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Noteikumi

par Armijas komandiera štāba un
Galvenā štāba apvienošanu,

(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

Armijas komandiera štābu un Galveno
štābu apvienot vienā iestādē ar nosau-
kumu „Armijas štābs".

Likumos un noteikumos, kuros minēts
Galvenais štābs vai Armijas komandiera
štābs, vārdus „Galvenais štābs" un
„Annijas komandiera štābs" atvietot ar
vārdiem: „Armijas štābs".

Šie noteikumi stājas spēkā ar izsludinā-
šanas dienu.

Rīgā, 1929. g. 17. septembri.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministris A. Ozols.

Papildinājums
karaklausības likumā.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

Karaklausības likuma (Lik. kr. 1923. g.
94) 26. pantu (Lik. kr. 1925. g. 52) pa-
pildināt ar jaunu teikumu sekošā re-
dakcijā:

Miera laikā tiesību ieņemt savu agrāko
vietu bauda arī tie obligātoriskā aktīvā
kara dienestā iesauktie valsts un paš-
valdības iestāžu un valsts autonomu uz-
ņēmumu darbinieki, kuri savā laikā,
dienot Latvijas armijā, ' ņēmuši dalību
Latvijas atbrīvošanas karā. Vietas pa-
gaidu izpildītājiem, gadam notekot, nav
tiesības prasīt iecelt viņus par pastāvīgiem
darbiniekiem, ja iesauktais atgriežas savā
agrākā darba vietā 2 nedēļu laikā pēc
atvaļināšanas no kara dienesta.

1929. g. 17. septembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Kara ministris A. Ozols.

Lēmums
par

zemestsavināšanu ceļu jaunbūvēm
un virziena izlabošanai.

'Saskaņā ar likuma par zemes ceļiem
(Lik. kr. 1925. g. 26. un 1928: g. 96)
42. pantu ir atsavinātas sabiedriskām
vajadzībām Satiksmes ministrijas īpašumā
Sekošas nekustamas mantas:

0 6000 kvadrātmetru liels zemes ga-
bals no Opmanim, Kristapam, pie-
derošām Jelgavas apriņķa Zaļenieku
pagasta Kalna-Micaiš 'u mājām, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 1687;

<9 6552 kvadrātmetru liels zemes ga-
bals no Annai-Otīlijai Tomsons,
dzim . Pē_tersons, piederošā Rīgas
apriņķa Ādažu pagasta, no Carni-
kavas muižas muižu zemes atdalītā
zemes gabala „Visbuļi" JNTe 71F,
7lFa, un 71Fb, ar zemes grāmatu
reģ. Ka 13350;

61496 kvadrātmetru liels zemes ga-
bals no Ulmanim, Kristapam, pie-
derošām Jelgavas apriņķa Zaļenieku
Pagasta Meku mājām, ar zemes
grāniatu reģ. '.No 1729;

4) 1058 kvadrātmetru liels zemes gabals
no Madei Jaunzemis, Edei Bēr-
ziņš, dzim. Jaunzemis, Annai
Jaunzemis un Ilzei Jaunzemis
piederošām Madonas apr., Praulienas
pag. Vec-Pole-Indrik mājām, ar ze-
mes grām. reģ. N° 500.

II. Atsavināmās zemes robežas dabā
apzīmē satiksmes ministrija.

1929. g. 10. septembri.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Satiksmes ministris A. Ozols.

Rīkojums Nr. 381
1929. g. 20. septembri.

Par aizsargu pārvadāšanu uz un no
IV Vislatvijas aizsargu šaušanas

sacīkstēm.

Pamatojoties uz ministru kabineta š. g,
17. septembra lēmumu, pieņemiet pārva-
dāšanai par brīvu līdz Rīgai un atpakaļ
aizsargus IV Vislatvijas aizsargu šaušanas
sacīkšu dalībniekus šādā skaitā:

No Talsiem līdz 3 pērs.
„ Stendes „ 21 „
„ Sabiles „ 4 „
,, Kandavas „ 11 „
„ Ventspils , 5 ,,
» Ugāles 10 „
„ Dundangas „ 5 ,,
„ Asariem I „ 10 „
,, Tukuma I „ 18 „
„ Pūres „ 2 „
„ Smārdes „ 5 „
„ Priekules ,, 9 „
,, Vaiņodes ,, 8 ,,
„ Jelgavas „ 12 „
,, Krimūnām „ 6 „
„ Bēnes „ 7 „
,, Aizputes 12 ,,

,, Rudbāržiem ,, 2 ,,
„ Skrundas , 2 ,,
,, Bērzupes „ 5 „
„ Bikstiem ,, 6 „
,, Blīdenes ,, 4 ,,
,, Saldus ,, 10 „
„ Liepājas „ 14 „
,, Bauskas „ 22 „
„ Jāņukroga „ 5 „
,, Meitenes ,, 9 „
,, Vecmuižas ,, 10 ,,
,, Iecavas ,, 13 ,,
,, Līvbērzes ,, 7 ,,
,, Ludzas „ 15 ,,
,, Zilupes „ 5 „
,, Ieriķiem „ 4 ,,
„ Līgatnes „ 12 „
„ Siguldas ,, 6 „
,, Inčukalna ,, 8 ,,
„ Valkas „ 6 ,,
,, Strenčiem ,, 6 ,,
,, Valmieras ,, 45 „
,, Cēsīm ,, 25 „,
„ Lodes , 8 „
,, Araižiem „ 3 ,,
„ Ērģemes ,, „ 1 „

„ Alūksnes „ 5 „
„ Apes „ 1 ,,
„ Annas „ 2 „
„ Omuļiem „ 2 „
„ Alsviķiem „ 2 „
,, Lielvārdes „ 11 „
„ Salaspils „ 6 „
„ Ikšķiles „ 3 ,,
„ Ogres I „ 9 „
„ Kokneses „ 8 „
„ Pļaviņām ,, 6 ,,
„ Aizkraukles „ 2 „
„ Skrīveriem „ 7 ,,
„ Jumpravas „ 4 „
„ Daugavpils I „ 20 „
„ Krustpils „ 56 „
„ Trepes „ 4 „
,, Līvāniem „ 13 „
„ Naujenes „ 3 „
„ Jaungulbenes „ ^

2 „
„ Dzelzavas „ 7 »
„ Cesvaines „ I5 »

No Madonas līdz 18 pērs.
„ Mārcienas „ 5 „
„ Veckalsnavas ,, 6 „
„ Jaunkalsnavas.... ,, 1 ,,
,, Kārsavas ,, 3 „
,, Mežvidiem ,, 4 ,,
,, Punduriem „ 6 ,,

? ,, Rēzeknes I „ 9 „
,, Lizuma ._.. ,, 7 ,,
„ Tirzas " .. „ 1 „
„ Gulbenes ,, 5 „
,, Drustiem ,, 5 ,,
,, Uriekstes ,, 2 ,.
„ Mejļiem „ 1.2 „
,, Dzērbenes ,, 8 ,,
,, Rarnkas ,, 1 ,,
,, Amatas ,, 3 ,,
,, Žīguriem „ 6 „
„ Vecumiem „ 2 ,,
,, Purvmalas ,, 17 .,
,, Balviem ,, 7 „
,, Kupravas ,, 10 ,,
„ Jaunlatgales ,, 1 ,.
„ Rugājiem „ 16 ,,

Braukšanai līdz Rīgai un atpakaļ sa-
stādāmi vieni kopēji pasaž. ātruma preču
dokumenti grupām ar tādu braucēju
skaitu, kāds vienā reizē pieteicies. Doku-
mentus pieprasot, nekādas apliecības nav
jāiesniedz, bet jāuzrāda pērs. apliecības,
kuru Ne N° atzīmējami brauks, doku-
mentos. Aizsargiem jābūt formas tērpā,
un vilcienus kontrolējošām personām reizē
ar braukšanas dokumentu jāuzrāda per-
sonas apliecība.

Aizsargu organizāciju komandējošam
sastāvam, sākot ar nodaļu priekšniekiem,
izsniedzami pasažieru ātruma preču doku-
menti braukšanai 11 klases vagonos, bet
pārējiem III klases vagonos.

Rīkojums spēkā no š.g. 27. līdz 30. sep-
tembrim ieskaitot.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Finanču direktora v. A. Krieviņš.

1929. g. 17. septembrī.

Ievedmuitas atmaksa a/s, agr. ,,Holms & Co" un ,,Rīgas tekstilfabriku
akciju sabiedrībai" par vilnas un mākslīga zīda dzijām, kā ari par

anilinkrāsām, kas izlietotas eksportēto audumu izgatavošanai.

(Vispārējie noteikumi rīk. Ne208, izslud. 1929. g. ,,VaId. Vēstn." 178.num.)

