
Mežotnes pag. ,,KārkIiņu" mājas
ar zemes grāmatu reģistra Ne 7339
14,90 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3800,—:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3500,—
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 Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības 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.
17215z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Kārļa
Bērtelsona, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Kārļa Friča d. Bērtelsona
nekustamu īpašumu, Ventspils
apr., Ances pag. „Ozolbirzes
Ne 115F un Fa" mājas ar zemes
grāmatu reģ. Ne 3064/6995, 17,32
hektāra platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2300,—
ar0;

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

5) ka zemes grāntas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Ventspils zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības 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.
|2716z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Kārļa
Kukaiņa, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Kārļa, Friča d.Kukaiņa
nekustamu īpašumu, Jelgavas
apr., Dobeles pag. ..Priedaiņu"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ne. 7790, 16,88 hekt. platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5400,—
ar " „;

4) ha 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.
12717z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Artūra
Kundziņa, 1929. g. 13. novembri,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Artūra Kriša d. Kundziņa
nekustamu īpašumu,Tukuma apr.
Praviņu pag. „Druvu" mājas ar
zemes' grāmatu reģ. Ne 4557,
67,56 desetīnas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 8500,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; 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 tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12718z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa
Ezava, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē. publiskos torgos
pārdos Jāņa Mārtiņa d. Ezava
(Ezau) nekustamu īpašumu,Bau-
skas apr., Vecmuižas pagasta
,,Grunde' mājas, ar zemes grā-
matu reģ. Ne 4518, 50,18 dese-
tīnas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
y>m* apvērtēts par Ls 3100,—;
j) ka īpašums apgrūtināts ar

hipotēku parādiem par Ls 2700,—
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 Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
12719z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no ļēkaba
Anša d. Kantiņa 1929. g. 13. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Jēkaba Anša d.
Kantiņa nekust. īpašumu. Vents-
pils apr., Ugāles pag. „Līdaku"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1943 7252, 14.04 hektāru pla-
tībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3

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 Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības 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.
12720z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāņa
Bušmaņa, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē. publiskos torgos
pārdos Jāņa Didriķa d. Bušmaņa
nekustamu īpašumu, Jelgavas
apr., Vilces pag. ,,Dambīšu"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 7579. 13,57 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3100,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2700,—

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. septembrī.
12721z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Indriķa
Freimaņa, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Indriķa Jakuba d.Freimaņa
nekustamu īpašumu, Jelgavas
apr., Vecauces pagsta ,,Lazdu "
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1079, 17,05 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1800,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1500,—
ar o ?cl 1 ||,

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 tie-
sības 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.
I2722z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Dāvida Gollina un citu
prasību apmierināšanai no Līnas
Sniķers un CecīlijasJegers 1929.g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Līnas
Sniķers, Cecilījas Jegers, Jāņa
un ' Ievas Makeviču un Zetes
Alss nekustamu īpašumu Talsu
apr. Nogales pagasta ,,Baltaču "
mājas, ārzemes grāmatu reģistra
Na 4;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 16.700
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu: un

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

Personām, kurām ir kāO
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. 1920. g. 9. septembrī.
12809 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Jēkaba Augstkalna un
citu prasību apmierināšanai no
Ludviga Buivida 1929. gada
13. novembrī, pīkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Ludviga
Buivida nekustamu īpašumu, Jel-
gavas apriņķa Jaunsvirlaukas
muižas „Vizbuli" mājas, ar zemes
grāmatu reģistra Ne9531, 15,9Sha
platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 4100,—
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. 9. septembrī.
12805 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Marga-
retas Firks 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Margaretas Emīla m. Firks
nekustamu īpašumu, Talsu apr.,
Strazdes pag. „Remešu" mājas,
ar zemes grāmatu reģistra Ne609,
432,08 pūrvietas platībā:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 9000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 59.000
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-
liecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12806 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
un citu prasību apmierināšanai
1929. g. 13. novembrī, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos otrreizējos torgos
pārdos Jāņa Friča d. Jansona
nekustamo ' īpašumu, Tukuma
apr. Sēmes pagasta „Laukgal"
mājas ar zemes grām. reģistra
Ne 1765, 97 pūrvietas 21,5 kapes
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 11340,—
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
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12807 Tiesu izp. Ķ. Burdais

Kārsavas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
Ne 5779 ser. MP Ne 020979,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
30. jūl. ar Onufrija Franča d.
Krieviņa vārdu; 2) Latv. iekšz.
pasi Na 2177 ser. Ne 006177, -
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
7. dec. ar Lēlis Eliašs vārdu;
3) Latv. iekšz. pasi Na 5157 ser.MP
Na 020357, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 13. jūn. ar Borbolas
Streļčs, dzim. Loganovskis v.j
4)Latv. iekšz. pasi Ne3221 ser.MN
Ne 010821, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 16. janv. ar Pāvela
Nesterova vārdu un 5) Latv.
iekšz. pasi Ne 6349 ser. MZ
Ne 016349, izd. no šīs pag. valdes
1929. g. aprīlī ar Meikula Savēra
dēla Pičukana vārdu. 11956o



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas . Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ne 24, ist. 20, pazi ņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Roberta
Anša d. Alstera, 1929. g. 13. nov.
plst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Roberta Anša d. Alstera
nekustamo īpašumu Tukuma apr.
Lestenes pag., ,.Strazdiņu" mā-
jas ar zemes grāmatu ' reģistra
Ns 1236, 20,97 hektāra platībā ;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,

3) kā īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2700
ar 0/

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

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Tukuma-Talsu
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 Jelgavas apgbal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12827z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka valsts zemes bankas
Jelgavas nodaļas prasības ap-
mierināšanai no Eduarda Priedina
1929. g. 13. novembri, pīkst. 10 k,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Eduarda
Gustava d. Priedina nekustamu
īpašumu, Tukuma apr., Slampes
pagasta Slampes muižas zemes
gabalu Ne XI, ārzemes grām. reģ.
Ne 3933, 2,94 desetīnas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 506,66
ar % un 340 c. rub.;

