
Valsts Prezidenta pavēle armijai un
flotei.

Pārgrozījumi instrukcijā par valsts aiz-
devumiem.

Rīkojums par krievu ārējās tirdzniecības
bankas likvidācijas kommisijas atsva-
bināšanu no pienākumu izpildīšanas.

Papildinājums patentēto ārstniecības lī-
dzekļu sarakstā, kurus atļauts ievest
Latvijā.

Rīkojums par krievu platuma ceļa Rud-
bāržu, Kalvenes, Durbes un Liepājas
staciju un Sieksātes, Ilmājas un Iļģu
pieturas punktu atvēršanu.
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b) tabulā N° 11 mezglu staciju savienojošo līniju krievu (1524 mm) sliežu pla-
tuma sarakstu papildināt ar ,.Liepāja pas. — Liepāja preču — 3,5 km, bet
zem šā papildinājuma ierakstīt: ,.Normālā (1435 mm) sliežu platuma.
Liepāja pas. — Liepāja preču — 3,5 km.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1929. g. 17. septembrī

Nr. 458.
Izslēdzu no armijas virsnieku sarak-

stiem š. g. 5. septembrī mirušo Aviācijas
pulka virsleitnantu Kārli Skaubīti.

Valsts Prezidents G. Zem gals.

Kara ministris A. Ozols.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījumi

instrukcijā par valsts aizdevumiem.
1922. g. 24. janvāra instrukcijas par

valsts aizdevumiem (Lik. kr. 1922. g. 52
un 1928. g. 219) 1. un 18. pantu izteikt
šādi:

1. Aizdevumus no saimnieciskās dzīves
atjaunošanas fonda izsniedz kara izpostītās
lauksaimniecības, rūpniecības, kuģniecības,
zvejniecības un pilsētu un lauku labierī-
cību atjaunošanai un paplašināšanai,
jaunsaimniecībām un lauku kredītiestādēm,
kā arī akciju un paju sabiedrībām un sa-
biedriskām un kooperatīvām organizācijām
labības tirgus regulēšanai.

18'. Sabiedriskām un kooperatīvām
organizācijām, kā arī akciju un paju sa-
biedrībām, kuras nodarbojas ar labības
tirdzniecību, piešķirami aizdevumi iekš-
zemes labības tirgus regulēšanai. Labība

īepērkama tieši no ražotājiem par brīvām
tirgus cenām.

Šie pārgrozījumi stājas spēkā ar izslu-
dināšanas dienu.

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
Ministru prezidents un

finanču ministra v. i. H. Celmiņš.

Rīkojums.
Sakarā ar likvidācijas nobeigšanu atsva-

binu ar finanču ministra 1925. g. 23. aprīļa
un 1926. gada 30. marta rīkojumiem
(„Vald. Vēstn." 1925. g. 91. num. un
1926. g. 75. num.) iecelto krievu ārējās
tirdzniecības bankas likvidācijas kom-
misiju:
priekšsēdētāju Aleksandru Charitonovski

un locekļus Ludvigu Bolšteinu un
Arturu Šēru

no viņiem uzlikto pienākumu izpildīšanas.
Rīgā, 1929. g. 13. septembrī.

Finanču ministra v. i. H. Celmiņš.
Valsts saimniecības departamenta

direktors I. Miezis.

|

Rīkojums Nr. 240
1929. g. 12. septembrī.

Rīkojuma Nz 172 (izsludin. 1929. g.
,,Valdības Vēstneša" 141. numurā)
,,Saraksts patentētiem ārstniecības lī-
dzekļiem, kurus atļauts ievest Latvijā"

papildinājums.*)

Ārstniecības līdzekļu
Piemērojamais

nosaukums ievedmuitas
tarifs

570. Arsentriferrin tabl. .. 113.p. la pkts.
571. Calcium Diuretin tabl. 113.p. la pkts.
572. Optannin tabl 113.p. la pkts.
573. Paracodin tabl 113.p. la pkts.
574. Paracodin ampul. ... 113.p. 1a pkts.

Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

Pamats. Ievedmuitas tarifa 113.panta
piezīme un veselības departamenta
1929. g. 9. septembra raksts JM"?F/8798.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektors
B.Pavasars.

*) Skat. 1929. g. „Vald. Vēstneša" 141. numurā.

Apstiprinu.
1929. g. 12. septembrī.

Satiksmes ministris Fr. O z o 1 i n š.

RĪKOJUMS Nr. 370
par krievu platuma ceļa Rudbāržu, Kalvenes, Durbes un Liepājas staciju un

Sieksātas, Ilmājas un Iļģu pieturas punktu atvēršanu.
Ar satiksmes atklāšanu uz jaunbūvējamās Liepājas—Glūdas līnijas no Skrundas

līdz Liepājai, no 1929. g. 25. septembra atveru:
1) Sieksāta? pieturas punktu biļešu, bagāžas, pasažieru ātruma sīk- un vagonu

sūtījumu un parastā ātruma vagonu sūtījumu preču operācijām, 2) Rudbāržu, Kal-
venes un Durbes stacijas un Ilmājas pieturas punktu visām komereoperācijām,
3) IJgu pieturas punktu pasažieru un bagāžas operācijām, 4) Liepājas pas. biļešu,
bagāžas, pasažieru ātruma un dzīvnieku sūtījumu operācijām un 5) Liepājas preču
parastā ātruma preču operācijām, izņemot operācijas dzīvnieku sūtījumiem, sa-
tiksmei ar visām valsts dzelzceļu stacijām un pieturas punktiem, kā arī nosaku starp
s"ti jaunatveramām stacijām un pieturas punktiem sekošus attālumus:

starp Skrundu un Sieksātu — 5,1 km
„ Sieksātu un Rudbāržiem — 8,0 ,,

Rudbāržiem un Kalveni — 9,1 ,,
„ Kalveni un Ilmāju — 10,4 ,,
„ Ilmāju un Durbi — 8,9 „
,, Durbi un Ilg iem — 10,6 „
., Ilgiem un Liepāju pas. — 15,8 ,,
„ Liepāju pas. un Liepāju pr. — 3,5 „

Pārvadājot no vai uz šīm stacijām un pieturas punktiem, virzienā caur Glūdu,
Pre ces, piemērojami rīkojuma N° 394 (skat. 1927. g. „Valdības Vēstneša" 219. num.
"j1 „DzeIzceļu Vēstneša" 37. num.) nosacījumi par preču pārkraušanu no normāla
Platuma vagoniem krievu platuma vagonos.

Sakarā ar to uzdodu:

n 0 rīkojumā JVs 156, kas iespiests 1924.g. „Valdibas Vēstneša" 119. numurā un
-uzelzcoļu virsvaldes rīk. krāj." 20.—23. numurā, papildināts un izlabots ar vēlākiem

°jurniem, ievest sekošus grozījumus:
a) tabulu N° 7a atvietot ar sekešu jaunu tabulu:

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu ? •Ls .7S^_ (saņemot eksped.) par:
i/, gadu • „ «A

du Lsl8,—
3 men. . . „ ».

