
valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājums likuma par sapulcēm.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
' Likumu par sapulcēm (Lik. kr. 1923. g.

88) papildināt ar sekošu jaunu 21'. pantu:
21'. Vainīgiem par šā likuma pārkāp-

šanu draud kriminālatbildība.
Rīgā, 1929. g. 24. septembrī.

.Ministru prezidents H. Celmiņš.
Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.

Papildinājums likumā
par Latvijas izglītības iestādēm.

(Izdots Latvijas Rs Satversmes
81. panta kārtībā.)

Likumu par Latvijas izglītības iestādēm
(Lik. kr. 1919. g 5.) papildināt ar
59'. pantu, izteic Idi:

59'. Apriņķu un pilsētu sko!
des, kā arī ; un pilsētu pašval-
dības var p is skolas slēgt un
apvienot tikai ar izglītības ministra

krišanu, kuļ d saziņā ar
iekšlietu ministri.

Rīgā, 1929. g. 24. septembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš,

i rības ministris E. Ziemelis.

Rīkojums Nr. 252
1929. g. 27. septembrī.

Meitenes muitas JasaiŠti punkta atvēršana.
Finanču ministrija paziņo, ka ar s. g.

1. oktobri Jelgavas apr. uz Latvijas-Lie-
tavas robežas tiek atvērts Jasaišu muitas
punkts, kurš darbosies uz 1924. g. ,,Vald.
Vēstn." 217. numurā izsludināto notei-
kumu pamata un būs padots Meitenes
muitai.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Apstiprinu.
1929. g. 26. septembrī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums Nr. 388
par krievu platuma preču operāciju ievešanu

vagonsūtījumietn Torņakalna stacijā.
Sakarā ar krievu platuma sliežu

ceļu pievešanu Torņakalna stacijai, no
1929. g. 1. oktobra ievedu minētā stacijā
arī krievu platuma pasažieru un parastā
ātruma vagonsūtījumu preču operācijas.

Reizē ar šo uzdodu noteikumos N° 330,
kas publicēti 1928. g. ,,Valdības Vēstneša"
55. numurā un ,,Dzelzceļu Vēstneša"
11. numurā, papildināti un grozīti ar
vēlākiem rīkojumiem, pie Torņakalna sta-
cijas nosaukuma piezīmes iedalē esošo
atzīmi papildināt ar šādu jaunu punktu:
,,un 3'K platuma vagonos pasažieru un
parastā ātruma vagonsūtījumus".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Finanču direktora v. A. Krieviņš.

valdības iestāžu paziņojumi

Latvijas bankas
divdesmit pieci latu naudas zīmes

apraksts.
Naudas zīmes lielums ir 133mmx89mm.

Zīmes priekšpuses augšējās daļas vidū
atrodas Kr. Valdemāra ģīmetne ar rakstu
ornamentu,, rotātā ovālā ieslēgumā un
tieši zem tās pa kreisi veclaiku buru kuģa
un pa labi moderna, koku kravas pildīta,
tvaikoņa attēls. Vērtības apzīmējums ir
visos četros stūros. Officiālie paraksti
atrodas zīmes apakšmalā: kreisā pusē pa-
domes priekšsēdētāja J. Celma un labā —
galvenā direktora K. Vanaga paraksti.

Visu zīmējumu ieslēdz ornamentāla mala,.
kas sastāv no ģeometriski sadalīta aiz-
sargu tīkliņa un tautiska raksta, un ir
iespiesta melnā krāsā uz oranža un gaišas
ceriņkrāsas pamata. Fonā redzams mikro-
skopiski smalks figūrāls zīmējums un gaišā
ceriņkrāsa apsedz naudas zīmi līdz pašām
malām.

Mugurpuse ir Latvijas ģerbonis, kam pa
labi un kreisi atrodas vērtības apzīmējums:
pārējais zīmējums sastāv no teksta, ģeome-
triski izveidota aizsargu tīkliņa un
ornamentiem. Šīs puses zīmējuma iespie-
dums ir tumši zilā krāsā.

Fons sastāv no tā paša mikroskopiskā
zīmējuma, kas priekšpusē, un gaišā
krāsa pārklāj naudas zīmi līdz
malām.

Rīgā. 1929. g. 24. septembrī.
Padomes pri ājs J. C

Galven;

Valsts zemes bandas Daugavpils
nodaļa.

banka atklāj nodaļu Da:i-
gavp iī. 3. Janvāra i. v'odaļa
sāks darbību š. <*. 1. oktobrī un izpildīs

Daugavpils un Ilūkstes apriņķi. Zemes
bankas aģentūra. !? šim d;

vpilī. ar

S līdz 1.

Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi

apbalvoto saraksti.
Pap ildinājums likumā par sapulcēm.
Papildinājums likumā par Latvijas izglī-

tības iestādēm.
Meitenes muitas Jasaišu punkta atvēršana.
Rīkojums par krievu platuma preču ope-

rāciju ievešanu vagonsūtījumiem Tor-
ņakalna stacijā.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1929. g. 27. septembrī

Nr. 462.
Brīva līguma artilērijas techniķa vietas

izpildītāju Valdemāru Ķimeni ieskaitu
aktīvā kara dienestā Kara skolā un pa-
augstinu par VI šķiras kara ierēdni ar
izdienu no šīs dienas.

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

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto

Latvijas universitātes darbinieku
saraksts

(Universitātes 10 gadu jubilejā.)
Izglītības ministris, universi-

tātes inženierzinātņu fakul-
tātes docents, Edmunds
Ziemelis II šķira
Bij. augstskolas organizācijas

padomes locekļi:
1. Būvinženieris Jānis Rīters III šķira
2. Mācītājs Fricis Brēder-

manis IV ,,
3. Skolotājs Eduards Me-

klers IV ..

Universitātes mācības spēki:

Ordeņa III šķira.
1. Pirmais universitātes rektors, archi-

tektūras fakultātes profesors Eižens
L a iibe,

2. Filoloģijas un filosofijas fakultātes
dekāns, profesors Dr. hist. Francis
Balodis,

3. Medicīnas fakultātes dekāns, profe-
sors Dr. med. Hermanis Buduls,

4. Matemātikas un dabas zinātņu fakul-
tātes dekāns, profesors Dr. rer. nat.
Nikolajs Malta,

5. Tautsaimniecības un tiesību zinātņu
fakultātes dekāns, vecākais docents
Kārlis Dišlers,

6. Veterinār-medicīnas fakultātes de-

kāns, vecākais docents Valdemārs
Brencens,

7. Lauksaimniecības fakultātes dekāns,
vecākais docents Pēteris Kul i tā ns,

8. Architektūras fakultātes dekāns, ve-
cākais docents Augusts Mal vēss,

9- Ķīmijas fakultātes dekāns, vecākais
docents Mārtiņš Prīmanis,

10. Mēchanikas fakultātes dekāns, vecā-
kais docents Kārlis Tormanis,"

11. Lauksaimniecības fakultātes profe-
sors Dr. agr. Augusts Kirchen-
št e i n s,

'2. Inženierzinātņu fakultātes profesors
Dr. h. c. Mārtiņš Bīmanis,

13. Ķīmijas fakultātes profesors Mag.
pharm. Eduards Zariņš.

IV šķira.
14. Lauksaimniecības fakultātes docents

Pēteris Nomals,
»5. Architektūras fakultātes docents

Augusts Reinholds Raisters.
Universitātes ierēdņi:

IV šķira.
1- Universitātes sekretārs Aleksandrs

Valdmanis,
2- Saimniecības lietu vadītājs Paulis
Ii

"
*.Q f H * »-i £

V šķira.
3. Sekretariāta vecākais darbvedis Edu-

ards Aker manis,
4. Intendanta vecākais palīgs Augusts

Mellens.

Zelta goda zīme.
1. Universitātes jaunākais ierēdnis Alek-

sandrs Lapinskis,
2. Tāpat Pēteris Treijs.
3. Ķīmijas fakultātes materiālu nolik-

tavas pārzinis Artūrs Althābers,
4. Botāniskā dārza dārznieks Mārtiņš

Pālens,
5. I šķiras techniķis Kārlis Apfel-

bannis,
6. I šķiras techniķis Jāzeps Damarov-

skis,
7. 1 šķiras techniķis Jānis Upmanis,
8. I šķiras laborants Jānis Celinskis,
9. I šķiras laborants Mārtiņš Lange,

10. II šķiras prēparātors Fricis Dekše-
nieks,

11. Kvalificēts kalpotājs Jānis Āboliņš,
12. Kvalificēts kalpotājs Radions Kļi-

m o v s,
13. Kvalificēts kalpotājs Konstantīns

Minkevičs,
14. Kvalificēts kalpotājs Ferdinands Vī-

rāts,
15. Vecākais kalpotājs Valdemārs Ap-

sitis,
16. Vecākais kalpotājs Pēteris Lasmanis,
17. Vecākais kalpotājs Kārlis Ne i m an i s,
18. Vecākais kalpotājs Jānis Treisners,