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. 9. septembri.
12808 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas prasī-
bas apmierināšanai no Teodora
Miķeļa d. Kaure 1929. g. 13. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Teodora Miķeļa d.
Kaure nekust. īpašumu, Tukuma
apr., Tumes pagasta „Vilkāju"
mājas, ar zemes grāmatu reģistra
Ne 2862, 10,17 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7400,—;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 6800,—
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.
12810 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāņa
Mežciema 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabali,
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Jāņa Dāvida d. Mežciema ne-
kustamu īpašumu, Jelgavas apr.
Džūkstes pagasta ,,Guntiņu"
mājas, ar zemes grāmatu reģistra
Ne 7225, 28,77 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5600,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kupām 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.
12811 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ne24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasību apmierināšanai no Kārļa
Mucenieka 1929. g. 13. novembrī,
plk. 10 r., Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Kārļa Jāņa d. Mucenieka nekust,
īpašumu, Jēkabpils apr. Viesītes
pagasta ,,Muceniek-Jān Na 68"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 2468, 23,80 desetīnas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 417,33
^ %;

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 Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kupām 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. 9. septembrī.
12812 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no
Jēkaba Bārzdaiņa 1929.g. 13. no-
vembrī, pīkst. JO rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jēkaba Pētera d.
Bārzdaiņa nekustamu īpašumu,
Jēkabpils apr., Ābeļu pag.,
,,Duker-Bārzdain Ne 97" mājas,
ar zemes grāmatu reģistra Na3282,
25,65 desetīnas platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ai
hipotēku parādiem par Ls 3046,73
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 Jēkabpils-
llūkstes 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. 9. septembrī.
12813 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Na 24, 20. istabā,
paziņo:

1)' ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Anša
Bica 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Anša Jēkaba d. Bica
nekustamo īpašumu, Tukuma apr.
Sēmes pagasta „Roje" mājas,
ar zemesgrāmatu reģistra Ne 1799,
26,84 desetīnas platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 8600,—
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
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, - tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembri.
12814ā Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Gri-
gora Tumasa d. Buļsa 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Grigora
Tumasa d. Buļsa nekustamo īpa-
šumu, Tukuma apr. Blīdenes
pagasta ,,Tīrul" mājas, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 1243,
99 pūrv. un 20 kap. platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls3530,66
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un
jāstāda priekšā apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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 Jelgavas apgabal
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. septembri
128155 Tiesu izp. K- Burdais

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Ro-
berta Jāņa d. Gulbja 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Roberta
Jāņa d. Gulbja nekustamo īpa-
šumu Jelgavas apriņķa Mež-
muižas pag. ,,Dobumi" mājas,
ar zemes grāmatu reģistra
Ne 9843,22,20 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3200
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
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12816ē Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Do-
nata Jozefa d. Minkeviča 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Donata
Jozefa d. Minkeviča nekustams
īpašumu, Jēkabpils apr. Biržu
pag. Priežmalu mājas, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 5230, 12,90
hektāru platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1900,—
ar o/o i

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 Jēkabpils-
Ilūkstes 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 Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
128175 Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Ro-
berta Elmaņa 1929. g. 13. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Roberta Anša d.
Elmaņa nekustamo īpašumu, Jel-
gavas apr. Līvbērzes pagasta
,,Lāčplēša" mājas, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 10295, 11,25
hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1200,—
ar o/0 ;

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
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12818ē Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Jāna
Jēkaba d. Pūces 1929. g. 13. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Jāņa Jēkaba d.
Pūces nekustamo īpašumu, Tu-
kuma apr. Blīdenes pagasta
,,Liekninu" mājas, ar zemes grā-
matu reģistra Ne 2488, 18,90 hek-
tāru platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3400,—
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
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12819ā Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas iela Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Kārļa-
Viļa Jura d. Glāzera 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Kārļa-
Viļa Jura d. Glāzera nekustamo
īpašumu, Tukuma apr. Slampes
pagasta ,,Slampe" mājas, ar
zemes grāmatu reģistra Ne 2286,
9,59 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3600,—
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
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12820ē Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Žana
un Alīdes Šķēle 1929. g. 13. no
vembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Žaņa un Alīdes
Šķēle nekustamo īpašumu, Vents-
pils apr.Zlēkaspagasta„Pakalnu'"
mājas, ar zemes grāmatu reģistra
Ne 2376/6256, 22,699 hektāru
platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1800,—
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 Ventspils
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 Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12821ē Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

I) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Almas
Kārklņš, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Almas Friča m. Kārkliņš
nekustamo īpašumu Tukuma apr.
Engures pag. ,,Bukke" mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 3751.
45,17 desetinas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2240,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no ties-
lietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamu īpašumu; un

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

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

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembrī.
12823z Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kupa kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ne 24, ist, 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Friča
Lūša, 1929. g. 13. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Friča Indriķa d. Lūša
nek ustamo īpašumu/Tukuma apr.
Grenču pagasta Daudzmaļu" mā-
jas, ar zemes grāmatu reģistra
Na 992, 21,50 hektāra piatībā;

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

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 summas; un

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

Personām, kupām 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. 9. septembrī.
12822z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa-
Teodora Krišjāņa d. Drunka,
1929. g. 13. novembrī, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdosjāņa
Teodora Krišjāņa d. Drunka ne-
kustamo īpašumu, Bauskas apr.
īslīcas pagasta ,,Drunku" mājas,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 7426,
14,45 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—;

3) ka īpašums aprgūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1300,—
ar %;

4) ka personām, kūpas 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. 9. septembrī.
12824z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Krist-
jāna Salmiņa, 1929. g. 13. nov.,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Krišjāņa Jāņa d. Salmiņa
nekustamo īpašumu, Talsu apr.,
Laidzes pagasta„Salmiņi.Nel 12F"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
No. 3217, 19,54 haktaru platībā.