_ 1/a gadu ^
„,__

. -i„d '" 3 mēn. . . . 5,—
Pies ūtot pa . '

pastu un pie ' » ?-»'.'atkalp ārde- Par atsevišķu

vējiem . . ,, —.12 numuru. . . ,,—,10

Latvijas valdības jg% oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

^^^^^m^^^
svētdienas un

svētku
dienas

Redakcija: dŠ^B^^l^llIi^

Kantoris
un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N9 2. Tālrunis 20032 ^$^|§ ĒPP^S> PN- ] Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^ffi^v Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu ,, —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu „ —,28

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

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



2) noteikumos N° 330, kas publicēti 1928. g. „Valdības Vēstneša" 55. numurā
un „Dzelzceļu Vēstneša" 11. numurā, papildināti un grozīti ar vēlākiem rīkojumiem,
grozīt sekosi:

a) aiz stacijas nosaukuma ,,Sīkrags" ierakstīt nosaukumu ,,Sieksāta" ar izdarāmo
operāciju apzīmējumu ,,va" un sekošu atzīmi piezīmes iedalē: ,,Izdara pasa-
žieru ātruma sik- un vagonu sūtījumu un parastā ātruma vagonu sūtījumu
preču operācijas".

b) aiz stacijas nosaukuma ,,Rucava" ierakstīt nosaukumu ,,Rudbārži" ar izda-
rāmo operāciju apzīmējumu ,.v ",

c) aiz stacijas nosaukuma „Kalniena" ierakstīt nosaukumu „Kalvene" ar
izdarāmo operāciju apzīmējumu ,,v ',

d) aiz stacijas nosaukuma ,, 'lļģeciems" ierakstīt nosaukumu „ Ilmāja" ar izda-
rāmo operāciju apzīmējumu ,,v.

e) aiz stacijas nosaukuma „Dundanga" ierakstīt nosaukumu ,,Durbe" ar
izdarāmo operāciju apzīmējumu ,,v",

f) aiz stacijas nosaukuma ,. Ilzeni" ierakstīt nosaukumu ,,Iļģi" ar izdarāmo
operāciju apzīmējumu ,,pb".

Dzelzceļu galvenā direktora palīgs K. Spriņģis.
Ekspluatācijas direktora v. v. i. O. Zaķis.

Finanču direktor Mazkalniņs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums

par kollektīvu darba līgumu
reģistrēšanu.

Saskaņa ar ,,Noteikumi par kollektīvu
darba līgumu" (Lik. krāj. 1927. g. 173)
9. pantu, darba aizsardzības departaments
paziņo, ka š. g. 11. septembrī reģistrēti
Tautas labklājības ministrijā sekosi kollek-
tīvi darba līgumi, kurus noslēguši:

1) Auto-satiksme ,,Latbus" īpašnieks
Filips Kalmeiers, Rīgā, L. Ķēniņa
ielā N» 32, ar Latvijas profesionālo
autovadītāju apvienību, — līgums
noslēgts un ir spēkā uz vienu gadu,
skaitot no š. g. 14. jūlija;

2) Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
biedrība (apavu sekcija), Rīgā,
Šķūņu ielā Ns 17, ar virsu taisītāju
biedrību, — līgums noslēgts š. g.
10. aprīlī un ir spēkā ņo min. dienas
līdz 1930. g. 1. martam.

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī. JV2 4444/D.
Darba aizsardzības departamenta

direktors Fr. Roze.
Darbvedis R. Pupuriņš.

Izlabojums.
Š. g. ,,Vald. Vēstn." 203. numurā iz-

sludinātā rīkojumā N° 232 ieviesusies
kļūda. Atmaksas aprēķinā starp citu
iespiests:
14) Amonija fosfāts 98. p. 1. pkt. 80,0
15) Fosforskābe 108. p. 10. pkt. 80,0

vajadzēja būt:
14) Amonija fosfāts 98. p. 1. pkt.l
15) Fosforskābe 108. p.10.pkt./'t. i. par abām izejvielām kopā ieved-
muita atmaksājama par 80,0 gr.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē 6. Rīgas kājnieku pulka jaunkareivi
Vasīliju Nazara d. Uļjanovu, apsūdzētu uz
kara sodu lik. 133. un 162. p. 1. d. pamata.

Uļjānovs dzimis 1903. g., Rēzeknes apriņķa
Ozolmuižas pagasta piederīgs, kur arī dzīvojis
līdz iesaukšanai kara dienestā, vecticībnieks,
krievs, ar pagastskolas izglītību, zemkopis.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot kara pārmācības iestādēs
Rīgā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 14. septembrī.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
6. Rīgas kājnieku pulka leitnantu Robertu
Jura d. Vintergrīnu, apsūdzētu uz kara
sodu lik. 133. p. pamata.

Vintergrīns dzimis 1895. g. 3. augustā, Cēsu
apr. Liepas pag. piederīgs, luterticīgs, ar 6 kl.
vidusskolas izglītību, vidēja auguma, plecīgs,
apaļu seju, palielu galvu, gaišiem matiem, platu
pieri, strupu degunu, ar rētu labajā vaigā.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot Rīgas garnizona

virssardznē, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 14. septembri.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
12. Bauskas kājnieku pulka kareivi Efremu-Izaku
Šendera d. Gutbergu, apsūdzētu uz kara
sodu lik. 133. p. pamata.

Gutbergs dzimis 1895. g. 31. janvārī, Jelgavas
pilsētas piederīgs, agrāk dzīvojis Jelgavā, Lielā
ielā 49, ebrejs, neliela auguma, ar platu pieri
un melniem matiem.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
kupai to apcietināt, ' ievietojot Daugavpils garni-
zona virssardznē, un ieskaitīt 5. iec. kara izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 14. septembrī.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
izbeidz Kārļa Jansona un Ernesta G r a s -
maņa meklēšanu, viņu atrašanas dēļ. (Skat.
„Valdības Vēstneša" 1929. g. 42. numurā.)

1929. g. 14. septembrī. Ne 18.
Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Māksla.
Nacionālā opera. Otrdien, 17. septembrī

„Jevgenijs Oņegins". Galvenās lomās
Grieta Pērkons, Elza Žubitis, Herta Lūsis, R;ta
Krastiņš, Pauls Zakss, Ādolfs Kaktiņš, Jānis
Niedra ' , Rūdolfs Tunce u. c. Diriģēs Otto
Karls.—Trešdien, 18.septembrī Arni Švaningers
un Irila Gadeskova pēdējā viesizrāde „Jā z e p a
leģenda". Piedalās Jānis Kārkliņš, Melānija
Lenčs, Helēna Tangijeva-Birznieks, Osvalds Lē-
manis, Georgs Brands, Sīmons Šapiro u. c
Diriģēs prof. Georgs Šnēfogts. — Ceturtdien'
19. septembrī, „Č i ganu barons". Piedalās
Vilija Larribērts, Adele Pulciņš, Helēna Berzin-
skis, Herta Lūsis, Nikolajs Vasiljevs , Rūdolfs
Tunce, Alberts Verners, Gustavs Neimanis , Kārtis
Krūmiņš u. c. Diriģēs Otto Karls.

Nacionālais teātris. Otrdien, 17. septembri
pulksten 7.30 vakarā, Džeroma komēdija „Fan!
nija", kura gūst arvien lielāku piekrišanu
Sestdienas izrāde bija galīgi izpārdota. — Treš-
dien, 18. septembrī, pulksten 7.30 vakarā , pirmo
reizi čechu rakstnieka Fr. Langera komēdija
„K amielis caur adatas a ci" A. Mier-
lauka režijā. Piedalās pirmie spēki. Biļetes
dabūjamas. Abonentiem derīga 3. biļete. —
Ceturtdien, 19. septembrī, pulksten 7.30 vakarā
23. pamatskolai par labu zviedru tautas luga
„Ve r m 1and i e ši".

Raiņa traģēdiju „Jāzeps un viņa brāļi" Nacio-
nālajā teātrī no jauna izrādīs skolēniem ceturt-
dien, 19. septembrī, pulksten 4 pēc pusdienas.
Raiņa spēcīgo dzejisko traģēdiju šoreiz sniegs
draperijās. Tautas izrādē lugu atkārtos otrdien
24. septembrī, pulksten 7.30 vakarā.