1) Par vilnas un mākslīga zīda -dzijām, kā arī par analinkrāsām, kas izlietotas
eksportēto vilnas audumu izgatavošanai, pēc šinī rīkojumā minētiem paraugiem, Rīgas
vilnas izgatavojumu fabriku akciju sabiedrībai, agr. ,,Holms & Co" un ,,Rīgas tekstil-
fabriku akciju sabiedrībai" atmaksājama ievedmuita, uz katriem eksportētiem 100 kg
vilnas audumu, šādi:

I. Rīgas vilnas izgatavojumu fabriku akciju sabiedrībai, agr. ,,Holms & Co".

Mākslīgs Vilnas dzijas vilnas dzijas
Izejvielu nosaukums Anilinkrāsas zīds šķeterētas,

šķeterēts Nekrāsotas Krāsotas krāsotas

Ievedmuitas tarifa iedal. 135. p. 185.p.3bpk. 186.p.2apk. Ī86.p.2bpk. 186p.3bpk.

Audumi pēc parauga Ne 1 3,00 kg — 112,0 kg — —
„ ' Ne 2 0,096 kg 0,4 kg 3,2 kg ! 52,4 kg 56,0 kg

Ne 3 0,042 kg 2,4 kg 1,4 kg ļ 53,6 kg 54,6 kg
Ne 4 0,036 kg 7,1 kg 1,2 kg 50,3 kg 53,4 kg
Ne 5 0,051 kg 6,7 kg 1,7 kg 51,8 kg 51,8 kg
Ne 6 0,411 kg 0,3 kg 13,7 kg 48,8 kg 49,2 kg
Ne 7 1,176 kg 39,2 kg - 72,8 kg
Ne 8 1,176 kg - 39,2 kg - 72,8 kg

1. piezīme. Ievedmuitas atmaksai par vilnas dzijām nekrāsotām (186. p.
2a pk.) pieņemamas ievedmuitas kvītes arī pēc 186. p. 3a pk. un par
vilnas dzijām krāsotām (186. p. 2b pk.) ari pēc 186. p. 3b pk., pie kam
pēdējā gadījumā kvītes pēc 186. p. 3b pk. pieņemamas tikai tad, ja tām
pievienoti dziju paraugi N«N» 54 un 64 (metr. num.) intensīvi melnā krāsā.

2. piezīme. Ievedmuitas atmaksai nav pieņemamas ievedmuitas kvītes (3. p.),
pēc kurām nomuitotas dzijas zem Ne 24 (pēc metriskās numerācijas).

II. Rīgas tekstilfabriku akciju sabiedrībai.

. . . , , Kārsta vilna Vilnas dzijas N252 Anilīna
Izejvielu nosaukums nekrāsota nekrāsotas krāsas.

Ievedmuitas tarifa iedal. 186. p. la pk. 186. p. 2a pk. 135. p.

Audumi ,.vasaras prece", krāsa 1—3 118 kg 4 kg 3,5 kg
Audumi ,,ziemas prece", krāsa 1—3 125 kg 1 kg 4,0 kg

2) No dzijām, kas ievestas šinī rīkojumā minēto audumu izgatavošanai, muitas
uz izvedēja lūguma pamata noņem paraugus, kuri nogādājami valsts saimniecības
departamenta rūpniecības nodaļai.

Pēdējā izdod apliecību, ka dzijas lieto šinī rīkojumā minēto audumu izgatavo-
šanai. Apliecības kopā ar paraugiem nododamas atpakaļ muitai, kura tās apzīmogo
ar savu zīmogu un pievjeno attiecīgai ievedmuitas kvītei, atzīmējot apliecībā, uz
kādu kvīti tā attiecas. Ievedmuitas kvitēs uzrādāms ari ievesto.dziju numurs.

3) Ievedmuita par dzijām (1. p.) atmaksājama tikai tad, ja ražotājs iesniedr
muitai kvītes ar piezīmogotiem dziju paraugiem un rūpniecības nodaļas apliecībām.

4) Audumu paraugi glabājas Rīgas muitā, caur kuru audumi eksportējami.
Pārbaudot izvedamos audumus, ekspertam jāsalīdzina izvestie audumi ar minētiem
paraugiem.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektors B. Pavasars.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu . • • Ls **»~ (saņemot eksped.) par:
1/a g_adu • » »A_ gadu Lsl8 —
3 men. • • » >_ }ļgadu,i » ," "

'
3 mēn 5,—piesūtot paj'BEST Par

"atsevišķu " ^

veļiem. . . ,,-,12 numuru. . . ,,-,10

Latvijas valdības «£m oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot e^^^^^m^^š

svētdienas

un svētku dienas

Redakcija: «^^a^iililiib^
Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne2. Tālrunis 20032 ^8gS^^^Ži^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11-—12 ^^T^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 „ —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —.



Visām ārpus Rīgas skolām.
Saskaņā ar ministru kabineta š. g.

17. septembra lēmumu skolotāji un skolēni,
apmeklējot Latvijas skolas 10 gadu svēt-
kus Rīgā no š. g. 26. līdz 29. septembrim,
pārvadājami pa valsts dzelzceļiem ar
75% tarifa pazeminājumu, bet eksponāti
paidagoģiskai izstādei no skolām uz Rīgu
un atpakaļ pārvadājami pilnīgi par brīvu.

Skolu departaments.

Rīkojums Nr. 380
1929. g. 20. septembrī.

Par tarifa pazeminājumiem, sakarā
ar Latvijas nacionālās skolas 10 gadu

darbības atceres svētkiem.

Pamatojoties uz ministru kabineta š. g.
17. septembra lēmumu, uzdodu pieņemt
pārvadāšanai laikmetā starp š. g. 23. sep-
tembri un 1. oktobri iesk. līdz Rīgai un
no Rīgas atpakaļ:

1) mācības iestāžu skolotāju un skol-
nieku grupas III kl. vagonos, aprēķinot
braukuma maksu 25% apmērā no tarifā
noteiktās maksas un

2) no mācības iestādēm paidagoģiskās
izstādes eksponātus par brīvu — parastā
vai pasažieru ātrumā — pēc sūtītāja vē-
lēšanās.

Skolotāju un skolnieku grupām, tarifa
pazeminājuma izlietošanai jāiesniedz iz-
braukšanas stacijās ekskursantu apliecības,
pie kam tanīs jābūt aizrādījumam, ka
ekskursanti saskaņā ar ministru kabineta
š. g. 17. septembra lēmumu pārvadājami
III kl. vagonos ar 75% tarifa pazemi-
nājumu.

Eksponātu pārvadāšanai bez maksas
izsūtīšanas stacijā nosūtītājam reizā ar
preču zīmi jāiesniedz apliecība, kurā uz-
rādīts: 1) mācības iestādes — eksponātu
sūtītājas nosaukums, 2) no kādas un līdz
kādai stacijai sūtījums pārvadājams,
3) no cik gabaliem pārvadājums sastāv,
4) apliecinājums, ka sūtījums ir Latvijas
nacionālās skolas 10 gadu atceres svētku
paidagoģiskās izstādes eksponāts un tāpēc,
saskaņā af ministru kabineta š. g.
17. septembra lēmumu, pārvadājams par
brīvu.

Apliecības uzskatāmas par derīgām, ja
tās parakstītas no skolu departamenta,
vidus vai arodskolu pārziņiem, vai ari
pamatskolu inspektoriem.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņgis.

Finanču direktora v. A. Krieviņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Tieslietu ministrija paziņo, ka bez š. g.
25. jūlijā (,,Vald. Vēstn." 164 numurā)
minētiem pasta-tēlegrafa kantoriem, tiesu
marku pārdošana atklāta arī laun-Pie-

baigas, Līvānu un Bulduru pasta-tēle-
grafa kantoros, bet pārtraukta Dubultu
pasta-tēlegrafa kantorī.

Tieslietu ministris B. Bērents.
Departamenta direktors Stokets.

Latgales apgabaltiesas L. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 16. septembra lēmumu,
meklē' uz sodu lik. pēc 1922. g. 4. aprīļa sodu
lik. par Saeimas velēšanas pareizības traucēšanu
8. p. pamata apsūdzēto Lidiju Jēkaba m.
Stepans, 51 g. vecu, piederīgu pie Jann-
jelgavas pilsētas ar pastāvīgu dzīves vietu pēdējā
laikā Pļaviņu pilsētā, Gostiņu daļā.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētās Lidijas Jēkaba m. Stepans un viņas
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Krustpils iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1929. g. 17. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā D a u k š s.
Sekretāra palīgs K- Smiltiņš.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 10. septembra lēmumu,
meklē Ivanu Antona d. Bulls, piederīgu
pie Ludzas apr. Nirzas pagasta, 18 gadus vecu,
apsūdzētu uz sodu lik. 581. p. 1. d.

Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
Bulls atrašanās vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus
soļus viņa apcietināšanai un nogādāšanai manā
rīcībā.

Bulduros, 1929. g. 14. septembri. Ne 628.
Miertiesnesis F. N e i m a n i s.

Valdības vietējo lēst
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par nekustamu īpašumu numerāciju
Valmieras pilsētas administratīvās

robežās.
Pieņemti pilsētas domes 1929. g. 5. augusta
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1929. g. rakstu

N° 92597.
1. §. Visi nekustamie īpašumi Val-

mieras pilsētas administratīvās robežās
apzīmējami ar izkārtnēm, uz kurām jā-
būt sekošam uzrakstam: a) ielas nosau-
kums, b) īpašuma (policijas) numurs,
c) īpašnieka vārds un uzvārds.