Sudraba goda zīme.
19. III šķiras techniķis Krišs Mūrnieks,
20. Kvalificēts kalpotājs Jūlijs Ozoliņš,
21. Kvalificēts kalpotājs Ansis Krūmiņš,
22. Kvalificēts kalpotājs Alfrēds Indri-

kovs,
23. Vecākais kalpotājs Krišjānis Eich-

valds,
24. Vecākais kalpotājs Artūrs Ezeriņš,
25. Vecākais kalpotājs Andrejs Lange.

Rīgā, 1929. g. 28. septembri.
Valsts Prezidents G. Zemgals,
Triju zvaigžņu ordeņa domes

priekšsēdētājs.

Valsts Prezidenta sekretārs

J. Grandaus.

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto

8. Daugavpils kājnieku pulka
karavīru saraksts

(pulka 10 gadu jubilejā).
III šķira.

Līdzšinējais 8. Daugavpils, tagad 9. Rē-
zeknes kājnieku pulka komandieris
pulkvedis Jānis Vītols.

IV šķira.
8. Daugavpils kājnieku pulka I bataljona

komandieris pulkvedis - leitnants
Viktors Hasmanis.

V šķira.

1. 8. Daugavpils kājnieku pulka 1. rotas
komandieris kapteinis Alfrēds Brieze,

2. Tāpat 3. rotas komandieris kapteinis
Eduards Ozoliņš,

3. Tāpat 5. rotas komandieris kapteinis
Jēkabs Zeltiņš,

4. ' tāpat sakaru komandas priekšnieks
kapteinis Alfrēds Platais,

5. Tāpat tieslietu darbvedis virs-
leitnants Alberts Ameriks,

6. Tāpat saimniecības komandas priekš-
nieks virsleitnants Jānis Goba,

7. Tāpat ieroču pārzinis virsleitnants
Viktors Zavertkins,

8. Tāpat vada komandieris virsleitnants
Kārlis Alberin.

9. Tāpat virsleitnants Pēteris Maciņš,
īo! Tāpat virsleitnants Hermanis Riek-

stiņš,
11. Tāpat virsleitnants Jēkabs Valde-

mārs Sīmanis.

12. Tāpat virsleitnants Teodors Kārk-
liņš,

13. Tāpat virsleitnants Nikolajs Aule-
ciems,

14. Tāpat virsleitnants Nikolajs Ozoliņš,
15. Tāpat virsleitnants Pēteris Ķurbe,
16. Tāpat virsleitnants Bernhards Kļa-

viņš,
17. Tāpat virsleitnants Nikolajs Valters,
18. Tāpat virsleitnants Nikolajs Dolfijs,
19. Tāpat adjutanta palīgs virsleitnants

Roberts Freibergs,
20. Tāpat saimniecības daļas darbvedis

IV šķiras kara ierēdnis Jānis Šmits.

Zelta goda zīme.
1. Latgales divizijas ložmetēju instruk-

toru rotas virsseržants virsnieka viet-
nieks Kārlis Vilders,

2. 8. Daugavpils kājnieku pulka 1. rotas
virsseržants virsnieka vietnieks Al-
frēds Timermanis,

3. Tāpat sakaru komandas virsseržants
virsnieka vietnieks Kārlis Štāls,

4. Tāpat 4. rotas virsseržants Roberts
Urbāns,

5. Tāpat 3. rotas virsseržants Alfrēds
Upītis,

6. Tāpat 2. ložmetēju rotas virsseržants
Ādolfs Mignevičs,

7. Tāpat saimniecības komandas virs-
seržants Ādams Krievs,

8. Tāpat 5. rotas vada seržants virs-
seržants Ernests Osis,

9. Tāpat orķestra virsseržants Jānis
Lūsis,

10. Tāpat vecākā aptiekas asistenta v. i.
seržants Eduards Gredzens.

Sudraba goda zīme.
11. 8. Daugavpils kājnieku pulka sakaru

komandas vada seržants Augusts
Upenieks,

12. Tāpat 4. rotas vada seržants Alek-
sandrs Lapko,

13. Tāpat 5. rotas grupas komandieris
seržants Jānis Priekulis,

14. Tāpat jaunākais medicīnas feldšeris
Eižens Herndorfs,

15. Tāpat vecākais mantzinis Aleksandrs
Zemītis.

Rīgā, 1929. g. 28. septembrī.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
Triju zvaigžņu ordeņa domes

priekšsēdētājs.
Valsts Prezidenta sekretārs

J. Grandaus.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
i/ 2 gadu 12— gadu 18,—
3 mēn 6,— '/2 gadu 10 —
j t 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70

un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības A oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot *|^sf |ffi§fi|ff|i|| svētdienas

un
svētku dienas

Redakcija: l/%^i ^^^
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ns 2. Tālrunis 20032 ^f^^M IPfp** Rīgā, pili X» 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^ff "*^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