KURSI

Rīgas biržā, 1928. gada 17. septembrī.
Devīzes:

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

100 Francijas franku 20,26—20*41
100 Beļģijas beigu 71,95—72*

50
100 Šveices franku 99,75—100,50
100 Itālijas liru 27,07—27,28'
100 Zviedrijas kronu 138,80—139,50
100 Norvēģijas kronu .... 138,00—138,70
100 Dānijas kronu ... .... 138,00—138, 70
100 Austrijas šiliņu ..... 72,75—73,45
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,70—208,75
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 ........ 82—90

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

? »

(Tiesu
sluāimajmmi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Alvīnes
Mednis pilnv. zvēr. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
3. sept. lēmumu paziņo, ka
parādniece Alvīne - Helene -
Kristine Jāņa m. Mednis, dzim.
Elias parādu pēc obligācijām:
1) par 1100 rbļ., apstipr. 1876. g.
26. nov. ar Ne 2205 uz nekustamo
īpašumu Valmieras apr., Jaun-
vāles muižas ,,Daudziešu" (Dau-
dzīt) Ne 4 mājām, ar zemes
grām. reģ. .Ne 960 izdotas no
Jāņa Elisa — Nikolajam fon
Tranze par labu, no kuras obligā-
cijas 1892. g. 21. martā un
1904. g. 28. dec. dzēsti 3700 rbļ.,
pie kam nedzēstā daļa summā
1100 rbļ. cedēta uzrādītājam;
2) par 900 rbļ., apstipr. 1900. g.
15. maijā ar JVe 398 uz to pašu
nekustamo īpašumu un izdotas
no tā paša par labu Voldemāram
Jāņa d. Eicholcam, kura pār-
gājusi uz Paulu Jāņa d. Āboliņu
kā blanko cessionāru, kas viņu
cedējis atkal blanko un 3) par
2000 rbļ., apstipr. 1905.g. 28. mar-
tā ar Ne 135 uz to pašu nekust,
īpašumu un izdotas no tā paša
par labu Emilam Jāņa d. Eliasam,
kas cedēta uzrādītājam, — ir
iemaksājis tiesas depozitā kapi-
tāla un ° n dzēšanai Ls 87,74.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 4. septembri.
Ne 5396. 12377b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1929. g. 3. sept. lēmumu, paziņo,
ka parādniece Marta Enzeliņš
parādu pēc 2 obligācijām par
160 un 400 rbļ., apstiprinātām
1871. g. 4. febr. ar Ns 192 un 195
uz nekustamo īpašumu Valmieras
apr. Kauguru muižas zemnieku
zemes ,,Slunke" tagad ar no-
saukumu ,,Slunķu .Ne 19" mājām,
zem zemes grām. reģ. Ns 813,
kuras obligācijas apgrūtina arī
no ,,Sluņķu" mājām atdalītas
,,Kalna-Slunķu" JVq —9A mājas
ar zemes grām. reģ. .Ne 6533
izdotas no Jāņa Grinberga par
labu Moricam Mengdenam kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, kūpas pārgājušas
uz Hermani Mārča d. Endzelinu
kā blanko cesionāru., kas viņas
ir atkal cedējis blanko, — ' ir
samaksājuse, bet šīs augšā minē-
tās obligācijas nevar tikt iz-
sniegtas atpakaļ parādniecei dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tam-
dēļ kā ir gājušas zudumā.

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

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
5383. 12380b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 1. oktobri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 2. jūlijā
Rīgā mirušā Jāņa Jēkaba dēla
Freidendorfa (Freudendorfa) te-
stamentu.

Rīgā, 1929. g. 14. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13352 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1929. g. 3. sept. lēmumu paziņo,
ka parādniece Latvijas Valsts
parādu pēc obligācijas par 100.000
rbļ., apstiprinātas 1902. g. 16. dec.
ar .Ne 108 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Kokneses muižu,
ar zemes grām. reģ. Ne 89
izdotas no Otto Otto d. fon
Levensterna par labu Kurzemes
muižnieku sabiedrībai, kura obli-
gācija apgrūtināja arī Radalkas
muižu, ar zemes grām. reģ.
.Ne 51, kā arī no Kokneses muižas
muižu zemes atdalītās Ķerkavas
mājas, ar zemes grām. reģ.
Ne 3063 un kura ir dzēsta uz
agrārās reformas likuma pamata
pie muižu pārrakstīšanas uz Valsts
vārdu, un proti: 1924. g. 15. maijā
no Radalkas muižas un 1924. g.
16. maijā no Kokneses muižas, —
ir iemaksājusi tiesas depozitā
Ls 2000,— parāda un /°0 dzē-
šanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par samaksātu un
lūdzējai dos tiesību prasīt pa-
rada dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī
Ne 5391. 12378b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļ a,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 206o!
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu

g. 3. septembra lēmumu ,
1, ka parādnieks Augusts

Sprancmanis parādu pēc 5 obli-
m par 350, 39

un 320 rbļ.. apstiprinātas 1888. g.
11. jūnijā ar Ns 636—640 uz
nekustamo īpašumu Valkas apr..
Aumeisteramuižasatdalītās Lejas
Bauņu Ne 62 mājām, ar zemes

grāmatu reģ. Ne 2296 izdotas
no Augusta un Kārļa Spranč-
maņiem par labu Emīlam Vulfam,
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošināšanai, — ir samak-
sājis, bet šīs augšā minētās
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jēkaba
Ēvalda pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 3. sept. lēmumu paziņo,
ka parādnieks Jēkabs Jēkaba d.
Ēvalds parādu pēc obligācijas
par 1000 rbļ., apstiprinātas
1909. g. 30. jūnijā ar Ne 611
uz nekustamo īpašumu Valkas
apr., Ķeižu muižas zemnieku
Ķēžu (Ķešu) Ne 11 mājām, ar
zemes grām. reģ. Ne 986, izdotas
no Jēkaba Jēkaba d. Ēvalda
par labu Jānim Jāņa d. Leitim—-
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 21,34 dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests „Vafdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesīdu prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī,
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu " un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1929. g. 3. sept. lēmumu paziņo,
ka Benjamiņš Ķegis parādu pēc
obligācijas par 1068 rbļ., ap-
stiprinātas 1884. g. 10.' jūlijā
ar Ne 873 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Augulienas muižas
atdalīto Ambenieku Ns 7 mājām,
ar zemes grām. reģ. Ne 1788,
izdotas no Viļuma Vesmaņa par
labu Georgam fon Tranze-Roze-
nekam kā pirkuma summas at-
likuma nodrošinājums, — ir sa-
maksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpaka| parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās , tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par "iznīcinātu un
lūdzējai dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
Ne 5382. 12381b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumā un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Pāvila
Jāzepa d. Laučko (Lovčko-
Laučka) lūgumu un savu 1929. g
3. sept. lēmumu paziņo, ka
parādnieks Pāvels Jāzepa d.
Lovčko parādu pēc obligācijas
par 5000 rbļ., apstiprinātas
1914. g. 22. aprīlī ar Ns 1003
uz nekustamo īpašumu Rīga
iii hip. iec, ar zemes grām.

reģ. Ne 1309, izdotas no Georga
Ludviga d. Lutca par labu
Pāvilam Matveja d. Semenovam,
kas viņu ir cedējis blanko , it
samaksājis Annai Teodora m.
Semenov, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-

šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju, atzīs par iznīcinātu un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
Ns 5406. 12382b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 1. oktobrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē attaisīs un nolasīs 1929. g-
23. aprīlī Lubānas pag. mirušā
Pētera Jāņa d. Laipnieka testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 14. septembri.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

13353 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata uz
Ernestīnes Veiss, dzim. Kaufeld
lūgumu viņas prasības lietā pret
Vladimiru ' Veissu par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai _ nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības raksta un tam P''
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-

varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 14. septembri.
L. Ne 432534. 133o°
Priekšsēd. b. v. i. L. Brūni niers.

Sekretāra v. Stūre.

Drustu pag. valde, Cēsu aP-
izsludina parnederīgunozaudētkara klausības apliec. Ne 7915.
izd. 1927. g. 28. aug. no Latgale»
artilērijas pulka komandiera ar
Jāņa Leimana vārdu. 122b4D

Rīga.
Pateicība.

Raiņa apbedīšanas rīcības komiteja
dzejnieces Aspazijas un savā vārdā izsaka
sirsnīgu pateicību visām organizā-
cijām un personām, kas piedalījās
Raiņa izvadīšanā.