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

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 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. 9. septembrī.
12825-z Tiesu izpild. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Ernesta
Kristapa d. Goldberga, 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Ernesta
Kristapa d. Goldbega nekustamo
īpašumu, Talsu apriņķa Spāres
pagasta ,,Jaunzemju Ns 13F"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Na 2263, 15,23 hektāra platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls2I00,—
ar",,;

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

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

Personām, kurām ir kādas pra-
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. 9. septembrī.
12826z Tiesu izp. Ķ. Burdais .

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Johana-
Heinricha Zukovska, 1929. g,
13. novembrī, pīkst. 10 rītā ,
Jelgavas apgabltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Johana-
Heinricha Zandera d. Zukovska
nekustamo īpašumu, Bauskasapr.
Svitenes pag. ,,Lēpītes" mājas
ar zemes grāmatu reģ. Ne 7826,
13,90 hektāra platībā;.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2500,^-j

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5200,—
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. 9. septembrī.
12828z Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Bernharda Ranka prasī-
bas pēc 1927. g. 15. oktobri ar
žurn. Ns 5519, korrob. obligācijas
apmierināšanai no Ģederta Kūlas,
1929. g. 13. novembrī, pulkst. 10

rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos otrreizējos torgos
pārdos Ģederta Ģederta d. Kūlas
nekustamo īpašumu, Bauskas apr.
Bauskas pagasta „Evērt-Ku»
mājas, ar zemes grāmatu reg
Ne 4453, 39,84 pūrvietas p latība;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5200,—
ar 0;„; ..

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

5) ka zemes grāmatas uz so

īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļa.

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

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

Jelgavā, 1929. g. 9. septembri.

12829z Tiešu izp. K^J3urdgļļ

Pūres pag. valde izsludina p*

nederīgu npzaudēto Latv. ieka-
pāsi Ne 366 ser. CV Ne 014368,
izd. no šīs pag. valdes 1928'.j|
25. janv. ar Jāna-Dāvīda Jejevic^
vārdu. H7400



Liepājā, tiks pārdots pirmā pub-
liskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Gileram Vinča
dēlam Apeihanam, kurš atrodas
Aizputes apr., Rudbāržu pag.
un sastāv no Rudbāržu valsts
muižas atdalītām Apiņu Ne 39F
un Fa mājām un ierakstīts Lie-
pājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ne 6073-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3100,— un tiek
pārdots dēļ valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
ipašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2705,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 3100,— vai no priekš-
rocigu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā,ir jāiemaksā
Ls 310,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 19. augustā.
12837z Ne 583

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs apr Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē
Boju ielā Ne 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā publis-
kā vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums, piederošs Albertam Alek-
sandra d. Fenske, kurš atrodas
Liepājas apr., Asītes ' pag. un
sastāv no Nodegu-Vartajas valsts
muižas atdalītām Avotu Ne 6F
mājām un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ne539I-II g.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 4000,— un tiek
pārdots dēļ Ābrama Kolektora
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekust,
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2200,—„

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēša-
nas summas 4000,— vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400,— drošības naudas.

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

Visi dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieska-
tāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 2. septembrī.
12841/. Ns 619

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

p ildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kupa kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ne 6, apgabaltiesā,
istabā Ne 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.
līdz U49. p. paziņo, ka 1929. g.
15. novembrī, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas zālē pārdos
izpildot šās tiesas uzdevumu,
sirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu piederošu
Ādolfam Jāņa d. Vare-Vatvaram,
sastāvošu iz Plankas pagasta
zemesga bala Ne 44 F ar nosau-

kumu ,,Dīkmalieši" atdalītu no
ļāteles muižas ar zemes kop-

platību 21,84 ha, kurš atrodas
Ku ldīgas apriņķī, Planicas pa-
gastā un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar krep.

Ne 10316.
Šis nekustams īpašums ir no-

vērtēts par Ls 1400 un tiek
pārdots dēļ Matīsa Restberga
prasības par Ls 1779,43 ar% un
izp ildīšanas izdevumiem prasības
apm ierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
priekš Valsts zemes bankas
Ls 1400,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas, Ls 1400,— vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summā būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 140,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ne 3376

Liepājā, 1929. g. 5. septembrī.
12661 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apr. I iec.,
kupa kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ne 6, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
15. novembrī, pulksten 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas zālē pār-
dos, izpildot šās tiesas uzde-
vumu, pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Jānim Pāvila d. Varre,
kupš atrodas Kuldīgas pilsētā
un ierakstīts Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā ar krepost
Na 794.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 500 un tiek pār-
dots dēļ Matīsa Restberga pra-
sības par Ls 1779,43 ar % un
izpildīšanas izdevumiem prasības
apmierināšanas. Bez minētās

prasības uz šo nekustamo īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: priekš K- Rodina Ls 2000,
M. Restberga Ls 1700 un 1402
krievu cara rubļi priekš dažādām
personām.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 500 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tiem, kupa summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām , kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir 'jāie-
maksā Ls 50 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
'r ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
Pie tiesu izpildītāja. Ne 3375

Liepājā, 1929. g. 5. septembrī.
12662 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

. Liepājas apgabaltiesas tiesu
«pildītājs par Liepājas apriņķa

iecirkni , kupa kanceleja atrodas
Liepājā , Tiklo ielā Ne 6, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
ll41-, 1143., 1146.—1149. p.

Pa fņo, ka 1929. g. 15. novembr i,
Pulksten 10 rītā, Liepājas ap-gabaltiesas zālē pārdos, izpildot
^8 tiesas uz

devumu, pirmā publ.
jairaksolīšanā nekustamu īpa-šumu , piederošu Katrīnpi Kārla
™ eitai Russuls, sastāvošu na
min kas „Keste" mājas, kas ai-

na
LlePāJas apriņķī, Bunkas

Pagasta un ierakstīts Liepājas-
2lz Putes zemes grāmatu nodaļāar krepost Na 1208.

vSri-4. nekustams īpašums ir no-
ie ts uz Ls 3890 un tiek
Pārdots dēļ Jāņa Russula pra-
i n iH-par Ls 44°— ar % utl
-Pildīšanas izdevumiem prasības

apmierināšanas. Bez minētās

lum
L,z š0 nekustamu īpa-

"mu ir nostiprināti hipotēku
p,,. Priekš Kārļa un Baibas
Kussuhem Ls 2880,— un mūža
vTfPr'tiem pašiem.