Paziņojumi jūrniekiem
izdoti no jūrniecības departamenta hidro-

grāfiskās daļas.
Rīgā, 1929. g. 26. septembrī. JNs 13.

Pozīcijas ņemtas no vācu kartēm. Pei-
lējumi ir īstie no 0° līdz 360°, skaitot no
N pār 0 un uguņu sektoru robežas uz-
dotas no jūras. Uguņu saredzamība skaidrā
laikā noteikta pēc viņu .gaismas spēka.

31) Rīgas osta. Uguņu pazīmju grozī-
šana un jaunu uguņu uzstādīšana:
A) Pastāvīgā sarkanā uguns uz

AB dambja ar poziciju apm.:
560 56,9' N
240 05,6' O

ir pārmainīta pret sarkanu zibšņu

uguni ar pazīmi:
Zibsnis 0,2 sek.
Tumšs 0,8 *„

Atkārtojas 1,0 sek.

B) Uz Daugavas kreisā krasta staba
N° 20 tuvumā uz pozicijas apm.:

570 01,3' N
240 05,2' O

uzstādīta uz koka staba zaļa
uguns ar grupu zibšņiem:
Pazīme:

Zibsnis 0,5 sek.
Tumšs 0,5 ,,
Zibsnis 0,5 ,,
Tumšs 2,0 ,,

Atkārtojas 3,5 sek.
Redzama no 183° caur W un N
līdz 330.
Uguņu augstutnsvirsjūras līmeņa:

9,5 m
virs zemes 8,5 m

C) Uzstādītas divas vadugunis Bol-
derājas kanāla ieejas apzīmēšanai.
Vaduguns līnija īsta 500—2300.
Priekšējā balta pārtraukta uguns
uz pozicijas apm.:

570 02,3' N
240 03,6' 0

Pazīme:
Gaišs 0,5 sek.
Tumšs 0,5 ,,
Atkārtojas 1,0 sek.

Konstrukcija laterna uz koka
staba ar gala zīmi — kons ar
aso galu uz augšu.
Uguns augstums — 5 m virs
jūras līmeņa.
Pakaļējā balta uguns 80 m at-
statumā no priekšējās:
Pazīmes:

Gaišs 1,0 sek.
Tumšs 1,0 ,,

Atkārtojas 2,0 sek.
Konstrukcija — laterna uz koka
staba ar gala zīmi — kons ar
aso galu uz leju.
Uguns augstums —? 7 metri virs
jūras līmeņa.

Ričā. 1929. 2. 26. sentembrī.

Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.
Darbveža v. i. Ilziņš.

Noticēs to Marinēts
published by the Hvdrographic Section

of the Marinē Department.
Riga, 26th September 1929. Ns 13.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights are from
seavvard. Visibilitv of lights in clear vveather
as limited by the intensitv of light.

31) Riga harbour. Alteration in light
and establishement of lights.
A) The fixed red light on the AB

dike, approx. position:
560 56,9' N
240 05,6' E

is altered to flashing red light:

Flash 0,2 sec.
Eclipse 0,8 ,,

Period 1,0 sec.

B) On the left side of the river
Daugava near the post N° 20,
approx. position:

570 01,3' N
240 05,2' E

there is established on a wooden
post a group flashing green light:

Flash 0,5 sec.
Eclipse 0,5 -„
Flash 0,5 „
Eclipse 2,0 ,,
Period 3,5 sec.

Visible from i 83° through W and
N to 330;

Elevation: 9,5 metr. above seale-
vel and 8,5 metr. above ground.

C) Two leading lights are establi-
shed marking the entrance to
the Bolderaja chānnel.
Leading line 500—2300 true.
The front light: approx. position:

570 02,3' N
240 03.6' E

Character: occulting white light:

Light 0,5 sec.
Eclipse 0,5 „

Period 1,0 sec.

Structure: wooden post with
a conical topmark point upwards.

Elevation: 5 mtr. above sealevel.