It sevišķi pateicamies Saeimai un viņas
darbiniekiem, Rīgas pilsētas valdei un
viņas darbiniekiem par ierādīto skaisto
kapa vietu un tās dekorēšanu, Bie-
drībai Strādnieku Sports un Sargs
par priekšzīmīgo gājienu organizēšanu
un kārtības uzturēšanu gājienos un
kapos, koriem, kas kuplināja pavadī-
šanu ar dziesmām, visām organi-
zācijām un personām, kas ņēma dalību
goda sardzēs, tāpat skolām, bet sevišķi
IV Rīgas pilsētas vidusskolai un Rībeļa
dārzniecībai.

Rīgā, 1929. g. 16. septembrī.
Dr. P. Kalniņš.
V. Bastjānis.
K. Lorencs.



Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis izlabo š. g.
„Valdības Vēstnesī" Ne 192 ie-
spiesto sludinājumu par mant-
nieku izaicināšanu pēc mirušās
Agripinas Terlanovs — tanī ziņā,
ka Terlanovs nav vis mirusi
1857. g. 23. jūnijā, kā tas nepa-
reizi sludināts, bet gan 1929. g.
1. jūlijā.

Ludzā, 1929. g. 14. septembrī.
13385z .Ne 136/blak.

Miertiesnesis I. Konrāds.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns24, ist. 20, paziņo:

1) ka Annas Lazdovskas un
citu prasību apmierināšanai no
Gotfrīda Feldmaņa 1929. gada
18. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Gotfrīda-
Fridricha Mārtiņa d. Feldmaņa
nekustamu īpašumu, Bauskas
apr. Rundāles pagasta ,,Kippe"
mājas, ar zemes grāmatu reģistra
Ne 90;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 21.500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parād. par Ls 20.506,—
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. 14. septembrī.
13389 Tiesu izp. K. Burdais.

Paziņojums.
1929. g. 13. septembri Finanču

ministris apstiprinājis
Tekstila tirdzn. - rūpniecības

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

1) Valsts zemes bankas, Rē-
zeknes nodaļas telpās, Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā Ns 10,1929. g.
30. oktobrī, pulkst. 10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā tie-
sību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Rē-
zeknes apriņķī, Rēznas pagastā,
Lielos-Barisu'sādžas viens. Ns 4,
kopplatībā 6,039 ha, piederoša
Francim Izidora d. Repelim
'/2 ideāla, kā ari no kopīpašuma
Ve daļa (skat. „Zemes Ierīcības
Vēstn." Ne — lapas pusē —
kārtas Ne —).

2) Saimniecība sastāv no:
zemes kopplatībā 3,02 ha
un bez tam i/6 no kop-
īpašuma.

3) Solīšana sāksies no Ls 400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/s no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 80,—.

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

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

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

Rīgā, 1929. g. 13. septembrī.
13392 Ne a 16523

Valsts zemes banka,
Rēzeknes nodaļa.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 23. augustā
ir apstiprinājis Alsviķa mel. sab.
,,Mežurijas" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 360. 1. p. ar
Ns 1531.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apr., Alsviķa pagasta
,,Mežurijās" c. Alūksni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

13051z T. Erlachs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

«kanā ar civilprocesa likumu

958 P, ar šo paziņo, te.1929. g
i oktobrī minētās nodaļas at-

jātā tiesas sēdē attaisīs un no-
i«īs 1928 g. 27. decembri Veļķu
1. mirušā Jāņa Anža d. Cukura
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 14. septembri.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
nv>4 Sekretārs A. Kalve.

"ļj^pājasTapgabaitiesa,

«skaņā ar savu š. g. 10. jūnija
Sumu uzaicina 1924. g 12. mai-

ji Tāšu pagastā mir. Jāņa An-
irēia d Mizena mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
«īrus 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 prasībās, par kuram
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā tiks atzītas par zaudētām

m visiem laikiem.
Liepājā, 1929. g. 4. septembri.
& 757m./29. 12389b

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 11 jūlija
lēmumu uzaicina 1929. g. 28. mar-
tā Liepājā mir. Marijas Gotharda
meitas Muceniek mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kurām ir kādas tiesības un pra-
sības uz atstato 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
terminā, atzīs par zaudētām
uz visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1929. g. 4. septembrī.
Ne 842m./29. 12390b
Priekšsēd. b. v. 0. Dzinters.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 10. jūnija
lēmumu uzaicina 1927. g. 11. apr.
Pērkonē mir. Jāņa Nāgis 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. 4. septembrī.
Ns 764m./29. 12391b

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretārs A. Jansons.

Rīgas pils. 7. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar s. 1. 218. p. izsludina
zināšanai, ka ar viņa 1929. g.
5. jūlija tiesas pavēli Hana-Anna
Milvickis, viņas apsūdzībā pēc
?? I. 209. p., par netīrību pārtikas
preču veikalā, atzīta par vainīgu
un sodīta ar naudas sodu Ls 10 —
vai maksāt nespēšanas gadījumā
ar arestu uz trim dienām.

Atzīme. Pavēle stājusies li-
kumīgā spēkā.

Hanpai-Annai Milvickis ir pār-
tikas preču veikals Rīgā, L.Mas-
kavas ielā Ne 38.

Rīgā, 1929. g. septembrī.
13381z j\fo 1290/29.

Miertiesnesis A. Klingo.
Sekretārs P. Iēf?ers.

. Latgales apgabaltiesas Balvu
'«• miertiesnesis , saskaņā arsavu 1929. g. 4 sept. lēmumu
Jļļi pamatodamies uz civ. proc.
lik . 1401. p. un Lik. krāj. 10. sēj.
ooa I239 - P- P azin ° , ka pēc
'920. g. 12. apr. mir. Lukašaaugusta d. Buliņa ir palciskustams un nekustams manto-jums kurš atrodas Jaunlatgales
<Pr. Balvu pag. Guznovas ciemā
"uzaicina visus, kam uz šo
rļantojumu , vai sakarā ar viņu
°ļ kādas tiesības kā marit-wekiem , pieteikt tās minētam
^tiesnesim viņa kamerāBalvos,*'«jas ielā — sešu mēnešu laikā,kaitot no šī sludinājuma iespie-šanas dienas „Vald. Vēstn.".

Balvos , 1929. g. 4. septembrī.
A
\. 12685b

«rcrt esneša v. i. (paraksts).
Latgales apgabaltiesas Viļēnu

n1 ""^tiesnesis , pam. uz civ.
»« ', h£ l40] - P- t,n saskaņā»sayu i929. g. 31. aug. lēmumu ,
Sma^,- '™J3 m]r[

ma ? Staņislava d. Bondara
ļļļantmekus pieteikt mierties-
i,,"™,*'as mantošanas tiesības
fanu.

B(mdara atstāto manto-
atrodošos Rēzeknes apr.

! Pag. Zviedriņu (Švedeļu)
«kaitnt ~ sešu mēnešu laikā,
sana„rf-

no Sl s'udinājuma iespie-žas dienas ..Valdībās Vēstnesī".
fcufe,!' * : ' S-4. septembrī.

2
-29. 12486b

'^"tiesnesis K. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. miertiesnesis, pam. uz civ.
proc. lik. 1401. p. un saskaņā
ar savu 1929. g. 31. aug. lēmumu,
uzaicina 1929. g. 14. apr. mirušā
Antona Jēkaba d. Družeka mant-
niekus pieteikt miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz nel.
Družeka atstāto mantojumu,
atrodošos Rēzeknes apr., Vids-
muižas pag. ,,Posomolas" vien-
sētā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.".

Viļānos, 1929. g. 4. sept.
BI. 1. Ns 236 / 29. 12487b

Miertiesnesis K. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 21,
restorānā pārdos Andreja Ouna
kustamu mantu, sastāvošu no
naudas skanja un novērtētu par
Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī.
13450 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. septembrī, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 33, dz. 8,
pārdos Izaka Nagļi kustamu
mantu, sastāvošu no bufetes
un novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
13451 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Avotu ielā Ne 6a, veik.,
pārdos Hirša Glezera kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c, novērtētu par Ls 334.

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

Rīgā, 1929. g. 9. septembrī.
13445 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kurmanova ielā, Ne 12,
skārnī un Bruņinieku ielā 44,46,
dz. 8, pārdos Hirša Bergmaņa
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un skārņa iekārtas,
novērtētu par Ls 653.