DripJ- Zemes Dankai Ls 500 un
dn-K Asites krāj-aizdevu sabie-
al?rnpV200°.- lln mflža< merit, priekš laulātiem Kārla
"Ba'bas Russul.

Solīšana sāksies saskaņā arciv. proc. lik. 1871. p. n 'o no-
vērtēšanas summas Ls 3890 vai
no priekšrocīgu prasību summas
skatoties no tiem, kupa summa
ous augstāka pārdošanas dienā.

Personāmkūpas vēlas ņemt
aahbu vairāksolīšanā, ir ' jāie-
maksā Ls 389,— drošības naudas.
_ Personām, kupām ir kādas tie-

sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti , at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. Ne 3374

Liepājā, 1929. g. 5. septembri.
12663 -Tiesu izp. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kupa kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā 6, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143,
1146—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 15. novembrī, pīkst. 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas zālē
pārdos, izpildot šās tiesas uz-
devumu, pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu laulātiem Fricim
Jāņa d. Burgim un Margrietai
Jāņa m. Burgis, dzim. Kopštāls,
sastāvošu no Bārtas Gobu mājas
Ne 11, kas atrodas Liepājas
apriņķī, Bārtas pagastā un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost
Na 2474.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1200 un tiek
pārdots dēļ Miķeļa Kricberga
un Olgas Treilib prasību par
Ls 2203,20 ar o/Q un izpildī-
šanas izdevumiem prasības ap-
mierināšanas. Bez min. prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādi: priekš
Valsta zemes bankas Ls 1200,
M. Klievena Ls 2000 un M. J.
Kricbergiem Ls 800.

Solīšana sāksies saskaņā ai
civ. proc. lik. 1871. p'. ne
novērtēšanas summas Ls 1200,—
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tiem, kupa
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
Ls 120 drošības naudas kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka
no Tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūtnekustamuīpašumu.Personām, kupāmirkādas
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. Ne 3373

Liepājā, 1929. g. 5. septembrī.
12664 Tiesu izp. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apr. I iec,
kupa kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā 6, pamat, uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1929. g. 15. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas zālē pārdos, izpil-
dot šās tiesas uzdevumu, pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu, piederošu Jānim Klāva
dēlam Balcerim saukts Adiņš,
sastāvošu no Galiņu Na 85 F
mājas atdalītas no Sustes valsts
muižas aptverošas 15 hektārus,
kurš atrodas Liepājas apriņķī,
Gaviezes pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krepost Ne 5725.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1500,— un tiek
pārdots dēļ Liepājas un ap-
kārtnes krāj-aizdevu sabiedrības
prasības par Ls 297 ar %
un izpildīšanas izdevumiem pra-
sības apmierināšanas. Bez min.
prasības uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: priekš Valsts zemes
bankas Ls 3300.

Solīšana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1871 no novērtē-
šanas summas Ls 1500 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tiem, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 150,— drošības naudas.

Personām, kupām ir kādas tie-

sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-

sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-

sas civīlnodaļas kancelejā vai pie

tiesu izpildītāja. Ne 3372

Liepājā, 1929. g. 5. septembri.
12665 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

Bejas pag. valde izsludina par

nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi N° 4524, izd. no Asūnes pag.

valdes 1923. g. 5. apr. ar Antona

Staņislava d. Pizana vārdu. 11955

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas ap-
riņķa 2. iecirkni, kura kanceleja
atrodas Liepājā, Marijas ielā
Ne 7, dz. 13, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka
1929. g. 20. decembrī, pīkst. 10
rīta, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā atklātā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Jānim Šukterim.

īpašums atrodas Liepājas ap-
riņķī, Gaviezes pagastā, ierak-
stīts Liepājas-Aizputes zemes gr.
nodaļas zemes grāmatās ar hip.
Ne 1225 un sastāv no ,,Ģildes "
mājām.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 14.000 un tiek
pārdots dēļ Jūdeļa Mindeļa,
Jāņa Gavena, a/s „Zemkopis"
un citu prasību apmierināšanas.

Bez minēt prasībām uz šo ne-
kustamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Ls 2700,— ap-
mērā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. n 'o no-
vērtēšanas summas Ls 14.000,
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kupa
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1.400 drošības nauda.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 12843

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ne 225

Liepājā, 1929. g. 9. septembrī.
liesu izpildīt, v. i. A. Meike.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929. g. 15. novembrī, pīkst. _ 10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē, pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā nekust. īpašumu,
piederošu Miķelim Heinricha d.

Šulcam, kurš atrodas Aizputes
pilsētā un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krepost Ne 311.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 300 un tiek pār-
dots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 300,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kupa
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlās ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 30,— drošības naudas.

Personām, kupām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai.

Visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 7. septembrī.
Ne 638.

12830 Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kupa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149.p., paziņo,ka 1929.g.
15. novembrī, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu
Fricim (Francim) Salna, kupš
atrodas Aizputes pilsēta un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krep. Ne 249.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 400,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 400,— vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 40,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929.g. 7. septembri.
12831 Ns 639

Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītāja par Aizputes iecirkni,
kura kancelaja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.— 1149.p., paziņo, ka 1929.g.

15. novembrī, pīkst. 10 no rīta.

Liepājas apgabaltiesas fēžu zāle

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kupa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
Liepājā, tiks pārdots otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustams īpašums
piederošs Kristapam Jāņa d. Bēr-
ziņam, kurš atrodas Liepājas
apr., Asītes pag. un sastāv no
Nodagu muižas atdalītām Zei-
daku mājām un ierakstīts Lie-
pājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Na 11-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 9000,— un tiek
pārdots dēļ Asītes krāj-aizdevu
s-bas un citu prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi
Ls 10612,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p. no priekšrocīgu
prasību summas.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 900,— drošības naudas
un jāiesniedz tieslietu ministrijas
atļauja iegūt pārdodamo neku-
stamo īpašumu.