2. §. Izkārtnēm jābūt izstrādātām pēc
pilsētas valdes izgatavota parauga no
skārdā 23x28 cm, nokrāsotām zilā eļļas
krāsā ar baltu uzrakstu.

3. §. Izkārtnes jāpiestiprina pie dzīvo-
jamās ēkas galvenās ieejas durvīm, vai
virs tām, redzamā vietā. Ja uz viena
gruntsgabala pie ielas atrodas vairāk dzī-
vojamās ēkas, tad izkārtnes jāpiestiprina
pie katras ēkas.

4. §. Gruntsgabali ar dzīvojamām
ēkām, kas celtas atkāpjoties no ielas, vai
kuri apbūvēti tikai ar saimniecības ēkām,
jāapzīmē ar 2. § minētām izkārtnēm, pie-
stiprinot tās pie vārtu kreisā staba ne
zemāki par 2 m.

5. §. Neapbūvēto un neiežogoto grunts-
gabalu apzīmēšanai jāierok pie iebrauca-
mās vietas uz gruntsgabala stabs un pie
tā jāpiestiprina noteiktā parauga izkārtne
2 m no zemes.

6. §. Pie nekustamā īpašuma pārejās
pirkšanas vai citā veidā uz citas personas
vārdu īpašnieka vārds un uzvārds iz-
kārtnē jāgroza mēneša laikā no atsavinā-
šanas līguma spēkā stāšanās. Ielu pār-
dēvēšanas gadījuma izkārtnes uzraksts'
attiecīgi pārgrozāms mēuēša laikā pēc
pārdēvēšanas lēmuma publicēšanas un
spēkā stāšanās.

Piezīme. Par gruntsgabalu pāreju uz
citu īpašnieku vārdu un izkārtnes
grozīšanu nekavējoties jāziņo pilsētas
valdei un policijai, uzrādot atsavinā-
šanas dokumentu.

7. §. Pastāvošo zemes īpašumu apzī-
mēšana un numerācija pēc šiem saisto-
šiem noteikumiem izvedama no viņu
īpašniekiem līdz 1930. g. 1. janvārim.
Jaunprojektētie gruntsgabali jāapzīmē
6 mēnešu laikā no viņu iegūšanas dienas.

Piezīme. Norādījumus īpašuma ap-
zīmēšanai ar ielas nosaukumu un
numuru dod pilsētas valde pēc ap-
būves plāna un zemes īpašumu sa-
raksta.

8. §. Par šo saistošo noteikumu ne-
izpildīšanu vainīgie saucami pie atbildības
uz sodu lik. pamata.

9. §. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā no viņu izsludināšanas
,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Līgats.
SeKretārs Ed. Radziņš. .

Rīga.
Piecdesmit gadu darba jubileju

šodien svin mūsu tipogrāfijas līdzstrādnieks
Johans Dencs. Kā zēns viņš 1879. g.
iestājies par mācekli Lipinska spiestuvē,
izmācījies burtliča amatu un strādājis
vairāk gadus taī pašā spiestuvē, 1892. g.
iestājies kā palīgs toreizējā Vidzemes gu-
berņas drukātavā, tagadējā Valsts tipo-
grāfijā, kur visus šos gadus nepārtraukti
strādājis.

Čaklajam, apzinīgajam darbiniekam no-
vēlam arī turpmāk vislabākās sekmes
dzīvē un darbā.

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 21. septembrī,

,,Seviljas bārddzinis". Galvenās lomās
Ada Benefelds, Herta Lūsis, Alvils Spenners,
Alberts Verners, Jānis Kornets, Jānis Niedra u. c.
Diriģēs Teodors Reiters. — Svētdien, 22. sep-
tembrī, pulksten 2dienā, tautas izrādē ,,T r a -
viata", ar Zelmu Gothard - Bergkindi, Alvilu
Spenneri, Viktoru Stotu, Gustavu Neimani gal-
venās lomās. Diriģēs Otto Karls. Pulksten 7.30
vakarā ,,V a i d e 1o t e". Piedalās Vilija Lam-
berts, Helēna Berzinskis, Herta Lūsis, Adele
Pulciņš, Nikolajs Vasiljevs, Alberts Verners, Jānis
Niedra, Rūdolfs Tunce, Gustavs Neimanis u. c.
Diriģēs Teodors Reiters. — Otrdien, 24. sep-
tembrī, ,,Toska", ar Mariju Ulmani, Nikolaju
Vasiljevu, Ādolfu Kaktiņu. — Piektdien, 27. sep-
tembrī, A. Boito ,,M ef ' i s t of e 1 s" pirmizrāde,
režisora Fedora Komisarževska sceniskā uzve-
dumā. Līdzdarbojas Ādolfs Kaktiņš, Nikolajs
Vasiljevs, Ada Benefelds, Herta Lūsis, Vilija

Lamberts, Pēteris Gailis. Diriģēs Teodors R» -
ters. Biļetes no pirmdienas operas kasē. Derīp
abonementa 2. biļete. ^a

Nacionālais teātris. Sestdien, 21. septemb rīpulksten 7.30 vakarā, Džeroma komēdiil
„Fannija". — Svētdien, 22. septembri pulksten 2 dienā, tautas izrādē, M. Dišleres Ozoi
nieka meita". Pulksten 7.30 vakarā/Lange rākomēdija ,,K a m i e I i s caur adatas aci"Pirmdien, 23. septembrī, pulksten 7.30 vakarā "
IV vidusskolai par labu Fodora komēdija
,,Plika ka baznīcas ž u r k a".— Otrdien
24. septembrī, pulksten 7.30 vakarā ,tautasizrādē, J. Raiņa „Jāzeps un vi ņa brāļi" "

Dailes teātris. Sestdien, 21. septembri , pu\ļ,
sten 7.30 vakarā ,,P i e b a I d z ē n i - v ē v e r i š i"

"
Studentiem un skolniekiem puscenas. §vēV
dien, 22. septembrī, pulksten 2 dienā , tautas
izrādē ,,R a u t e n f end a mīlas '

traģē
d i j a". Pulksten 7.30 vakarā, Goldoni komēdija
„VēdekIis". Pirmdien, 23. septembrī , puiķ.
sten 6 vakarā, kareivju izrādē ,,P i e b a 1 d 'z ē n i
vēverīši". — Otrdien, 24. septembrī, pujk!
sten 7.30 vakarā, tautas irzādē „Parizeš
Dievmātes katedrāle". — Trešdien
25. septembrī, pulksten 7.30 vakarā , Goldoni
komēdija ,,Vēdeklis ". Studentiem un skol-
niekiem puscenas. — Ceturtdien, 26. septembri
pulksten 7.30 vakarā, Mildas Brechmans-Štengels
viesizrāde „S k a i s t ā H e 1 ē n a". — Piektdien
27. septembrī, pulksten 7.30 vakarā, A. Švābes
luga ,,Pi e ba 1 dz ē n i - v ē ve rīš i". Studen-
tiem un.skolniekiem puscenas.

Literatūra.
Atpūta. N° 255. — 1929. g. 20. septembrī.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Ņujorkā, 20. septembrī. Puerto Fal-
lertas tuvumā, Halisko provincē, nogri-
musi motorlaiva, ar kuru kāda ekskursantu
grupa atgriezusies no kāda izbraukuma.
Noslīkuši 30 ekskursanti.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 21. septembrī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,145—25,195

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,70—100,45
100 Itālijas liru . 27,07—27,28
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 137,95—138,65
100 Dānijas kronu 137,95—138,65
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,75—208,80
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°/0 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 maklers Th. Šummers

Redaktors M. Ārons.

r*" , \
Viesu

sluāinajtāvzit.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz. civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1923. g. 24. oktobrī Blomu
pagastā mirušā Kārļa Tennisa d.
Strauberga, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šomanto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no Šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personā ls savas
tiesības augšā uzrādītā * termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

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

Sekretāra v. A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Marijas Ozoliņš lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
27. augustā publicēto 1929. g.
9. maija Skultes pagastā mirušās
Trīties Pētera meitas Zvejnieks,
dzim. Lapiņš, 1926. g. 7. maijā
pie Rīgas notāra J. Kreicberga
taisīto' testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Trīnes Zveinieks
(Zvejnieks - Zveijnieks) manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu. L.Ne.5323

Rīgā, 1929. g. 7. septembrī.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
12671 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1928. gada 30. jūlijā mi-
rušā Mārtiņa Laikama
atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai .sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas „Valdības Vēst-
nesī". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs' par spēku zaudē-
jušām. L. Ne 2118/29. g.

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

12847 Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. !ik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. gada 16. oktobrī
Rīgā mirušā Alberta Kārļa
dēla Šmita (Schmidt) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

ļa minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nenieteiks. tad viņas atzīs kā
šīstiesības zaudējušas.