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

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
13444 Tiesu izp. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
27. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns35, dz. 8,
pārdoi Ādolfa Kuršinska kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
gleznām, tepiķiem u. c, novēr-
tētu par Ls 6777.

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

Rīgā, 1929. g. 10. septembrī.
13443 Tiesu izp. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Palasta ielā Ns 3, pārdos
II ūtrupē Ādolfa Herskinda ku-
stamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 1929. g. 16. septembrī.
13463 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Elijas ielā Ns 4, veikalā,
tirdzniec. pagalmā, pārdos 2. iz-
solē Hilela Heršica kustamu
mantu, sastāvošu no dzelzs gul-
tām un novērtētu par Ls 210.

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

Rīgā, 1929. g. 6. septembri.
13452 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
24. sept., pīkst. ' 11 dienā, Rīgā,
Elijas ielā veik. Ns 4 tirdzniec.
pagalmā un Gogoļa ielā Ns 4,
darbnīcā, pārdos Hilela Heršica
kustamu mantu, sastāvošu no
gultām, matračiem, bormašīnām
ii. c. un novērtētu par Ls 691.

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

Rīgā, 1929. g. 6. septembrī
13456 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
26. sept., pīkst! 11 dienā, Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 104, dz. 16,
pārdos Movša Levitanusa kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 230

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

Rīgā, 1929. g. 6. septembrī.
13455 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
2. oktobrī, pulksten 10,30 dienā,
Rīgā, Zilupes ielā Ns 23, pārdos
Mārtiņa un Kristīnes Rozentalu
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 220,—.

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

Rīgā, 1929. g. 6. septembrī.
13453 Tiesu izp. V. Strauss.

Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
2. oktobrī, pīkst. 10.30 dienā,
Rīgā, Zilupes ielā Ns 23, pārdos
Mārtiņa Rozentala, kustamu
mantu, sastāvošu no klavierēm,
novērtētu par Ls 250,—.

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

Rīgā, 1929. g. 6. septembrī.
13454 Tiesu izp. V. Strauss.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības pēc 1923. g. 12. aprīlī un
1924. g. 5. decembrī korrob.
p'arāda rakstiem NeNs 618 un
1915 apmierināšanai 1929. g.
18. decembrī, pulkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jānim
Krišjāņa d. Ēķam piederošās
Tukuma apr., Blīdenes pagasta
,,Vannag" mājas. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1261;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 7500;

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. 14. septembrī.
13387 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Jelgavas pilsētas krāj-
kases prasības pēc 1925. g.
27. maijā, 1926. g. 29. maijā
1927. g. 15. novembrī ar žurn.

NsNs 3078, 3864 un 6046 korrob.
oblgācijām un citu prasību ap-
mierināšanai 1929.g. 18.decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Katrīnes Zīvers (Sievers),
Christiana-Detlava Zīvers (Sie-
vers), Marijas Gruzdinskijs un
Margaretas Kochs Jelgavas pil-
sētas nekustamu īpašumu, I hip,
iec, ar zemes grāmatu reģistra
Ns 127-a;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 20.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 26.048
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, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 14. septembrī.
13388 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
l.g. 19.jūnijā ,,ValdībasVēstneša"
135. num. izsludinātā Robertam-
Kasparam Vulfnm piederošo
Jelgavas apr. Bērzmuižas pag.
,,Daujat" māju ar zemes grāmatu
reģistra Ne 4153 pārdošana
publiskā izsolē 1929. g. 25. sept.,
pīkst. 10 rītā,

ateetta.
Jelgavā, 1929. g. 12. septembrī.

13386 Tiesu izp. K. Burdais.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

*? - '

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g.23. augustā
ir apstiprinājis meliorācijas sa-
biedrības ,,Meitupe" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 351.
1. p. ar Ne 1522.'

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Daugmales pagasta
namā. c. Ikšķili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
13048z Vec.sev.uzd. ierēdnis

T. Erlachs.

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

1) ka Leiba Meieroviča prasību
apmierināšanai no Meiera Meiero-
viča 1929. g. 18. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Meiera un Dobres-Beiles
Meieroviču Jēkabpils pilsētas
nekustamu īpašumu, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 121;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 16,000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par 3500 c. rub.
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 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. 14. septembrī.
13390 Tiesu izn. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Rū-
dolfa Benusa 1929. g. 18. de-
cembrī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Rūdolfa Kriša d.
Benusa nekustamo īpašumu
Tukuma apr. Tumes pagasta
,,Rotkaļu" mājas, ar zemes-
grāmatu reģ. Ns 4392, 288,20 pūr-
vietas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 32.000
ar o/o;

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, 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. 14. septembrī.
13391 Tiesu izp. K. Burdais.

„A. Norozou & Co."
akciju sabiedrības statūtu

§ 7. grozījumu,
saskaņā ar ko sabiedr. izlaiž 1000
jaunas, otrā izlaiduma akcijas, pa
Ls 100,— katru, kopsummā par
Ls 100.000,— nominālvērtībā,
sastādot tādā kārtā visu pamat-
kapitālu Ls 200.000,—, kurš
sadaļas 2000 akcijās pa Ls 100,—
katra.

Izlaiduma noteikumi sekosi:
1) Sabiedrība izlaiž 1000 jau-

nas, otrā izlaiduma akcijas pa
Ls 100,— katru, kopsummā par
Ls 100.000,— nominālvērtībā.

2) Par katru jaunizlaisto ak-
ciju tās ieguvējam, bez nomināl-
cenas, jāpiemaksā vēl prēmija
Ls 30,10 apmērā sabiedrības re-
zerves kapitālam par labu un
Ls 1,90 par izdevumiem, sakarā
ar akciju iaunizlaidumu.

3) Agrāko akciju īpašniekiem
viena mēneša laikā, skaitot no tās
dienas, kad par parakstīšanās
atklāšanu izsludināts ,,Valdības
Vēstnesī" ir priekšrocības uz
jauno akciju iegūšanu, samērā ar
viņiem piederošo akciju skaitu,
t. i. uz katru vienu veco akciju
viņiem tiesības pieprasīt vienu
jauno akciju.

4) Gadījumā, ja šī mēneša
laikā visi agrākā izlaiduma akciju
īpašnieki neizlietotu savas priekš-
rocības tiesības, tad katram ag-
rākā izlaiduma akciju īpašniekam
ir tiesība tālākās vienas nedēļas
laikā parakstīties uz brīvo akciju
atlikumu.

5) Ja pie šās parakstīšanās
piedalītos vairāki akcionāri un
brīvo akciju atlikums nepietiktu
visu paraksījušos pilnīgai ap-
mierināšanai, tad šās akcijas
sadala starp sazīmētajiem sa-
mērā ar viņiem piederošo veco
akciju skaitu.

Bet ja arī pie otrreizējās pa-
rakstīšanās agrākā izlaiduma
akciju īpašnieki visas jaunā iz-
laiduma akcijas nesazīmētu, tad
uz atlikušām akcijām, ar finanču
ministra atļauju un uz viņa ie-
priekš ' apstiprinātiem noteiku-
miem, atklāj publisku parakstī-
šanos, kura izbeidzas 1929. g.
1. decembrī.

6) Pie parakstīšanās uz jau-
nām akcijām to ieguvējiem jā-
maksā par katru akciju 50% no
akcijas nominālvērtības, Ls 1,90
par izdevumiem un Ls 30,10 liela
prēmija sabiedrības rezerves ka-
pitālam par labu. Pārējos 50%
no akcijas nominālvērtības jā-
samaksā ne vēlāk, ka līdz 1929. g.
1. decembrim.

Samaksa izdarāma sabiedrības
kasē.