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

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

Aizputē, 1929. g. 19. augustā.
I2838z Na 582

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
p ildītājs par Aizputes iecirkni,
kupa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18., pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.
— 1149. p., paziņo: ka 1929. g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots otrā publis-
kā vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums, piederošs Ernestam Jāņa d.
jakobsonam, kupš atrodas Aiz-
putes apr., Sieksātes pag. un
sastāv no Vec- un Jaun-Sieksātes
valsts muižas atdalītām „Avotie-
nu Ne 8F un Fa" mājām un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes-
grāmatu nodaļā ar krep. Na 4788-
H reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3500,— un tiek
pārdots dēļ Kaspara Plamša un
citu prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 3555,—.

Solīšana sāksies sakaņa ar civ.

proc. lik. 1885. p. no priekšrocīgu
prasību summas.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 350,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 28. augustā.
128392 Ne 600

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
p ildītājs par Aizputes iecirkni,
hupa kanceleja atrodas Aizputē,
koju ielā Na 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
Liepājā tiks pārdots pirmā publ.
vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums, piederošs Katrinai Miķeļa
meitai Šķirbst, dzim. Kaln, kurš

atrodasLiepājas apriņķī un sastāv
no Rāvas Dupļuciema valsts
muižas atdalītām Liepu mājām
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
N? 6032-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000,— un tiek
pārdots dēļ Latvijas komerc-
bankas prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Ls 8722,25.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 4000,— vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kupa summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
iri eskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 19. augustā.
12840z Ne 584

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes apriņķi,
kupa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Na 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka1929.g.
15. novembrī, pīkst'. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
Liepājā, tiks pārdots pirmā publi-
skā vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums, piederošs Žanim Andreja d.
Brantevičam, kurš atrodas Aiz-
putes apr. Kalvenes pag. un sa-
stāv no Liel- (Post) Drogas valsts
muižas atdal. Strēlnieku Ne 12 F
mājām un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ne 5397.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000,— un tiek
pārdots dēļ Lejas-Kurzemes krāj-
aizdevu sab-bas un citu prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 6623.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 6000,— vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 600,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 4. septembrī.
12842z Na 627

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kupa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ns 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146,—1149. p. paziņo: ka 1929. g
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā pu-
bliskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Fricim
Mieķeļa d. Leja, kurš atrodas

Aizputes pilsētā un ierakstīts
Liepājas - Aizputes zemes grām.
nodaļā zem krepost Ns 240.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 400,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 400,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam. kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

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

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

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

Aizputē, 1929. g. 7. septembrī.
Ne 636. 12834b

Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-

pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Na 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149i p. paziņo: ka 1929.g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā pu-
bliskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Alfrēdam Kri-
stapa d. Michelsonam, kupš at-
rodas Aizputes pilsētā un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā zem krepost
Ne 263.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 500,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. n'o no-
vērtēšanas summas Ls 500,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 50,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 6. septembri.
12835b Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kupa kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Ne 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g..
15. novembrī, plksr. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā tiis pārdots otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums, piederošs Andrejam Anša d.
Apinim, kupš atrodas Aizputes
apr., Dunalkas pag. un sastāv
no Dunalkas Izdegu mājām un
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mefl grāmatu nodaļā ar krep.
Ns 1152-11 reģ.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000,— un tiek pār-
dots dēļ sab. ,,Kurzemes lauk-
saimnieks" un citu prasības ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 39.930,—, 4200 cara rbļ. un
Līzei Apin mūža uzturs.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p. no priekš-
rocīgu prasību summas.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 19. augustā.
12836z jvfe 586

Tiesu izpild. A. .Sālavs.

Nīgrandes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā par.
Latv. iekšz. pasi Ne 867 ar
Madlēnes Fridricha m. Steins
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1920. g. 24. jūlijā. 11858o

Jelgavas pilsētas policijas pr-ks
ar šo paziņo, ka š. g. 18. sept.,
pīkst. 12, ' Viestura ielā Ne 19,
pārdos vairāksolīšanā Kārlim Ozo-
liņam piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no 2 zirgiem, 1 aizjūga
un 1 vieglā ormaņu droškas, no-
vērtētus par Ls 135,— trīskārtēja
patentnodokļa soda naudas pie-
dzīšanai. Mantas apskatāmasūtru-
pes dienā uz vietas. I2861z



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iec, kupa
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā Na 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo: ka
1929. g. 15. novembri, pīkst. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē Liepājā, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs
Intam Miķeļa d. Zēgneram, kurš
atrodas Kuldīgas . apr., ( Sātiņu
pagastā un sastāv no zemes gab.
Ne 18 F un 18Fa, ar nosaukumu
,,Līdumnieki", atdalītu no Sesiles
muižas un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar
kreposta Ne 9008.

Šis nekustams. īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 1200,— un tiek
pārdots dēļ Antonijas Pinkovski
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2500—.

Solīšanā sakšiēš saskaņa at
civ. proc. lik. 1871. p, no no-
vērtēšanas summas Ls 1200—,
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mās, skatoties no tam, kupa
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 120,— drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas
t'esības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Saldū, 1929. g. 6. augustā.

Tiesu izp. v.j. A. Gūža.

Nodokļu departamenta dazadu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 17. septembri, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Ģertrūdes ielā
Ne 110, dz. 21, pārdos otrreizējā
vairāksolīšanā Silinas Paulines
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 313 un sastāvošu no ledus
skapja, trauku bufetes un galda
ar krēsliem, viņa dažādu nodo-
kļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.

12896 Piedzinējs J. Merksons.

Latvijas aanHasDausavpīls nodalu
pārdos vairāksolīšanā Ilūkstes aprKaplavas pag. no Varnevi,»
muižas Na 81 atdalīto neatsatfp
nāmo daļu 64,70 ha piaiīb-ļ
ar nosaukumu ,,Varnovič"-a'vairākām labām ēkām, nr 'āvuaugļu dārzu un parku.