Rī gā, 1929. g. 17. septembrī.
L. .V, 5519 13570
Priekš>ēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p.
pamata, uz Sandes - Osvalda
Iršeima lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 6. augustā
publicēto 1929. g. 16. aprīlī Kaln-
cemju pagastā Melderpulkos mir.
Jāņa Krišjāņa d. Iršeina, 192S. g.
11. maijā pie Alūksnes unāra

J. Altroka taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Jāņa
Iršeina (Jršaina) mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem. fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības ,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 7. septembrī.
L. Ne 5110. 12904

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1923. g.
11. oktobrī mir.Ģederta Zubovska
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem ,
fideikomisāriem, kreditoriem
"? t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudēju-
šām. L. Ne 2114 29 e

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

12844 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-

1a

icina visus, kam būtu uz
1905. gada marta mēnesī Vāles
pagastā mirušā kareivja zemes
gabala īpašnieka Jēkaba Jēkaba

dēla Teikas atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstnesī". Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. No 104/29. g.

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

12845 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1924. gada 12. maijā mirušā
Jāņa Slaka atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem,
kreditoriem u. t. t.,pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" . Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. Ne 2102/29. g.

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

12846 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lk
339., 360., 411., 698. un 718. panta
1. punkta pantu pamata, dara
zināmu Marijai Romanovskis, ka
tiesa š. g. 18. martā aizmugu-
riski nosprieda viņas laulību
ar Antonu Romanovski šķirt.

Jelgavā, 1929. g. 7. septembrī.
L. No 117 29. 12853b

kšsēd. v. K. Vītols.
Sekret. pal. F. Kāps.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 29. jūlija
lēmumu uzaicina 1923. gada
16. decembrī Zvārdes pagastā
mirušā Vļa Jāņa d. Liepas
mantniekus, kreditorus, legātārus,
fideikomisārus un visas citas per-
sonas, kurām varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikttādastiesasešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai min. laika,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. Ne 862m/29.

Liepājā, 1929. g. 7. septembrī.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

12677 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 11. jūlija
lēmumu uzaicina 1928. gada
17. martā Liepājā Andreja Miķeļa
d. Vītola mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kurām ir kādas
tiesības un prasības uz atstāto

mantojumu, vai kuras vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tādas 'tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kuram
nebūs paziņots tiesai minēta
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā speķa

stājušos. N° 854m/2U

Liepājā, 1929. g. 7. septem bri.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

12678 Sekretārs A. Jansons.

Jaunjelgavas iec. miertiesnesis ,
saskaņā ar sodu lik. 218. P-
izsludina, ka ar viņa 1929. i-

6. jūlija spriedumu Kārlis / -

bens, apsūdzībā pēc s. I. 210 . _P->
par tirgošanos ar sa bojātam

un veselībai kaitīgām desām,
sodīts ar naudas sodu Ls 50, ?
vai maksātnespējas gadījuma
arestu uz divām nedēļām.

Atzīme: KārlimZobenam>Jaunjelgavā, JelgavasielaJ*desu tirgotava.

Jaunjelgavā, 1929. g. 18- «j*
No 3741. '3795D

Miertiesneša p. IvBrant^

Ar Subates iec. miertiesne*

1929. g. 26. jūnija tiesas pa\«J-

tirgotājs Pēteris Miķeļa "»
Bucenieks, dziv. Subata, Uon
ielā No 15, uzs. I. 211. P-'- .Kļ
pamata (par veselībai kai ?

ēdamvielu glabāšanu pār dosan?
sodīts ar Ls 15— vai maKM
nespēšanas gadījumā ar a

uz 5 dienām. ..
Spriedums stājies Uļg*

spēkā. No 466k. 137»»»

Subatā, 1929. g. '
"

Miertiesnesis Bruzinsk'



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada 11. septembra „Vaid.
Vēstn." 205. num. izsludinātā
Jānim Bušmanim piederošo Vil-
ces pag. „Dambīšu" māju, ar
zemes grāmatu reģistra Ne 7579,
pārdošana publiskā izsolē 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā
atcelta. 13799b

Jelgavā, 1929. g 16. sept.
Tiesu ispild. K. Burdais.

»

Cifu iestāšu
sluāinajumL

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 mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai:

1) Stāmerienas pag.vaid. telpās,
1929. g. 29. novembri, pīkst. 10
dienā, pārdos atkl. vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Madonas apriņķī, Stāmerienas
pagastā, Stāmerienas muižas
jaunsairnn. ,,Ozolkalni Ne 51 F,
Fa" un piešķirta mir. Otto
Jāņa d.Kubuliņam (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Ne 56, lapas
pusē 11, kārtas Ne 23044).

2) Saimniecība sastāv no:

a) zemes kopplatībā 22,25
hektāra;

b) dzīvojamās ēkas, kūts,
klēts, rijas un piedarba.

3) Solīšana sāksies no Ls 1200.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu >/5 no
trešā pantā minēt, summas,
t. i. Ls 240.

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

Lūgumi dēļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedējas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/j
no nosolītās summas. Pārējās 4/5
jāiemaksā Valsts zemes banka]
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. 13842

Rīgā, 1929. g. 16. septembri.
Ne a 42858 Valsts zemes banka.

, „,u 1. iec. miertiesnesis,
S'ar 'odu lik. 218. p

«**$' ka ar viņa 1929. g,
iz -slU ri?ia spriedumu Jēkabs Ga-

lina apsūdzībā pēc sodu
v9i0'i p. par tirgošanos ai
,,k - sinSns desu, atzīts par vai-
*£Zī*ml ar Ls 40,- vai

"f-sātnesp ējas gadījuma ar

^m uz 10 dienām, kā ari
aa
t r no vina par labu Rīgas

SSfis veselības nodaļai Ls 8,-
p Lūšanas izdevumus.
mģS Spriedums stājies

"Š&'SS™ ir gaļas tirgo-

Jas īpašnieks Rīgā, Lauku

iela
Rigi3 1929. g. 17. septembrī.

V. 1179/29. g. '3790b
Miertiesnesisjp araksts).

c^as nils. 1. iec. miertiesnesis,

«skani ar sodu lik. 218. p.

Sd na, ka ar viņa 1929 g.
Tiūlija spriedumu Jēkabs Ga-
«re vina apsūdzībā pec sodu

&0VP. par to, ka 1929 g.
2? martā tirgojies ar sabojājušos

desu atzīts par vainīgu un sodīts
L95— vai maksātnespējas

«dijumā ' ar arestu uz vienu
nedēļu, ka arī piedzīt no viņa

«ar labu Rīgas pilsētas vesdibas
nodaļai Ls 8— izmeklēšanas

izdevumus. .
Atzīme. Spriedums stājies

likumīgā spēkā.
Jēkabs Gavars ir gaļas tirgo-

tavas īpašnieks Rīgā, Lauku
ielā N° 3.

Rīgā, 1929. g. 17. septembrī.
Ho 1095,29. g. 13791b

Miprtiesnesis (paraksts).

RīģaTpils.1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218 p.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
96 jūlija spriedumu Jēkabs Ga-
vars vina apsūdzībā pēc sodu
lik 210'. p. par tirgošanos ar
sabojājušos desu, atzīts par vai-
nīgu un sodīts ar Ls 25,— vai
maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz vienu (1) nedēļu,
kā arī piedzīt no viņa par labu
Rīgas pilsētas veselības nodaļai
jjs g ,— izmeklēšanas izdevumus.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā.

Jēkabs Gavars ir gaļas tirgo-
tavas īpašnieks Rīgā, Lauku
ielā Ne 3.

Rīgā, 1929. g. 17. septembrī.
1094/29. g. 13792b

Miertiesnesis (paraksts).

Sinoles pag. tiesa,
Valkas apriņķī, pamatojoties uz
savu lēmumu 'no š. g. 7. augusta
un pagasttiesu likuma 108. un
109.p. paziņo, ka Paulis Laiviņš,
dzīv. Sinoles pag. Mālumuižā,
adoptē turpat dzīvojošo Austru-
Mārgrietu' Laiviņš, dzim.
192(5. g. 4. martā, piešķirot viņai
visas likumā paredzētas laulībā
dzimušā miesīga bērna tiesības.

Visas personas, kurām pret šo
adopciju būtu kādas' pretenzijas
tiek uzaicinātas sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas pēdējo reizi ,,Vald.
Vēstn.", pieteikt tās pagasttiesai.
Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi nedz pretenzijas
netiks ievēroti un adopcija tiks
no tiesas apstiprināta. 1

Priekšsēēsdtājs K- Preiss.
12440o Darbvedis K. Galējs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
26. septembri, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Lenču ielā Ne 2, dz, 22,
pārdos Izaka Arkinda kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
13^50 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

. Rigas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
«Pildītājs paziņo, ka 1929. g.« septembri , pīkst. 10 dienā,
Kjnuzos, Baznīcas ielā Ne 2,
pārdos Andreja Griņeviča ku-
ramu mantu, sastāvošu no
'4 maisiem smalko miltu, vien.
svariem, maiznieku baļļām,
Vffnas raspnskas u. c, novēr-
otu par Ls 620.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
*a an apskatīt pārdodamo mantuvares pārdošanas dienā uz vietas,

R'gā, 1929. g. 11. sept. 13862
Jļjgujzp. Q. Stellmachers,

Pigas apgabaltiesas 6. iec. tiesuzp.lditajs paziņo, ka 1929. g.
tf.- septembri , pīkst. 10 dienā,
P'^ a, B;eķensalas ielā Ne 1,«Q-ka Dolgopoļska lietā pārdos
pārkūsā Dubroviča - Hercfcerga
rinl

t3mu mantll > sastāvošu ne
'rika un citiem zāģiem un no-

ietu par Ls 800
Izz.nat sarakstu , novērtējumu,*a an apskatīt pārdodamo mantu

d[« pārdošanas dienā uz vietas,

lW!
8a ' I929'- 17' septembrī.