7) Gadījumā, ja visi akcionāri,
kuri sazīmējuši jaunās akcijas
līdz noteiktam termiņam nebūtu
savus maksājumus izdarījuši, tad
maksājumus pieprasa ar sludi-
nājumu ,,Valdības Vēstnesī" no-
kārtot vienas nedēļas laikā. Ja
šādu maksājumu līdz izsludi-
nātam termiņam nenokārto, tad
valdei ir tiesība nesamaksātās,
vai arī pa daļai samaksātās
akcijas pārdot, pie kam pirmajam
sazīmētajam izsniedz tikai var-
būtēji saņemto akciju cenu pār-
sniedzošo summu.

8) Par jaunizlaistām akcijām
dividendes aprēķinās sākot ar
1929. g. 1. janvāri.

9) Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma akciju sabie-
drības valdes telpās, Rīgā, Kaļķu
ielā Ns 10.

Tirdzniecības nodaļas priekšn.
v. i. P. Kalnozols.

13395z Revidents R. Berz i ņ š.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Ādažu- Carnika-
vas meliorācijas sabiedrības sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV dalās 350. 1. p. ar Ns 1521.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Ādažu pagasta namā,
c. Garkalni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

13049z T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
tectiniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Vandzenes mel.
sab. ,,Mucupe" statūtus. Sabie-
drība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra IV daļas 369.1.p.
ar Ns 1540.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apriņķī, Vandzenes pag.,
c. Vandzeni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev uzdev. ierēdnis

13050z T. Erlachs.
Iekšlietu ministrijas pasunodala

izsludina par ned. Jāņa Kaln-
araja ārzemju nāsi Ns 554 . izd.
1926. g. 7. jūlijā Liepājā. 13448z

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Pociema mel. sab.
,,Kazraga pļavas" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
reģistra IV daļas 357. I. p.
ar Ns ' 1528.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valmieras apriņķī, Pociemā.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis.

13052z T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Vandzenes mel.
sab. ,,Balva" statūtus. Sabie-
drība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra IV daļas 370. I.
p. ar Ne 1541.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apriņķī, Vandzenē.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

13053z T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Naukšenu-Nurmu
mel. sab. ,,Kamolzā!e" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 356.1.
p. ar Ne 1527.

Sabiedribas valdes sēdeklis:
Valmieras apr., Naukšēnu pag.
Žīguru mājās, c. Naukšēni.

Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

13054z T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 23. augustā
ir apstiprinājis Cēsu - Līvu pag.
meliorācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 355.1.
p. ar Ne 1526.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Cēsu apr., Līvu pagastā c. Cēsīm.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdv. ierēdnis

13055z T. Erlachs.

Vildogas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto I
iekšz. pasi ser. NT Ns 008412
izdotu no Vildogas pag. valdes
1927. g. 16. dec. ar Karlīnes
Struņītis. dzim. Lieniņš v. 12443b



Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 23. augustā
ir apstiprinājis Rendas mel. sab.
,,Avots" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 366. I. p.
ar Ne' 1537.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr., Rendas pagastā,
c. Rendu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

13056z T. Erlachs.

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
izdos š. g. 28. septembrī, pīkst. 12
dienā, savā kancelejā, Ulicha

ielā Ns 44,

Starptautiskās preču apmainās akciju sabiedrības

„IVA"LATVIJĀ
tiUftiur 1929. gada I. janvāri.

w^
AKTIVS Ls Ls PASĪVS Ls Ls

?££s ,i™,39 Pamatkapitāls 200.000,-
Vekseli 'to'™'^ Rezerves kapitāls .... 4.438,86
„

se)1 78.373,44 Kontokorenti 76 666 11

Pfrcēfs'un 'nārdevēis
- ' ' ^'I?

Ārzemju trates 32A05,Wrircijs un pārdevējs . . 8.963,61 Dividende 15 928 50Pārejošas summas .... 2.924,48 Nodokļi 5 454 55,nventars 2.745,64 335.586,24 Nesadalīta peļņa. . . ' . ' .' 993,12 335jgj*
Ls 335.586,24 "Tslii^^

iau..t. ^-^-T "7 *^Si^- L T

Revīzijas kommisijau . . 360 " - '
Inventāra amortizācija: . 305*07
5% rezerves kap. no Ls

27.271,76 1.363 59
8% dividendei no Ls200.000 16 000 —
Nesadalīta peļņa 993i 12 88.602,61

Ls 88.602,61 L^Ša»^
Apstiprināts no akcionāru kārtējas pilnas sapulces 1929. g. 26. jūnijā. 13446z

~~
VAU>Ē

~"

Zvārdes pagasta
Striķu 1.pakāpes pamatskolā

vajadzīgs

skolotājs-sKolaspārzinis.
Kandidātus ar pilnas pakānei

pamatskolas skolotāja tiesībām
uzaicina pieteikties pagasta valdēlīdz š. g. 2. oktobrim , ieskait otLūgum; apkekami ar 80 saritzīmognodokļn un klāt pieliekamā
apl ecība par veselības stāvokli
Vēlēšanas pagasta padome izdarīsš. g. 5. oktobrī pagasta namā
Pasta st. Zvārde, dz. stacija
Saldus — 19 km, Auce — 24 km
13399z Pagasta valde.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 23. augustā
ir apstiprinājis Sāres purva mel.
sab. ,,Straume" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 364.1.
p. ar Ns 1535.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apr., Ivandes pag.,
,,Apšeniekos" c. Kuldīgu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis.

13057z T. Erlachs.
Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 23. septembrī, pīkst. 11
dienā, Rīgā, Šķūņu ielā. Ns 32,
pārdos vairāksolīšanā Johna Nel-
sona kustamu mantu, novērtētu
par Ls 540,— un sastāvošu no
viena dzelzs naudas skapja un
viena sienas spoguļa viņa 1927./
28. g. proc. peļņas nodokļa pa-
rāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
13393z Piedzinējs A. Ozoliņš.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 25. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Elizabetes
ielā Ns 63, Jāņa Purgaļa prasības
lietā pret Arvīdu Aide par īres
paradu tiks pārdota Arvīda Aides
kustama manta, sastāvoša no
viena dzelzs naudas skapja un
veikala iekārtas un novērtēta
par Ls 75,—. 13394z

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

Daugaupāsnuāta ^
š. g. 8. oktobrī, pulksten 10 no
rīta, muitas noliktavas, Daugav-
pilī, Muitas ielā Ns 3,
pārdos izsolē dažādas

konfiscētas preces,
kā: zīda šalles, kokvilnas au-
dumus, mītas un krāsotas kažok-
ādas, smaržūdeņus u. t. t.

Preces var apskatīt izsoles
dienā. 13404

Daugavpils muita.

Rīgas pilsētas valdes nodokļu
nodaļa uz Rīgas prefektūras 5.pol.
iec. protokola Ns 19272 no 1924.g.
12. sept. pamata, izsludina pil-
soņa Valdemāra Kolbe zirgu
pasi Ns 24464, kura izdota no
Rīgas pilsētas valdes 1924. g.
18. martā, par nozaudētu un ne-
derīgu. 13409z

jauktā izsolē
šādus darbus:

1) 8 gab. dzelzsbetona caur-
teku un 2 koka tiltiņu būvi uz
Bārras-Dunikas 11b šķiras ceļa;

2) 9 gab. dzelzsbetona caur-
teku būvi uz Sakas-Ventspils
ceļa un 1 gab. dzelzsbetona
caurtekas būvi uz Alšvangas-
Jūrkalnes ceļa.

Drošības nauda 1. darbam
Ls 450,—, otram — Ls 500,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā parastā darba
la'kā. 13328z

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
velosipēda numuru 11711 , izd.
no Rīgas prefektūras 9. iec.
1929. g. 1341 Iz

Pazaudēta dienesta apliecība
Ns 1101, izdota no valsts kontro-
les 1926. g. 1. okt. ar Otto Gailis
vārdu. 13447z

Ozolmuižas pag. valde, Rēzek-
nes apr., izslud. par ned. šādus
nozaud. dokumentus: 1) Latv.
pasi, izd. no Ozolmuižas pag.
valdes ser. NM Ns 004075 Ns 2275
no 1928. g. 15. jūlija ar Aleksan-
dras Agapovs, dz. Ktementjevs
vārdu. 2) zirgu pasi, izdotu no
Ozolmuižas pag. valdes ser. N°
22381 Ns317 no 1926. g. 29. aprija
ar Vladimira Gregorija d. Aga-
povs vārdu. 12441?