Uz min. zemes gabala atrodas .ķieģeļu ceplis, keramiska fabrikapilnīgā darba kārtībā , kā ari1914. g. pabeigts būvēt alu,
brūzis. Pārdošana var notikt arīpa daļām, t. i. muižas centrtun rūpniecības centrs katrs atsevišķi.

Rakstiski piedāvājumi, a n
maksāti ar attiecīgu zīmogriodevu
iesniedzami Latvijas bankas Daugavpils nodaļai līdz š. g. i.)<t
12863b Latvijas bankas

2* Daugavpils nodaļa.

Kurmāles pagasta,
Kuldīgas apriņķī,

Kr. Valdemāra 6-kl. pamatskolai
vajadzīgs

skolas pārzinis (vīrietis)»
Vēlēšanas notiks pagasta pa-

domes sēdē š. g. 26. septembrī,
pīkst. 12 dienā.

Kandidāti tiek uzaic'nāti pie-
teikties Kurmāles pag. valdē
līdz vēlēšanu dienai, iesūtot at-
tiecīgus dokumentus vai to_ ap-
liecinātus norakstus un ārsta
apliecīb u. Var minētā dienā
pieteikties arī personīgi.

1929. g. 9. septembri. Ne 1033.
12866b Pagastvalde^

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Na 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: kal929.g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums, piederošs Andrejam Anša d.
Apinim, kurš atrodas Aizputes
apr. Dunalkas pag. un sastāv
no Dunalkas Ribeļu .arī Renču
mājām un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
zem krepost Ne 11,55-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000,— un tiek
pārdotsdēļ sab. „Kurzemes Lauk-
saimnieks" un citu prasības ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 42530,— un 900 cara rbļ.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no priekš-
rocīgu prasību summas.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 19. .augustā
12832b Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā Na 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 114)., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka 1929.g.
15. novembrī, pīkst. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā pu-
bliskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Āronam Chai-
ma d. Tevelovam, kurš atrodas
Aizputes pilsētā un ierakstīts
Liepājas - Aizputes zemes grām.
nodaļā ar krepost Ne 283.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 400,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šonekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: —.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. ļik. 1871. p. n 'o no-
vērtēšanas summas Ls 400,—
va| no priekšrocīgu prasību
Summas, skatoties no tarņ, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, irjā-
iemaksā Ls 40,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 7. septembrī.
Tiesu izp. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iec, kupa
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā Ne 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149.p., paziņo: ka 1929.g.
15, novembrī, pīkst. 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots - pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašums, piederošs Augustam
Friča d. Osim, kupš atrodas
Kuldīgas apr., Zvārdes pagastā
un sastāv no " zemes gabala
Na 96 F, ar nosaukuma ,,Koka-
krogs", atdalīts no Kerkliņu
muižas un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar kre-
posta Na 7193.
. Šis nekustams īpašums ir no-

vērtēts uz Ls 1000,— un tiek

pārdots dēļ Zaņa Slaktera
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo ne-
kustamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Ls 1900,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 1.000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kupa
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, jāiemaksā
Ls 100,— drošības naudas.

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

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

Saldū, 1929. g. 9. septembri.
Na 861 12876

Tiesu izp. v. i. A. Gūža.

Līvānu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv
iekšz. pasi ser. JT Ne 021456
jzd. no šīs pag. valdes 1928. ģ
20. jūl. ar Ns 3930 Jurim Jankov
skm. 11859o

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iec, kupa
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā Ne 1, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo: ka
1929. g. 15. novembrī, pīkst. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē Liepājā, pārdos pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu, piederošu Jānim Jāņa
d. Brūzim, kurš atrodas Liepājas
apr., Ezeres pag. un sastāv no
„Grīvait-Junker Ne 53" mājām
un ierakstīts Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā ar kreposta
Ne 675.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 14.000,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 11.200,— un mūža
alimenti Anlīzei Jāņa m. Junker.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. , proc. lik 1871. p. n'o no-
vērtēšanas summas Ls 14.000,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kupa
summa bCis .augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls J400,— drošības
naudas.

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

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

Saldū, 1929. g. 9. septembri.
Tiesu izp. v. i. A. Gūža.

Maltas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi Ne 3132 ser. Ne NM 013329,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
18. jūn. ar Nikolaja Lopatneva
vārdu. 11860o

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kupa
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
elā Ne 240, paziņo:

1) ka Latviešu lauksaimnieku
ekonomiskās sabiedrības pra-
sības Ls 189,18 apmierināšanai
1929. g. 16. novembrī, pīkst. 10,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskā izsolē
pārdos Reiņa Jēkaba d. Ļūļa
nekustamu īpašumu, kupš at-
rodas Ilūkstes apriņķī, Rubenes
pagastā ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1548 un sastāv no Pudanai
muižas ,,Brušiki" mājām;...—— v,v ,, .-„ J ,

2) ka īpašums publiskai iz-
solei novērtēts par Ls 2300,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Lsl 800,—;

4) ka personām, kūpas vēlas
pie izsoles dalību ņemt, jāie-
maksā drošības nauda — desmitā
daļa no apvērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu ir ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas kancelejā

1929. g. 6. septembrī.
12724 Tiesu izp. G. Biernis

"Citu iestāšu
sludinājumi.
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PAZIŅOJUMS.
1929. g. 7. septembrī finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Litenes papīra fabrikas akciju
sabiedrībai, kuras mērķis ir: no-
pirkt un izmantot Litenē atrodo-
šos papīra fabriku.

Pamatkapitāls Ls 150.000,—
kurš sadaļas 150 akcijās par
Ls ' 1.000,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekosi Lat-

vijas pilsoņi:
1) Andrejs Bērziņš, dzīv. Rīgā,

Strēlnieku ielā Ne 12,
2) Nikolajs fon Klots, dzīv. Rīgā,

Raiņa bulv. Ne 11,
3) Edmunds Helcermans

(Hdltzermann), dzīv. Rīgā,
Antonijas ielā Ne 8,
Čechoslovaķijas pilsoņi:

4) Hermanis Krommers, dzīv.
Slokā, Baltijas celulozes fa-
brikā,

5) Guido Resners(Rohsner),dzīv.
Slokā, Baltijas celolozes fa-
brikā.