-^_Jjegu_izp. J. Zirģels.

i/nn'l-?-.P?abaltiesas 7. iec. tiesu«Pildītājs paziņo, ka 1929. g.
Rīp3 i7mbrf > P'kst- 10 dienā.
Viiht'iJ>apselu ielā jNš 2, pārdos"smīnēs Savitcki kustami;

mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 618,—.

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

Rīgā, 1929. g. 20. septembrī.
138o3 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Marijas ielā Ne 122,
paziņo:

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas 1929. g. 27. marta
pavēles Ne 310237 Latvijas hipo-
tēku bankas prasībās 1929. gada
21. novembri, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, pārdos publiskos torgos
Andreja Jarisona nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Rīgā, Lielā
Maskavas un Puškina ielās,
3. hipotēku iecirknī ar zemes
grāmatu reģistra Ne 564 (grupā41,
grunts Ne 89) un sastāv no
Cukurbeķera dzimtsr*ntes grunts-
gabala 5840 kv. metru platībā
ar uz viņa atrodošāmies ēkām un
rūpniecības uzņēmumu;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 285.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
a) hipot. parādiem par Ls 600.160
un b) lietišķu tiesību uz 2 ga-
diem no 1928. g. 26. jūnija uz
nomas līguma pamata.

SolT šana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p.;

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 Rīgas -Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1929. g. 19. septembrī.
13851 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā 122, paziņo

1) ka pēc Rīgas apgabali. 11Iciv.
nod. 1929. g. 27. martā pavēles
Ne 310239 Latvijas hipotēku
bankas prasībā 1929. g. 21. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Andreja Jansona nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Rīgā,
Strūgu ielā Ne 3, III hipot. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ne 2462
(grupā 43, grunts Ne 150) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala 206 kv. asu (938 kv.
metru) platībā, ar uz tā atrodo-
šāmies ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 24.000;

3) ka īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem par
Ls 126.030. Solīšana sāksies pie-
mērojoties civ. proc. lik. 1871.p.;

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

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

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

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

Rīgā, 1929. g. 19. septembrī.
13852 Tiesu izpild. V.Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929.g. 28. septembrī, pīkst. 12
dienā, Babītes pagastā, Švarc-
muižas Videmaņa māja pārdos
mir. Miķeļa Videmaņa kustamu
mantu, sastāvošu no govīm,
zrga, vāģiem, kannām, spaiņiem,
izkaptīm, labības kastēm, ait-
ādas kažoka, sakām, ķieģeļiem
un citām mantām un novērtētu
par Ls 584.

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

Rīgā, 1929. g. 18. septembrī.
13361 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 10. oktobrī, pīkst. 10
dienā Rīgas apgabaltiesā noliktā
ūtrupe, M.-L., M. un K.-T. Skuju
Nītaures pag. Vec- un Jaun-
Purinu māias pārdošanai ir at-
celta! 13845b

Rīgā, 1929. g. 20. septembrī.
Tiesu izp. E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsfta tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada 11. septembra ,,\'aki .
Vēstn." 205. num. izsludināta
Kārlim Kukainim piederošo Do-
beles pag. „Priedaiņu" māju,
zemes grāmatu reģ. Ne 7790,
pārdošana publiskā izsolē 1929. g.
13. hov., pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1929. g. 16. sept.
13798b Tiesu izp. K. Burdais.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā
Ne 1-b, pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu par aizdevumu
nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības
uz lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinā-
jumu pie šī likuma, paziņo, ka
Valsts zemes bankas aizdevumu
piedzīšanai:

1) Lubānas pagasta valdes
telpās, Lubānā, 1929. gada
13. decembri, pīkst. 10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā tie-
sību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Ma-
donas apriņķī, Lubānas pagastā,
Ramslavu mājās un ir piešķirta
Jurim Jāņa d. Ķirsonam (skat.
Zemes le 'rīcibas Vēstnesī Ne 30
lapas pusē 12, kārtas Ne 1959).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 122 pūrv.,
b. ēkas — dzīvojamās ēkas,

kūts, labības šķūņa-rijas.
3) Solīšana sāksies no Ls 6000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/s n0 trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 1200.—.

b. Centrālās zemes ierīcības

komitejas atļauju, ka pircē-
jam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda fedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē 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
i/« no nosolītās summas.

Pārējās 4/3 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. 17. septembru
13843 Ms a 24487

Valsts zemes banka.

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 mantu, 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 Ne 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, Vidsmuižas pag.,
Pastoru sādžas v. Ne 34 pusi
no viņas koppl. 9,265 ha un
viens. Ne 41 '/4 daļu no viņas
koppl. 6,265 ha un viens. Ne 51
pusi no viņas koppl. 6,322 ha
un p'ederoša Vasilijam Jāņa d.
Vinogradovam (skat. „Zemes
Ierīcības Vēstn." Ne —, lapas
pusē —, kārtas Ne —).

2) Saimniecība sastāv no:
zemes kopplatībā 9,359 ha
ideālo daļu no' augšā
minētām viensētām.

3) Solīšana sāksies no Ls400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

treša

a. Urosioas nauau '/5 no

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
i/ 5 no nosolītās summas.
Pārējās 4'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. 18. septembrī.
13800 No a 67212

Valsts zemes banka,
Rēzeknes nodaļa.

Galvenā intendantūras pārvalde
iepirks

labību armijas vajadzībām
tieši no zemturiem - ražotājiem

šādos punktos un dienās pie dzelzceļu stacijām:

Vidzemē:
Cēsīs: 17.18., f9. oktobrī un 15., 16. novembrī.
Drustos: 14., 15. oktobrī un 11., 12., 13. novembrī.
Lizumā: 11., 12. oktobri un 8., 9. novembrī.
Skrīveros: 22., 23. oktobrī un 20., 21. novembrī.
Pļaviņās: 22., 23., 24. oktobrī un 26., 27., 28. novembrī.
Madonā: I., 2., 3. oktobrī; 5., 6., 7. novembrī un 3., 4., 5. decembrī.

Zem&atē:
Bauskā: 1., 2., 3., 23., 24. oktobrī un 26., 27. novembrī.
Meitenē: 16., 17. oktobrī; 19., 20. novembrī un 10,, 11. decembrī.
Iecavā: 7., 8. oktobrī; 6., 7. novembrī un 2., 3. decembri.
Daudzevā: 10., 11. oktobrī; 13., 14. novembrī un 5., 6. decembrī.
Tukumā: 7., 8. oktobrī; 5., 6. novembrī un 5., 6. decembrī.
Aucē: 11., 12. oktobrī; 13., 14. novembrī un 18., 19. decembrī.
Dobelē: 2., 3., 4., 29., 30. oktobrī un 2., 3. decembrī.
Eglainē: 15., 16., 17., 18. oktobrī; 20., 21., 22. novembrī un 17., 18., 19., 20. decembrī.

ttuvz&mē:
Priekulē: 2., 3., 28., 29. oktobrī; 29., 30. novembri.
Vaiņodē: 7., 8., 9., 10. oktobrī; 4., 5., 6., 7. novembrī un 2., 3., 4., 5. decembrī.
Saldū: 14., 15., 16., 17. oktobrī; 11., 12., 13., 14. novembrī un 9., 10., 11., 12. decembrī.
Skrundā: 19., 21. oktobrī; 20., 29. novembrī un 16., 17., 18. decembrī.
Aizputē: 24., 25. oktobrī; 25., 26. novembrī.
Stendē: 16., 17. oktobri; 20., 21. novembri un 11., 12. decembrī.

Satģaīē:
Jaunlatgalē: 8., 9., 10. oktobrī; 12., 13., 14. novembrī un 10., 11., 12. decembrī.
Viļānos: 15., 16., 17. oktobrī; 19., 20., 21. novembrī un 17., 18., 19. decembrī.
Krāslavā: 2., 3., 4. oktobrī; 4., 5. novembrī un 4., 5., 6. decembrī.
Līvānos: 9., 10., 11. oktobrī; 13., 14. novembrī un 9., 10., II. decembrī.
Rušānos: 23., 24., 25. oktobri; 27., 28., 29. novembrī un 13., 14. decembrī.