Jaunlatgales apriņķa priekšn.
palīgs 2. iecirknī paziņo, ka
1929. g. 25. septembrī, pīkst. 10,

s, pie policijas iecirkņa
kancelejas pārdos vairāksolīšanā
Jāņa Magones kustamo mantību:
1) vienu zirgu rūdas spalvas;
2) brūni krāsotus lietotus dzelzs-
asu ratus, un 3) vienas sakas,loku,
iemauktus un striķa grožus, no-
vērtētus kopsummā par Ls 130,—
parāda piedzīšanai, saskaņā ar
Balvu miertiesneša izpildu rakstu
Ns 2003 no 1929. g. 1. augusta,
prasītāju Judela Z Iberta un
Icika Lacvinska labā. Pārdo-
damās mantas apskatāmas pār-
došanas dienā uz vietas. 13403z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
24. sept., pīkst. JO, pie Lazdonas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils.JānimAuziņam
piederoša kustama manta, sastā-
voša no vienas melni-raibas
teles nocenota par Ls 60,—, iz-
p.Jdot 1. apdroš. s-bas nelaimes
gadījumos rakstu no 1929. g.
16. aug. Ns 41/49. Izzināt sa-
rakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 13331z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
24. septembrī, pīkst. 12, pie Sai-
kavas pagasta nama tiks izpār-
dotas otrreizējā vairāksolīšanā pils
Mačam Pusplatais piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no vie-
niem darba vāģiem uz dzelzs
asīm, nocenota par Ls 15,—
izpildot Madonas apr. 1. iec.
miertiesneša rakstu no 1929. g.
22. jūlija ar Ns 1817/28. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu kā ari apskatīt pārdo-
damo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 13332z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī pazņo, ka 1929. g.
1. oktobri, pīkst.', pie Vējavas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Pēterim Sal-
miņam piederoša kustama manta,
sastāvoša no vienām lietotām
2-jūgu atspepu ecēšām, noceno-
tām par Ls 12,14,izpildot 1. apdr.
s-bas nēl. gadījumos rakstu no
1929. g. 15. aug. ar Ns 36/40.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 13329z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
1. oktobrī, pīkst.' 12, pie Vējavas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Jānim Eglītim
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no vienām ragavām,
nekrāsotām, nocenotām par Ls
749,—, izpildot 1. apdroš. s-bas
nelaimes gadījumos rakstu no
1929. g. 15. aug. ar Ns 49/53.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī'apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 13330z

Jaunpils pagasta
(Tukuma apr.)

6-kI. pamatskolai vajadzīgs

skolotājs - ja.
Kandidāti ar pilnas 6-kl. pa-

matskolas skolotāju tiesībām,kuri
vēlētos šo vietu pieņemt, tiek
lūgti iesniegt lūgumus (apmak-
sāti^

ar
zīmognodevu Ls

0,80
apmērā) līdz ar dokumentiem
par izglītību, līdzšinējo darbību
un veselības stāvokli pagasta
valdei līdz š. g. 28. septembrim.
Vēlēšanas notiks š. g. 30. sept.,
pīkst. 13. Jaunpils pagasta namā'
pie pagasta padomes.

Alga pēc valdības noteiku-
miem pie brīva dzfvokļa, apgai-
smošanas un apkurināšanas.

Tuvākā dzelzceļa stacija Biksti
— 5 km. Tālrunis Jaunpils Ns 10.
2* Priekšsēd. Fr. Mozerts.
13339z Darbvedis Fr. S krabis.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izslud.na par nederīgu nozaudēt»
karaklausības apl. Ns22862 :Z(j
1924. g. 19. jūnijā no Rīgas '

kara"
apr. pr-ka ar Jāņa Jāna d. Kale 'šgvārdu, dzim. 1900. g. 6. febr
iedzīv. Zvaigžņu ielā N° 24'
dz - 16- __ 13410z

Rīgas galvenā pasta prieka
izsludina par nozaudētu un ne'
derīgu viņa 1925. g. 24. augustā
izdoto personas apliecību Ns 15535
uz pastnieka Džemsa Ļešinska
vārdu - 13408z

Ābeļu pag. valde, lēkafepjlj
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto karaklausības aphec t*131, izd. 1920. g. 30. dec ' n»
Jaunjelgavas- Ilūkstes apriņķa ap-
sardzības priekšnieka ar' JānaJāņa d. Dzērves vārdu. 12498z

rļav^u pag. valde izsludina
par nederīgu Rēzeknes kara apr
pr-ka 3. d. rezervista apliecību
Ns 9683, izd. 1926. g. 7. maijā
Antonam Bērziņam. 12262b

IDažaāi
sludinājumi.

?

Nacionālās Latvijas Atvaļināt»
Karavīru biedr.Brīvības vārtu nod.
1929. g. 15. septembra mantu
loterijas alegri vinnestu saraksts:

Vinnesti krituši uz sek. biļ.
numuriem:

NsNs 96, 152, 162,237, 250,274
325, 339, 356 , 398, 434, 525, 535'
577, 579, 615, 731, 849, 949, 1067 '
1074, 1102, 1117, 1165, Un '
1988, 2117, 2156, 2235, 2368
2417, 2432, 2518, 2629, 2634'
2658, 2728, 2880, 2979, 3016
3080, 3211, 3580, 3636, 3651
3666, 3678, 3882, 3935, 3998.

Vmnesti izņemami divu nedēļ»
laikā no izsludināšanas dienas
„VaIdības Vēstnesī darbdie-
nās, no pīkst. 12 līdz pīkst. 2
dienā, Rīgā, Gertrūdes ielā Ns 33.
13407z Valde.
Biedrības „Latvijas Atvaļināto

Karavīru Klubs"
1929. g. 10. septembra notikušā
kristāla, sudraba u. c. mantu
loterijas izlozē vinnesti krituši
uz sekošiem numuriem:

NsNs 139, 196, 237, 281,312,
421, 442, 461, 509, 519, 520, 727,
761, 763, 819, 846, 865.

1017, 89, 109, 153, 157, 242,
245, 281, 356, 367, 376, 401, 519,
520, 525, 531, 556, 608, 611, 613,
642, 665, 668, 675, 691, 71!, 749,
764, 808, 846, 847, 871, un 906.

Vinnestus izsniedz Rīgā, Ģer-
trūdes ielā Ns 33, darbdienās no
pīkst. 10 līdz 19. Valde.

Annas piensaimn. sab. valdes

priekšsēdētājs š. g. 11. sept. no-
zaudējis sabiedrības apaļo zīmogu
ar uzrakstu: ,,Annas Piensaim-
nieku Sabiedrība Valkas ap-
riņķī" .

Sabiedrības valde uzaicina vi-
sus, kam būtu darīšana ar sabie-
drības apzīmogotiem dokumen-
tiem, tos pārbaudīt un ziņot
valdei. 13449z

Priekšsēdētājs J. Liepiņš.
Sekretārs (paraksts).

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

ŪTRUPE.
Š. g. 30. septembrī, pīkst. ik

Rīgas muita pārdos
7., 8., 9. noliktavas pagalmā, pret tūlītēju samaksu,

atklātā vairāksolīšanā:
1 kaudzi e«u stīpu dzelža,

4 Kaudzes veca jumtu sKflrda,
Z vecas salda svaros ar 15ks celtspēju.

Pārdodamie priekšmeti apskatāmi ūtrupes dienā no pīkst 10.

Muitas priekšnieks A. Dīinsbergs.
Saimniecības pārzinis J. Pagasts.