Tirdzniec. nod. priekšnieka v. i.
12884z P. Kalnozols.

Revidents R. Bērziņš.

PAZIŅOJUMS.

1929. g. 6. septembrī finanču
ministris apstiprinājis statūtus
Labības un sēklas eksporta-im-
porta akciju sabiedrībai ,,Heimans
Jakobovičs", kuras mērķis ir:
eksporta, importa un vietējā
tirdzniecība ar visāda veida labību
Mfl sēklām, uz paša rēķina un
kommisija, kā arī labības un
sēklu apstrādāšanas fabriku ierī-
košana un ekspluatēšana.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
kas sadaļas 3000 akcijās pa Lj
1000,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekosi Lat-

vijas pilsoņi:
1) Heimanis Jakobovičs (Jako-

bovite), dzīv. Rīgā, M. Grēci-
nieku ielā Ne 2,

2) Ella Jakobovičs, dzīv. Rīgā,
M. Grēcinieku ielā Na 2,

3) Aleksandrs Teitelbaums, dzīv.
Rīgā, M. Grēcinieku ielā Ne 2,

4) Volfs Jakobovičs, dzīv. Rīgā,
Popova ielā Na 7,

5) Auzers Jakobovičs, dzīv. Rīgā,
Lāčplēša ielā Ne61.

Tirdzniec. nod. priekšn. v. i.
12885z P. Kalnozols.

Revidents R. Bērziņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 16. septembrī, pulkst. 1
dienā, Rīgā, Aspazijas bulv.
Ne 4, veikalā pārdos vairāk-
solīšanā Borucha un lija Gliks-
maņu kustamu mantu, novērtētu
par Ls 2141 un sastāvošu no
dažādām grāmatām, viņu 1925. g.
ienākuma nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
12887 Piedzinējs K. Treilons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 17. septembrī, plk'st. 12
dienā, Rīgā, Kalnciema ielā
Ne 104, pārdos vairāksolīšanā
Fētepa Plaiska kustamu mantu,
novērtētu par Ls 263 un sa-
stāvošu no I ēvelējamēs mašīnas
(Richtermaschine), viņa 1927. g,
proc, peļņas nodokļa parāda
segšanai. '

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī.
12889 Piedzinējs A. Irbe.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929.g. 17. septembri, pīkst. 12
dienā, Rīgā, El'jas ielā Ne 2/4,
pārdos vairāksolīšanā Reitmaņa
Andreja kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 1300 un sastāvošu
no pianino un mēbelēm, viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai,,

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
12897 Piedzinējs J. Merksons.

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
17. sept., pīkst. 10, pie Oļu pag.
Miķelēnu mājām, tiks izpārdots
2. vairāksolīšanā pils. Gustam
Zveiniekam piederoša kustama
manta,sastāvoša no 1600kg pļavu
siena, nocenota par Ls 66,49,
izpildot Pirmās apdrošin. s-bas
nelaimes gadīj. rakstu Ne 1884
no 1929. g. 5. jūlija. Izzināt sa-
rakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. !2860z

Rīgas prefektūras ārēja nodaļa
izsludina par nederīgiem automo-
b'ļa braukšanas skārda numurus
1929. gadam Ne 1449, izdotus
Teodoram Treijam, kurus tas
pieteicis par nozaudētiem. 12880b

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgu automobiļa braukšanas
atjauju Ne 96, izd. no Rīgas
jirēf. ' 1929. g. 14. janv. ar Jāņa
Lemberga vārdu, kura pieteikta
par nozaudētu. 12881b

Bauskas apr. pr-ka. pa!,i i,.izsludina, ka š. g. 19. septembrī '
pīkst. 11 dienā, Panemunes pag'
Svilu ciemā pie Pauše pārdos
vairāksolīšanā Ādamam Mikse-
vičam aprakstītu mantu , sastā-
vošu no vienām kamanām un
atsperu ecēšas un tai pašā dienā
pīkst. 12, Jodavu placī, pjeBrūveru mājām — apm. 50 pudi
siena, dēļ nomas parāda par
1927./28. g. piedzīšanas. 12871b

Valkas apgabala 2. robežapsar-
dzības rajona priekšnieks paziņo
kā 1929. g. 1. oktobrī,iplkst. P
Ziemepu muižā tiks pārdots jaukti
vairāksolīšanā viens robežapsar-
dzības dienestam

nederīgs ualsis zirgs,
Slēgtas aploksnes ar solīto

summu iesniedzamas rajona
priekšniekam ūtrupes dienā uz
vietas, līdz atklātas solīšanas
sakumam.

Ziemepu muižā, 1929. g. 8. sept.
Priekšnieks (paraksts).

Dūres pagasta
(Valkas apr.) 6-kl. pamatskolai

vajadzīgs

sĒkolotājs-ja
Kandidāti ar pilnas 6-kl pamat-

skolas skolotāju tiesībām , kuri
vēlētos šo vietu pieņemt, tiek
lūgti iesniegt lūgumus (apmak-
sātus ar zīmognodevu 80 sant.
apmērā) līdz ar dokumentiem
par izglītību, līdzšinējo darbību
un veselības stāvokli, pagasta
valdei uz padomes vārdu līdz
š. g. 17. septembrim. Vēlēšanas
notiks š. g. 19. sept., pīkst. 13,
Dūres pagasta namā, pie pagasta
padomes.

Alga pēc valdības noteikumiem
pie brīva dzīvokļa, apgaismo-
gaismošanas un apsildīšanas.

Tuvākā dzelzceļa stacija Li-
zums — 28 km. (
12867b Priekšsēd. J. Samsons.

Darbvedis A. Vītols.

Latvijas universitāte dara zi-
nāmu vispārībai, ka bijušā Rigas

Politechniskā institūta 1908. %?
11. novembrī ar Ns 3049 izdotai?
diploms ar Eduarda Kindsfatera
vārdu pieteikts par pazaudētu
un tiek izsludināts par nederīgu-
12875b Sekret. A. Valdmaruļ.