The rear light is 80 metr. ditant
from the front light.

Character: occulting vvhite light:

Light 1,0 sec.
Eclipse 1,0 „
Period 2,0 sec.

Structure: wooden post with
a conical topmark point down-
wards.
Elevation: 7 mtr. above sealevel.

Lati/Ijas bankas nedēlus pārskats
uz 1929. a. 25. septembri.

AKTĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un

?. pie ārzemju emisijas bankām . . 23,899,754 01
Ārzemju valūta 49,388,325 60
Sudraba nauda 4,469,940 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 9,529,180 06
īsa termiņa vekseļi 91,779,206 32
Aizdevum 'i pret nodrošinājumiem . 56,599,429 42
Citi aktīvi . 19,403,257 80

255,069,093 21

Rīgā, 1929. g. 26. septembrī.

14384

PASĪVĀ. Lati
Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 46,202,930 —Pamata kapitāls. . 15,581^423 9g
Rezerves kapitāls 3,09o',586 02Speciālās rezerves 2,500,000 —.
Noguldījumi 13,733,201 ig
Tekoši rēķini 61,979,063 7oValsts rēķini un depoziti 90,773^877 97
Citi pasīvi ? 2Ļ207 '96Q 35

255,0697093 9i

Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
Galvenais direktors K. Vanags.

Norvēģijas ārlietu ministris
paziņojis Latvijas sūtnim Stokholmā, ka
Trondhjetn'as pilsētu sākot ar 1930. gada
1. janvāri sauks par Nidarps.

Dzēšami no nosacīti notiesāto
sarakstiem:

1) Sarakstā JM2 49 (sk. 1925. g. 12. febr.
„V. V." 34.num. pielikumā) N°5926 —
Tarvan, Rozālija.

2) Sarakstā M> 51 (sk. 1925. g. 24. aprija
,,V . V." 90. numura pielikumā) N°6368
— Libergs, Mārtiņš.

3) Sarakstā -Ni> 65 (sk. 1927. g. „V. V."
24. numura pielikumā) N° 10631 —
Norvels, Kārlis.

4) Sarakstā X» 69 (sk. 1927. g. „V. V."
173. numura pielikumā) JV2 12008 —
Gričunas, Otilija.

5) Sarakstā M> 82 (sk. 1928. g. „V. V."
240. numura pielikumā) N° 15554 —
Pavlovskis, Lūcija.

6) Sarakstā Ne 83 (sk. 1928. g. „V. V."
260. numura pielikumā) Ns 15674 —
Gričunaite, Otilija.

7) Sarakstā N° 84 (sk. 1928. g. „V. V."
284. numura_ pielikumā) -N° 15898 —
Ločmelis, Ādams.

8) Sarakstā X? 85 (sk. 1929. g.„V. V."
28. numura pielikumā) N° 16165 —
Liepiņš, Tenis.

m

9) Sarakstā tte 92 (sk. 1929. g. „V. V."
192. numura pielikumā) N° 18142 —
Zemturs, Gustavs.

Rīgā, 1929. g. 26. septembrī.

Tiesl. min. departamenta
direktorsStokets.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

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

Bogdanovs dzimis 1900. g., Jaunlatgales apr.
Purvmalas pagasta piederīgs, līdz iesaukšanai
kara dienestā dzīvojis tā paša pagasta Verchnije
Zachorodu ciemā, krievs, pareizticīgs, bez izglī-
tības, zemkopis.

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

1929. g. 25. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatojoties uz 1929. g. 25. septembra rīcības
sēdes lēmumu, meklē apsūdz, uz k. s' . 1. 106. p.
1. pkt. Zemūdeņu diviziona atvaļināto matrozi
Pēteri Jēkaba d. Šachno, dzim. 1907. gada
6. jūnijā, agrāk dzīvojis Madonas apr. Dzelzavas
pag. Atrašanas gadījumā Šachno apcietināms,

ievietojams tuvākā ieslodzījuma vietā un ieskai-
tāms kara tiesas priekšsēdētāja rīcībā, par ko
paziņot pēdējam.

1929. g. 25. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs.

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis J a n s 0 n s.

Rīgas apgabaltiesas 3. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 24. septembra lēmumu,
atsa'uc „Valdības Vēstneša" 1925. g. 25. jūlija
162. numurā iespiesto sludinājumu par uz sodu
lik. 51. un 581. p. 3. d. pamata apsūdz. Rīgas
pilsētas pieder. Konstantina Jāņa d. Faigela
meklēšanu, jo minētais Faigels ir atrasts.