Labības iepirkšanu augstāk pievestās dienās izdarīs no pulksten 8—15.

fFoii īabību un zivņictn tiGs maksātos šādas cenas:
Kaltētiem. Nekaltētiem.

rudziem Ls 255,— Ls 240,— tonnā
kviešiem „ 320,— ,, 300,—
miežiem „ 245,— ,, 230 —
auzām „ 245,— „ 230,— „
gaišiem zirņiem (baltie, dzeltānie, zaļganie) ... ,, 370,— ,, 350,— ,,
tumšiem zirņiem (brūnie, pelēkie) ,, 350,— ,, 330,— ,,

Ja labības vai zirņu tilpuma svars ir lielāks par intendantūras labības nosacījumos paredzēto
minimālo, tad par katru nākošo kilogramu hektolitrā rudziem, kviešiem, miežiem un zirņiem tiek
piemaksāti 0,8%, bet auzām 1% virs noteiktās cenas. Par pirmiem diviem kilogramiem hektolitrā
netiek piemaksāts.

Piemaksa par labības tīrīgumu, ja piemaisījumi nesasniedz nosacījumos paredzēto max., tiek
aprēķināta, ja labību nodod intendantūras noliktavās. Ceļojošos iepirkšanas punktos šī piemaksa
netiek aprēķināta, jo netiek izvesta analizē uz piemaisījumiem.

Par augstāk pievesto cenu varbūtējiem grozījumiem tiks publicēts laikrakstos. Tāpat tiks publi-
cēta ari iepirkšanas pārtraukšana pēc vajadzīgo daudzumu iepirkšanas.

Lauksaimniekiem pie labības nodošanas jāuzrāda pase, un jādod paraksts par to, ka nodod paš-
ražotu labību. Lauksaimniekiem, kuri nodod labību vairāk par 5 tonnām jāuzrāda pagasta valdes
apliecība par apstrādājamās zemes platību un nododamās labības pašražošanu.

Pastāvīgās iepirkšanas vietās pie intendantūras noliktavām
Rīgā, Liepājā, Daugavpils, VaSmierā un Jelgavā

labību iepērk katru darbdienu no pīkst. 9—15. i3804

K. M. Budžetu un kredītu pārvalde
izsludina

rakstisku izsoti .
uz iegādi armijas vajadzībām 48.000 mtr. linu pakulu

labības maisu audekla 71 cm. platu
ar nodošanu franko Intendantūras galvenā mantu noliktavā, Rīgā:

20.000 mtr. līdz 1. decembrim 1929. g.
28.000 „ „ 1. februārim 1930. g.

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā no piedāvājumu kop-
summas.

Izsole notiks K. M. budžetu un kreditu pārvaldē, Rīgā, Val-
demāra ielā Ne 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas) dz. la, 1929. g.
23. septembrī, pīkst. 11. 1*

Piedāvājumi iesniedzami K. M. budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10 12, dz. 4, istaba 7,
līdz 1929. g. 21. septembrim, pīkst. 13, vai izsoles dienā norādītā
stundā izsoles kommisijai pirms izsoles sākšanās, slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Uz 1929. g. 23. septembra maisu audekla izsoli".

Tuvāki paskaidrojumi K. M. budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, katru darbdienu no pīkst. 9 līdz 15. L 3571 12569o

Pasta un telegrāfa departaments
L 3908 izsludina 13859

rakstiskas izsoles:
Š. g. 1. oktobri, pulksten 11 uz ,,Latvijas 1930. g. telefona abo-

nentu saraksta" iespiešanu 45,000 eks. (Saraksts apm.
27 drukas loksnes biezs);

Š. g. 2. oktobri, pulksten 11 uz 8000 kg iesaiņošanas papīru;
0000 kg auklu,vienkāršo, 150 gab. ierēdņu cepurēm; 100 gab.
pastnieka cepurēm; 250 gab. priekškaramām atslēgām,
600 pud. sarkanas tintes, 300 gross. rakst. spalvu.

Drošības nauda 10% no piedāvājuma kopsummas.
Tovākas ziņas pasta un tēlegr. departamentā, istabā Ne 10.

Pasta «i tēlpla departamenta
galvena darbnīca

izsludina š. g. 11. oktobrī,

rakstveida izsoti uz-.
1) volframa kontaktiem. . 11000 gb.
2) slāpekļskābi 1000 kg.

Izsole notiks minētā datumā pīkst. 11 p. t. departamenta
saimniecības daļas ist. Ne 10, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājumu kopsummas.

Izsole un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļa, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no
12,30—14. 1* L3871 13755



Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā,Valdemāra ielā Ne 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
lik. par aizdev. nodrošināšanu,
ieķīlājot tiesības uz lauku ne-
kustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu piedzī-
šanai

1) Raunas pagasta valdes telpās,
Raunā, 1929. g. 12. novembrī,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saim-
niecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem,
kura atrodas Cēsu apr., Raunas
pagastā, Raunas mācītāja muižas
obroka zerms gabali 10 un 15,
ar Ne 14F un ir piešķirta Jānim

Jāņa d. Čundam (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Ne 124 lapas
pusē 6 ar kārtas Ne 55745).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 0,52 ha,

b. dzīvojamās ēkas, c. koku
apstrādāšanas darbnīcas,
d. kūts ar vāgūzi, e. Deutc
motora tipa C. M. 218,
koku apstrādāšanas ma-
šīnām, kā: kombnēta band-
zāģa B. U. F. firmas
Kiessling ar urbjamo apa-
rātu, Abrichts - Fuge un
Kehl mašīnu firmas Kiess-
ling C. A. 111.

3) Solīšana sāksies no Ls 2500,
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 500;

b. centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pircē-
jam atļauts iegūt no Valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

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

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/e
no nosolītās summas. Pārējās
*/8 jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šoprasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Nea53484

Rīgā, 1929. g. 17. septembrī.
13841 Valsts zemes banka.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

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 mantu, 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 Ne 10, 1929. g.
30. oktobri, pulksten 10 dienā,
pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Rē-
zeknes apriņķī, Bērzgales pag.,
Steivanču s 'ādžā un pieder.
Dominikāni Jēzupa d. Babrim
(skat. ,,Zemes Ierīcības Vēstnesī"
Ne —, lapas pusē —, kārtas
Ne —).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 8,74 ha

zemniekiem piešķirtās šņoru
zemes.

b. dzīvojamās ēkas, 1 klēts,
1 kūts un 1 šķūņa.

3) Solīšana sāksies no Ls 575.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu >/5 no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 115,—.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
f/ļļ 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. 18. septembrī.
13801 Ne a 18847

Valsts zemes banka,
Rēzeknes nodaļa.

Rīgas Precu stacijas pr-ks
dara -zināmu interesentiem, ka
š. g. 24. un 25. septembrī, Rīgas

Preču stacijā, pīkst. 10

Ēveles pag. valde izsludina «,„
ned. nozaud. Latvijas pasi ,,„
PZ Ne007718, izd.no šīspa 'Va
valdes 1927. g. 29. sept. ar V u*
Alberta Kārļa d. Zviedra vārOu

Lubānas pag. valdelz^cTru nārned. nozaud. šādus dokumentu,
1) karaklausības apl. Ne ] 145 ~f
no Cēsu apr. apsardzības nr-ti
1919. g. 30. okt. ar EduardiGedroviča v

^
; 2) karaklausības

apl. Ne 49, izd. no Cēsu kara anrpriekšn. 1923. g. 7. februāri ,:
Rūdolfa Mālnieka vārdu. I2fi>ia

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgu motocikleta Ne 468,
kuru Arvīds Hazenfuss pieteicis
par nozaudētu. 13847b

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgu automobiļa Ne 919,
kuru Pēteris Mizans pieteicis
par nozaudētu. 13848b

Šoseju un zemes ceļu
depart. II raj. inženieris
izdos 1929. g. 28. sept., pīkst. 11,
savā kancelejā, Jelgavā, pilī,
rakstiskā un mutiskā izsolē

rnazākprasltājiem
šādus darbus:

1) mūra balstu un koka virs-
būves atjaunošanas darbus
tiltam pār Tērvetes upi, pie
Kalna muižas. Drošības nauda
Ls 285,—.

2) Bēnes—Krunkainos ceļa jaun-
būves darbus, kopgarumā
1,863 km. Drošības nauda
Ls 1325,—. 13856

Tuvākas ziņas II rajona inže-
niera kancelejā — Jelgavā, pilī,
parastā darba laikā. L 3887

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo
ka 1929. g. 26. , pīkst. 12 dienā'
Rīgā, Ganību dambī Ne 11,
pārdos vairāksolīšanā Alterman
Eteles kustamu mantu, novērt,
par Ls 510,— un sastāvošu
no dažādām mantām, vina 1927
un 1928. g. % peļņas 'nodokļa
parāda segšanai. 13849b

Rīgā, 1929. g. 20. septembrī
Piedzinējs Ķ. J. Treilons
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1929. g. 9. oktobrī ,
pīkst. 10 dienā Rīgā, Svērtuves
ielā Ne 6, ādu veikalā pārdos
Hirša Jungmaņa kustamu mantu,
sastāvošu no dažādām zirgu lie-
tām, aitu ādām un koka tupelēm
un novērtētu par Ls 890,—,
Dāvidam Visockim pienākošos
ires parāda segšanai. 13807b

Jfelģavas uitsetas
draudzes bantkes

un
pilsētas Bkrājfzas<£
ziņo atklātībai, ka 1929. g.
10. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Uguns-
dzēsēju telpās, Muzeja laukumā 3,

pārdos atklātā
vairāksolīšanā

dažādas bankā ieķīlātas un līdz
š. g. 1. augustam ' nepagarinātas
un neizpirktas zelta un sudraba
lietas, veiosiped., šuj- un rakstām-
mašīnas, separatorus, mūzikas
instrumentus, tnotocikletu, auto-
mobili, drēbes, veļu u. c.