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu Jāņa Pē-
tera d. Pētersona, dzim. 1894. g-
kara kļaus, apliecību-grāmatiņu
Ne ' 51740, izd. 1927. g. 22. »

R. M. Budžetu un kredītu pārvalde
izdos rakstiskā izsolē

piegādāt šādus materiālus:
a) kokvilnas audumus:

1) A. K. II heringbon 71, zilgani-pelēkā krāsā . . 455 mtr.
2) A. K. VII audekls 142, melnā krāsā 178 ,,
3) A. K- III koverkots 142, aizsargu krāsā .... 2467 „
4) A. K. III „ 142, melnā krāsā 630 „
5) A. K. III „ 142, nebalināts 1567 „

b) ādas:
1) Platādas, dzeitānas, kadetu vidus jostām .... 112 kg
2) Chromādas zirgu lietām 2150 ,,
3) Kažoku ādas parastās 860 gab.
4) „ ,, lidotāju uzvalkiem un zābakiem . . 440 ,,
5) ,, ,, cimdu oderēm 464 ,,

Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā.
Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. la (ieeja no

Elizabetes ielas) 1929. gada 26. septembrī, pīkst. 11.
Rakstiskie piedāvājumi iesniedzami K. M. budžetu un

kreditu pārvaldē Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 4, līdz 1929.g.
26. septembrim, pīkst 11, vai izsoles dienā norādītā stundā, izsoles
kommisijai slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Kokvilnas audumu un
ādu izsolei".

Tuvāki nosacījumi K. M. budžetu un kreditu pārvaldē katru
darbdienu no pīkst. 9 līdz 15. L 3652 12891
snaaaNHHaagHBHHBBHHRBiaaHiaaaaaE

K.H. Budžetu un kreditu pārvalde
19. septembri izdos

rakstiskā izsolē
piegādi uz sekošām mantām:

3500 kg pernicas
500 „ svinabaltuma, pulverī,

1000 „ svinaminija, pulverī,
250 „ okera, gaišā, pulverī un
300 „ sikātīva.

Izsole notiks Budžetu un kreditu pārvaldes izsoļu telpās,
Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 1-a (ie-eja no Elizabetes ielas),
19. septembrī, pīkst. 13.00.

Piedāvājumi nodrošināmi ar 5% no piedāvājumu kopsum-
mas un iesniedzami Budžetu un kreditu pārvaldei Valdemāra
ielā Na 10/12, dz. 4, vai izsoles kommisijai, norādītā stundā, ar
uzrakstu: „Uz 1929. g. 19. septembra krāsu izsoli".

Izsoles un terhniskie nosacījumi saņemami Budžetu un kreditu
pārvaldes apgād. nod. katru darbd. no 9—15. L 3620 12890

Dzelzceļa virsv. materiālu ii
izsludina

lai rakstveida izsoles:
1) š. g. 24. septembrī, pīkst. 12 dienā uz apm. 3900 steru priežu

stutmalkas, apm. 2100 steru ogļu stutmalkasun apm. 300 steru
papīrmalkas pārdošanu ar nodošanu uz krasta Mangaļos un
Bolderājā — dzelzceļu koku zāģētavā.

2) š. g. 25. septembri, pīkst. 12 dienā uz apm. 1700 mpriežu
blokbaļķu, no kuriem ap 1250 mpilnmērīgo un ap450mmazmērīgo, pārdošanu ar nodošanu uz ūdens Bolderājā —
dzelzceļu koku zāģētavas ūdensdārzā.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda 10°/0 apmērā
no piedāvājuma summas. Tuvākas zinas izsniedz dzelzceļu virs-
valdē 118. istabā. ' L366I 12895
ooaUiMaaaaa^BHEIlaBBE^BE^DSB BISfflSHSJSBaaESSI^aaMBHflHEsHHHal

Posto on telegrāfa departaments
š. g. 27. septembrī, pulksten 12, savās telpās, Radio ielā, izdos

va&stveiāa sacensinā
Rīgas galvenā pasta kantora ēkas piebūves

centrālās apkures ietaises darbus.
Piedāvājumi, sastādīti pēc sacensības noteikumiem, līdz ar

dokumentu, par iemaksātu drošības naudu 10% apmērā no pie-
teiktās cenas, iesniedzami departamenta būvniecības nodaļai līdz
š. g. 27. septembrim, pulkst. 12. L 3649 12894

Noteikumi un tuvāki paska drojumi saņemami departamenta
būvniecības nodaļā, 38. istabā, darba laikā. 2*

t un Z. D. III rajonu inženieris
š. g. 18. septembrī, pīkst. 12, savā kancelejā Cēsīs, L. Dārza ielā 6,

izdos jauktā izsolē:
1) 13 m gara koka tilta būvi pār Stalbes upi, uz Cēsu—Limbažu

ceļa; drošība Ls 240,—;
2) 16 gab. dz.-betona caurteku būvi uz Skujenes—Dzērbenes ceļa;

drošība Ls 490,—;
3) 4 gab. dz.-betona caurteku būvi uz Lizuma—Velēnas ceļa;

drošība Ls 170—. L 3644 12892
Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā, darba laikā.

5. rajona inženieris
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 68,

jsMtitita, galiga izsolē
izdos

10 m gara koka tilta būvi
pār Mārsnas upi uz Trepes-Mežeres stac. ce|a pie Lamaņu mājām

Nodrošinājums Ls 200.—.
Tuvākas zinas kancelejā. L3641 12893

>
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Rīgas Ebreju savstarp. kreditbiedr-

m. Kalēju ielā Na 9711
uzaicina savus biedrus

ārkārt. vispārēj"
pilnu sapulci,

kas notiks š. g. 29. septeffl^
tieši pīkst. 4 pēc pusd. b<ea" ,,"
telpās m. Kalēju ielā Ns s

Dienas kārtība:

I) Priekšsēdētāja vēlēšanas ; ?
2 Paju kapitāla palielm**
3) Kredita lieluma noteiks»

I 12886b
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