Kara min. Budžetu i Initu pMe
izsludina

rnkstisKu izsoli
elektriskām spuldzēm pēc zemāk

minētā saraksta:
no 120 volt x 15 vatt. līdz 120 volt x 200 vatt. kopā 4398 gab.
„ 220 „ Xl00 „ „ 220 „ x 300 „ „ 30 „
„ 230 „ X 15 „ „ 230 „ x 600 „ „ 12220 „

Pavisam kopā 16648 gab.
Izsole notiks K. M. budžetu un kredītu pārvaldē, Rīgā, Val-

demāra ielā Ns 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas) dz. la, 1929. g.
20, septembrī, pīkst. 11.

Rakstiskie piedāvājumi iesniedzami K. M. budžetu un kreditu
pārvaldes apgādības nodaļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 4,
istaba 7, līdz 1929. g. 19. septembrim, pīkst. 15, vai izsoles dienā
norādītā stundā, izsoles kommisijai pirms izsoles sākšanās, slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz 1929. g. 20. septembra elektrisko
spuldžu izsoli".

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā no piedāvājuma kop-
summas. 1*

Tuvāki paskaidrojumi K. M. budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, katru darbdienu no pīkst. 9 līdz 15. L 3567 12568o

tai uti nin n|i departaments
izsludina uz i. g. 24. septembri, pīkst. 11 dienā, savās telpās,
Oogoļa ielā 3, ist. 468

otrreizējas jauktas (mutiskas un rakstiskas) izsoles
šādām piegādēm:

1) 990 mlaukakmeņu piegāde uz Rīgas—Lubānas šosejas,
km 6,946—9,777. Nodrošinājums Ls 2000,—.

2) 2500 m3 laukakmeņu piegāde uz Daugavpils—Jaunaleksandrovas
šosejas, km 10,000—15,000. Nodrošinājums Ls 3700,—.

3) 600 mlaukakmeņu piegāde uz Latgales šosejas km 8,000
līdz 10,000. Nodrošinājums Ls 1000,—.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā
darba laikā. L 3775 13461

Šoseju un zemes ceļu dep-ts
izsludina uz š. g. 30. septembri, pīkst. II dienā, savās telpās,

Oogoļa ielā 3, ist. 468.

jauktas (mutiskas un rakst.) izsoles
šadāttt piegādēm.-

1) 2450 mlaukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas km
119,000—124,000;

Nodrošinājums Ls 3600,—.
2) 1700 mlaukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas km

128,000—132,000.
Nodrošinājums Ls 2500,—.

3) 25.50 mlaukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas km
134,000—139,000.

Nodrošinājums Ls 3800,—.
4) 1300 mlaukakmeņu piegāde uz Vidzemes šosejas km

156,000—158,000.
Nodrošinājums Ls 1900,—.

5) 2000 mlaukakmeņu piegāde uz Latgales šosejas km
56,200—57,200 km 73,500—74,000, km 81,000—82,000 un km
89,000—92,600.

Nodrošinājums Ls 3000,—.
Solīšana tiks izdarīta arī par mazām vienībām.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā

darba laikā. L. 3779. 13462b

Jtležu deportomen^
paziņo, ka 1929. g. 23. oktobra mežu izsoles sludinājums (iesp
„Vald. Vēstn." Ns 195)

kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:
Daudzevas virsmežniecībā, izsoles vienība Ns 1, piezīmēs strīpots

,,kv. 75, atd. 2, 54 gb., atd. 3, 189 gab., atd. 4, 145 gab., Lipnas
virs-bā, izsoles vienībā N° 1, piezīmēs strīpots: ,,Atstājami un nav
cērtami 1021 gab. num. koki". Ugāles virsmežniecībā: izsoles vienībā
Ns 9, ailē, Atstājamo sēklinieku skaits, ierakstīts „66 gab"; izsoles
vienībā Ns 11, aile, Atstājamo sēklinieku skaits, ierakstīts: „190gab.";
izsoles vienībā Ns 14, ailē, Pārdos, pēc platības ha, uzrādīto 15,90 ha
vietā vajaga būt 15,40 ha.

Bez tam, sakarā ar mežniecību un apgaitu grozījumiem:
izsoles vienībā Ns 2, iespiests ,,1. iec. mežniecībā", vajaga būt „V1I
iec. mežniecībā"; izsoles vienībā Ns5, kvartāli 62, 80 un 100 ietilpst
Rudina 24. apg. un kvartāli 48, 67, 66 un 101 ietilpst Saliņa 27 apg.;
izsoles vienībā Ns 8, bij. IV iec. mež-bā, Tetera 29. apg., bet tagad
VII iec. mežniecība Krīšina 30. apg., kv. 235, 243, 244, Pasiča
31. apg., kv. 25! un 252, Tetera 29. apg., kv. 257, 261 un 260: izsoles
vienībā Ns 9, bij. IV iec. mežniec. Engures 33. apg. un Strīķa 34. apg.,
bet tagad IV iec. mežn. Mazistabas 37. apg., kv. 56, 66 un 70, Strīķa
apg., kv. 156 un 157 un I iec. mežniecībā Engures 33. apg., kv. 80,
81 un 84; izsoles vienībā Ns 11, bij. IV iec. mežniecībā, Pasiča 31.apg.
un Svinstera 32. apg., tagad VII iec. mežn. Pasiča 31. apg. paliek
tie paši kvartāli, izņemot kv. 205, kurš pievienots Svinstera 32. apg.,
pārējie kvartāli Svinstera 32. apg. paliek tie paši; izsoles vienībā
Ns 12, iespiests IV iec. mežniecībā, vajaga būt I iec. mežniecībā.

Rīgas piittii saimniecības nedēļas
glabāšanā atrodas dažādas atra»t«*£,
konfiscētas un no šaubsgām perso-

nām atņemtas mantas,
kā: nauda, naudas maki, kabatas portfeļi, Lētus sargi, dažādas
mantas atrastas tramvaju vagonos, kabatas portfeļ, ar dažādu
saturu uz Jēkaba Pran'c.s, Alberta Kirštuks, Artūra Masaka un
Ādolfa Tops vārdu, gredzeni, revolveris, dažādi apģērbu gabali,
sieviešu krāga (boa), 6 gab. augu sviests ā 400 gr., 50 kg kartupeļi,
zirgu sega, ādas cepure un dažādas spirta, degvīna un alus pudeles
tukšas un ar saturu.

Minētās mantas ievestas prēf. atr. lietu grāmatā ar kārtas
jVo 2067—2109 un lietišķo pierādījumu grāmatā ar Ns 9822. 9997,
10022, 10076, 10970, 11104, 11231, 11736, 11761 un 11786.

Sīkāks šo mantu sludinājums izlikts prefektūras iecirkņos.
Mantas apskatāmas un saņemamas gada laikā no šī sludinā-

juma dienas ,,Valdības Vēstnesī", prefektūras saimniecības nodaļā,
26. istabā.

Rīgā, 1929. g. 13. septembrī. 13460b L3769
Rīgas prefekta palīgs (paraksts).

Saimniec. nod. darbvedis (paraksts).

!Dzetz€cļu i?sr£i?alde
noturēs Rīgā, Oogoļa ielā Ns 3, istabā 120, š. g. 25. septembrī,

pulksten 12, sacensību

20.000 mii. tou. aienooļu isii.
Sacensības piedāvājumiem jābūt nodrošinātiem ar 2% Pelu

nodrošmājumu no piedāvājuma vērtības, bet līgumam ar 10%
lielu nodrošinājumu no līguma vērtības.

Ar sacensības noteikumiem var iepazīties dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgādes 120. istabā no pīkst. 10—12. L3788 13459

5. rajona inženieris
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ns 68, š.g. 28. septembrī,
pīkst. 13,

jauktā, galīgā izsolē izdos:
1) 23,4 m gafa koka tilta būvi pār Vesetas upi, uzGostiņu—

Mālkalna—Krievicema ceļa. Nodrošinājums Ls 700; 2)642mlaukakmeņu piegādi Eglaines miesta ielu bruģēšanai. Nodrošinā-
jums Ls 900; 3) 342 makmeņu piegādi Mežares stacijas pieved-
bruģa būvei. Nodrošinājums Ls 500.

Tuvākas zinas kancelejā. L 3772 13458
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