Nokavēti maksājumi par zelta
un sudraba lietām nokārtojami
vēlākais līdz 7. oktobrim.

Zemprovīgas zelta un sudrba
lietas tiks no proves valdes
salauztas.

Torga dienā bankas operācijas
nenotiks. 13758b Valde.

Jelgava® pilsētas
ds&udzes banfka
paziņo atklātībai, ka viņai pie-
teiktas par zudušām šādas kvītes:

1) ar Ne 942 uz Kārļa Ulmanis
vārdu, ieķīlāta 1928. g. 11. jūl.
Ls 15,—;

2) ar Ne 2301 uz Klāras Balsers
vārdu, ieķīlāta 1929. g. 5. apr.
par Ls 14,—;

3) ar Ns41166 uz TeklasAišpurs
vārdu, ieķīlāta 1929 . g. 8. maijā
par Ls 10,—;

4) ar Ne 37516 uz Aksenijas
Balabkins vārdu, ieķīlāta 1928. g.
4. dec. par Ls 25,—.

Personas, kuru īpašumā šīs
zīmes atrastas, tiek uzaicinātas
3 mēnešu laikā no šī sludinājuma
dienas tās nodot bankā , vai
uzdot savas likumīgās tiesības
uz tām; pretējā gadījumā per-
sonām tiks izsniegtas jaunas
kvītes. 13759b Valde.

uāvāosuttuue
šādus no saņēmējiem

neizpirktus sūtījumus un
atrastas mantas:

1) 2 mc. siļķes, sālītas, sv.
293 kg, pēc sūt Kārsava —
Rīga-preču Ne 52969, nosūt.
M. Steklovs, san. L. Isjemins
un M. Karlin;

2) 1 mc. petroleja, sv. 139 kg,
pēc sūt. Koknese—Rīga-preČu
Ne 18613, nosūt. A. Jēriņš, saņ.
J. Eiche.

3) 4 kst. pudeles, stikla tukšas,
sv. 134 kg, pēc sūt. Koknese—
Rīga-preču Ne 18619, nosūt.
M. Upe, saņ. dubl. uzr.;

4) 1 ms. kartupeļi, svaigi, sv.
32 kg, pēc sūt. Piebalga—Rīga-
preču Ne 499165, nosūt. J. Breikš,
saņ. dubl. uzr.;

5) 1 sn. podņi, krāsns, mala
glazēti, sv. 2 kg, pēc sūt. Rīga-
preču — Lielvārde Ne 395925,
nosūt. Paul Boehm, saņ.
F. Briģis;

6) 1 mc. krīts, nemetaliz.
eļļa, nerīvēta, sv. 154 kg, pēc
Sūt. Ventspils—Mazirbe Ne 69967,
nosūt. V. Sniķers, saņ. F. An-
ševics;

7) 67 mc. koka, lietot., sv.
2539 kg, pēc sūt. Talsi—Rīga-
preču Ne 87196, nosūt. Brāļi
Glāzer, san. dubl. uzr.;

8) 2 mc. koka, lietot., sv. 72 kg,
pēc sūt. Kandava—Rīga-preču
Ne 100211, nosūt. L. Kristapsons,
saņ. dubl. uzr.;

9) 1 kst. koka, jauna, sv. 13 kg,
pēc sūt. Drusti—Krūzes muiža
Ne 225123, nosūt. J. Glebko,
san. R. Barkans;

10) 1 kst. koka, lietot., sv.
17 kg, un 1 kurvis klūdz. lietot.,
sv. 12 kg, pēc sūt. Višķi — Rīga-
preču Ne 449266, nosūt. H. Ijaliņ,
saņ. H. Ijaliņš;

11) 1 sn. skalu kurvju, lietot,
sv. 2 kg, pēc Rīga I bagāž.
pavadz. Ne 313885

12) 2 kst. koka, sv. 20 kg,
pēc Rīgas galv. bagāž. pavadz.
Ne 416132;

13) 2 klūgu grozi, sv. 9 kg, un
1 kst. koka, sv. 6 kg, pēc Asari 1
bagāž. pavadz. Ne 266580;

14) 1 kst. koka, lietot., sv.
5 kg, pēc Ķemeru bagāž. pavadz.
Ne 282503.'

Atrastas mantas:
15) 1 vīriešu lietus sargs, 1čemo-

dāns finiera ar piederumiem
akts Ne 1;

16) 1 dāmu mētelis, atrasts
Inčukalna stacijā š. g. 4. aug.;

17) 1 sn. koka stīpas, atrasts
I noliktavā, Rīgas-preču stacijā
š. g. 15. augustā. 13844b

Priekšnieks Putnis.
Poļeščinas iec. polic. priekš-

nieks paziņo, ka 1929. g. 6. okt.,
pīkst. 12 dienā, Rundēnu pag.,
Rundēnu ciemā uz tirgus laukuma
tiks pārdota vairāksolīšanā Jāņa
Bičkovska kustama manta, sa-
stāvoša no vienas 2 gadus vecas
teles un novērtēta par Ls 40,—;
saskaņā ar Pirm. Apdrošināšanas
s-bas nelaimes gadījumos 1929. g,
2. aug. Ne 32/251 prasības lietā.

Ezeres pag. 6-kl. pamatskolai
Liepājas apr., (dzelzc. stac. Reņģe

pasta stac. Ezere) vajadzīgs

7. skolotājs,
ar pilnas 6-kl. pamatskolas tie-
sībām. Kandidāti tiek lūgti
pieteikties līdz š. g. 27. sept.
pie pagasta valdes, iesūtot doku-
mentus par izglītību un līdz-
šinējo nodarbošanos. Vēlēšanas
notiks š. g. 5. oktobri, Ezeres pag.
namā. Alga pēc valdības no-
teikumiem, brīvs dzīvoklis ar
apkurināšanu un apgaismošanu
un 1 ha saimnieciski izmanto-
jamas zemes.

13763b Pagasta valde.
Latvijas universitātes leģiti-

mācijas kartiņa Ne 12584 ar
Oskara Kulitāna vārdu pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 13805b

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klaus. apliec. Ne 35177,
izd. no Rīgas kara apr. pr-ka
1925. g. 14. nov. ar Augusta-
Fridricha Rrnssa vārītu 13Sfl9.h

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību Ne 317, izd.
1920, g. 30. martā no Rīgas
pilsētas karā cietušo pensijas
kommisījas ' uz kara invalīda
Ferdinanta Finks vārdu. 13806b

Mežotnes pag. valde, Bauskas
apr., izslud. par ned. kā sadegušas
zemāk minētās pases, izdotas "no
Mežotnes pagasta valdes 1928. g.
26. maijā CK 010027 ar ļāna
Dziļarāja vārdu, CK 010025 ar
Lizetes Paģis un CK 010026 ar
Kārļa Paģis vārdu un zirgu pases,
izdotas Kārlim Paģis no Codes
pagasta valdes ar "NeNe 02089
02090, 02091, 02092. 12760z

Runaenu pag. valde izslud napar ned. nozaud. pagaidu pe-V
nas apl. Ne 1209, izd. no šīi na, ~
valdes 1929. g. 21. jūlijā ar Brfnislavas Ādama m. Dukulis

Iecavas pag. valde izsludina r^L-
ned. nozaud. Latvijas iekšzemepasi ser. CK Ne 01776, ,'i
Ne 1176, izd. no Kālites pal'
valdes 1928. g. 8. jūnijā ar LFbžGulbis, dz.m. Reimanis vārdu

127547 "

Iecavas pag.valdeizsludpar ned. nozaud. Latvijas iekšz
pasi, ser. CK Ne 006434 re*.Ne 2134, izd. no Iecavas pa»'
valdes 1928. g. 30. nov. »fRūdolfa-Jura Vilanda vārdu

127%
Iecavas pag. valde izslud. par

ned. zemāk minētos nozaudētās
pases: 1) Latv. iekšzemes pasi
ser. CI Ne 008386 reģ. Ne 586
izd. no Iecavas pag. valdes
1928. g. 13. janv. ar Jēkaba
Pluča v.; 2) Latv. iekšzemes paii
ser. CK Ne 005829 reģ. Ne 152§,
izd. no Iecavas pag. valdes
1928. g. 9. jūnijā ar Šarlotes
Pluc;s vardu un 3) zirgu pases
Ne 3026 reģ. Ne 526 un Ne 3027
reģ. Ne 527, izd. no Iecavas pa*
valdes 1926. g. 26. februārī ar
Jēkaba Plucis vārdu. 1275fir

Rembates pag. valde izslud na
par ned. Latv. iekšzemes pasi
ser. KL Ne 019795, izd. no Salie-
nas pag. valdes 1928. g. 9. febr.
ar Eduarda Spiridovskis vārdu
un karaklausības apl. Ne 225,.
izd. no Rīgas kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 27. martā
uz tā paša Spiridovska vārdu,
kuras min. Spiridovskis uzdod
par nozagtiem. 12761z

Sarkaņu pag. valde izsludina
par ned. nozaudēto Lazdonas
pagasta valdē 1927. g. 7. sept.
izd. iekšzemes pasi ser. MT
Ne 004750 ar Annas - Mattas-
Marijas Auziņš, dzim. Mēnesis
vārdu. 12753c

SJažāāš
sludinmjEīMii.
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Latvju apavu fabrikas
a/s. valde

uzaicina akcionārus uz

ārkārtēju pilnu
sapulci

š. g. 12. oktobri, pīkst. 1S,
Rīgā, Elizabetes ielā Ne31.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums;
2) Vēlēšanas ';
3) Tekošas darīšanas.

Akcionāri, kuri vēlas piedalī-
ties sapulcē, tiek lūgti iesniegt
savas akcijas valdei (Rīgā, Eliza-
betes ielā Ne 31) saskaņā ar
sabiedrības statūtu § 55. ne
vēlāk kā š. g. 5. oktobrī.

Piezīme: Pamatojoties uz
sab. statūtu § 63., akcionāru
nesanākšanas gadījumā, notiks
otra sapulce ar to pašu dienas
kārtību š.g. 29. oktobrī, pīkst. 18,
tanīs pašās telpās, kura būs
pilntiesīga pie jebkura ieradušos
akcionāru skaita. 13803b Valde.

Akc. sab. Pirmais Privātais Lom-

bards, 1. Kalēju ielā Ne 18/201
sasauc 1929. g. 5. oktobri, pīkst.

12 dienā, lombarda telpās

ērkārt. vispārējo
pilno sapulci

ar šādu dienas kārtību :
1) Sapulces darbinieku vēlēšana;
2) Statūtu grozījumi.

13846b Valde-^

Latuijas aeroklubs,
saskaņā ar biedrības statūtu
par. 59. un šā gada 2. sept. pilnas
biedru sapulces lēmumu ar so
tiek paziņots, ka biedrība ,,Lat-
vijas Aeroklubs" tiek likvidēta

un likvidācija uzdota biedrības

valdei, kuras atrašanās vieta
Rīgā, Stabu ielā Ne 2, dz. 4.
13809b Latvijas aerokluba valde-

Raņķu I piensaimnieku s-pa»

valde,' pamatojoties uz ārkārtējas
pilnas biedru sapulces lēmuma
no 1928. g. 18. nov. (protokola

Ne 89), ar šo izsludina attiecīgai
zināšanai, ka min. sabiedrība
tiek likvidēta. _.

Pamats: statūtu §63. 13757b

Priekšnieks M. Sviķe._
Sekretārs A. Brashņs-

Šoseju nn zemes ci departaments
izsludina uz š. g. 5. oktobri, pīkst. 10 rītā, savās telpās,

Gogoļa ielā JV2 3, istabā 468,

jauktas (mutiskas un rakstiskas) izsoles
šādiem darbiem un piegādēm:

1) Rungu - Elguču (Sniķeres pagastā) ceļa jaunbūve 4,250 km
garuma.

Nodrošinājums Ls 1,900.—
2) Krāslavas-Kumbuļu valsts ceļa (t. s. Baznīcas un Pils ielas un

Kumbuļu ceļš) bruģēšanas darbi uz 1,033 km.
Nodrošinājums Ls 2,500.—

3) 1600 mlaukakmeņu piegāde Viesītes pilsētā, uz Biržu un
Brīvības ielām, uz 'l,15 km.

Solīšana notiks arī par mazām vienībām.
Nodrošinājums Ls 2,500.—

4) Dumpenieku pakalnes norakšanas darbi — uz Viesītes-Neretas
valsts ceļa pie Dumpenieku mājām.

Nodrošinājums Ls 1,800.—
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi departamentā, istabā 467,

parastā darba laikā. L3890 13858

Zemkopības departaments,
Kalpaka bulv. Ne 6, dz. 4, piektdien, 27. septembrī š.g., pīkst. 10,

izdos jaufct'ī izsolē

Valsts Latgales lauksaimniecības vidusskolas node-
gušās spēka stacijas ēkas atjaun. darbus Malnavā

par Ls 23.841,58.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pelaist izsolē, nomaksāti

ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 1000,— iz-
soles dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam. 1* 13690

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā, istaba 14.

I. un Z. D. I rajona inženieris
savā kancelejā Rīgā, Kaļķu ielā Ne 1, dz. 3, š. g. 27. sept., pl. 11,

izdos jau&fctā izsolē
dzelzsbetona caurteku N° 1,2 un 3 būvi
uz Carnikavas stacijas jaunbūvējamās pievedšosejas no km 27,320,
28,558 un 28,750.

Drošības nauda Ls 200,—. 13857
Tuvākas ziņas kancelejā parastā darba laikā. L3905

Latvijas universitātes mācības un
izmēģinājumu mežniecība

pārdos jauktā izsolē 1929. g. 21. oktobrī, Aucē, Vēcauces pagasta
valdes telpās

augošu mežu
uz parastiem mežu departamenta līgumu nosacījumiem.

c Droš. n.
.2i Koku Nover- —
>.=? Koku . ro -o
«'3 Apgaitas, kvartāli skaits vai *ējums t c 3 «~t FS N9.N9. \ £.3 'g -o
S platība Ls njc jg.*:
~* *"' .*<

I

Mucenieku apg., kv. 13 . 1—2301 i £

;; ;; II; ļ_ļ^ ,154 koki 3700l„|.
„ „ 26 . 1—330 ) mjļj „2. Strazdiņa apg., kv. 2 . . 1—298 298 „ 2580 gg£3. Mucenieka apg., kv. 13, c * c'I

atd. 1 . — 3,01 ha 1600 ~ ?§ -| g
./ Zvirbuļa apg., kv.46, atd. 1 — 1,04 „ \,Aon c 0 c
4-{ ar ?) 1 in > 1480 o m ° «

\\ „ » „> .. 2 — 1,19 ,, / c>« c> <"
5. ! Poča'apg., atd. 1 . . . — 1,07 „ 2000 o s^
6. Dirvēnaapg.,kv .79, atd.l — 1,20 „ 1770 i, «

Līgumu operācijas termiņš vienībām NaNs 2, 4 un 6 — 1931. g.
1. maijs un vienībām NsNs 1, 3 un 5 — 1930. g. 1. maijs.

Solīšana sāksies pīkst. 2 dienā.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles

kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas , kura pēc
nosolīšanas jāpapildina lidz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi nebūs nodro-
šināti ar drošības naudu 10% apmēra no piedāvātās summas,
netiks atzītas.

Kā drošības naudu mežniecība pieņems arī: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību; 2) Latvijas
bankas, vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas; 3) banku
akceptētus čekus kup nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā
jāapmaina.

Ciršanas biļeti izņemot pircējam jāiemaksā drošības nauda iz-
cirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem. Šo drošības naudu
nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu
līdz līguma notecēšanas dienai.

Mežniecība patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai no-
lemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc savem ieskatiem.

Tuvākas ziņas mežniecības kancelejā, Aucē.
13769 Mežniecības vadītājs.

Lopu miltus
4887 kilo pārdos Rīgas Centrālcietumā

S. g. 30! sept., pīkst. 10, sacensības kārtībā. L 3894 13860
Piedāvājumi jāiesniedz slēgtās aploksnēs cietuma saimniecības

daļai līdz š. g. 30. septembr.m, pulkst. 10 dienā. Tuvāki paskai-
drojumi cietuma saimniec. daļā no pīkst. 9—15, tēlef. 30212.

(Biržu pagūsta padome
izdos

jauktā izsotē
š. g. 25. septembrī, pulksten I, Biržu pagasta namā,

1. Biržu 6-kl. pamatskolas jaunbūves darbus,
2. Ārsta mājas un aptiekas jaunbūves darbus.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist
pie mutiskas solīšanas, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli. līdz
ar drošības naudu: 1) uz skolas darbiem Ls 1000,— , 2) uz ārsta
mājas darbiem Ls 600,—, iesniedzami līdz izsoles sākumam Biržu
pagasta valdei. Turpat var dabūt tuvākas ziņas. 1* 13291

V rajona inženieris,
savā kancelejā Daugavpilī. Šosejas ielā Na 68, š. g. 28. septembrī,
pulkst. 13, jauktā izsolē izdos

dzelzsbetona virsbūves uzlikšanu
tiltam jsr° 67,

uz Latgales šosejas km 45,320. Nodrošinājums Ls 130,—.
Tuvākas ziņas kancelejā. L 3884 13855

VI rajona inženieris Rēzeknē
izdod š. g. 25. septembrī, pulkst. II, savā kancelejā, Atbrīvošanas
alejā Ne 70, otrreizējā jauktā izsolē

dzelzsbetona caurtekas
0 0,60 m jaunbūvi uz Rozentovas bruģa km 2,873. (Drošības
nauda Ls 110,—).

Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs.
Tuvākas zinas kancelejā parastā darba laikā. L 3882 13854
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