Rīgā, 1929. g. 25. septembrī. N° 711971.

Priekšsēdētāja biedra vietā Z. Vitte.
Sekretārs J. Suslovs.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 24. septembra lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 587. p. 1. d. apsūdzēto
Rēzeknes pilsētas piederīgo, Stepanu Jāņa d.
Solovjovu, 27 g. vecu, garāku par vidēju
augumu, skūtām ūsām un bārdu, pastāvīgā
dzīves vieta pēdējā laikā bija Rēzeknē, Kareivju
ielā JV2 21.

Atrašanas gadījumā minētais Stepans Jāņa d.
Solovjovs apcietināms, ieskaitot Maltas
iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko pa-
ziņot minētam izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1929. g. 26. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā J, L e g z d i ņ š.
Sekretāra vietā R. Veinbrants.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 17. septembra lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstneša" 1929. g. 182. nu-
murā iespiesto sludinājumu par aps. pēc sodu
lik. 578. p. 1. d. un 578. p. 3. un 1. d. Jāņa
Jāņa d. Grecka meklēšanu, jo minētais Jānis
Jāņa d. Greckis ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 26. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Grunduls.

Sekretāra vietā R. Veinbrants.

RĪGA.
Iedzīvotāju kustība Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
ziņām 1929. gada augusta mēnesī reģi-
strēti (iekavas atzīmēti skaitļi par ie-
priekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši . . 259 (290) 227 (294) +32 (— 4)
Vācieši ... 45 (45) 49 (58) —4 (—13)
Krievi ... 49 (52) 40 (31) +9 (+21)
Žīdi .... 50 (64) 31 (40) +19 (+24)
Poļi un leiši. 27 (30) 23 (28) + 4 (+ 2)
Citi . . . . 12 (11) 13 (20) — 1 (— 9)

Kopā . 442 (492) 383 (471) +59 (+21)
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberku-

loze 57 (61), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
54 (63), vēzis 55 (55), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 17 (23), vecuma
nespēks 36 (28), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības, ne-
ieskaitot tuberkulozi 20 (39), nieru
kaite 12 (7), vēdera tīfs 4 (5), šarlaks 1 (1),
masalas 2 (2), garais klepus 2 (3), difte-
rija 4 (1), galvas smadzeņu plēves iekai-
sums 6 (5), influenca 2 (1), izsitumu
tifs 0 (0), asinssērga 0 (0), nedabiska
nāve 9 (33), pašnāvības 11 (16).

Noslēgtas laulības 494 (272), no tām pie
garīdzniekiem 411 (201).

Lipīgas slimības. Pēc Rīgas pilsētas sta-
tistiskā biroja ziņām 1929. gada augusta
mēnesī saslimuši ar vēdera tifu 64 "(31),
izsituma tifu 1 (1), paratifu 44 (31),
šarlaku 69 (45), masalām 17 (56), difte-
riju 22 (13), garo klepu 18 (31), rozi 14(13),
cūciņu 6 (21), asinssērgu 0 (0), teta-
nus 0 (0), parotīt, epid. 0 (0), influenču
0 (0), malāriju 0 (0), lepru 0 (0), epidē-
misko smadzeņu plēves iekaisumu 5 (3).
Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 28. septembri,

Latvijas skolu 10 gadu darbības atceres svētku
vidus- un arodskolu koru koncerts. — Svēt-
dien, 29. septembrī, pulksten 2 dienā, tautas

izrādē „K o p e 1i j a", ar Helēnu Tangljevu-Birz-
nieci un Osvaldu Lēmani galvenās lomās. Pje!
dalās visa baleta trupa. Diriģēs Otto Karls"
Pulksten 7.30 vakarā sakarā ar Latvijas univer-
sitātes 10 gadu jubileju, svinīga izrāde „Vai-
d e 1 0 t e". Piedalās Vilija Lamberts , Helēnā
Berzinskis, Herta Lūsis, Adele Pulciņš,' Nikolajs
Vasiljevs, Alberts Verners, Jānis Niedra u. c
Diriģēs Teodors Reiters. — Pirmdien, 30. sep-
tembrī, pulksten 8 vakarā Ellas 11 b a k "pla-
stiskas dejas. Pie klav. V. Dobrovoļskis. —
Otrdien, 1. oktobrī, „Mef i st of els", Feodora
Komisaiževska iestudējumā. Piedalās A. Bene-
felds, V. Lamberts, N. Vasiljevs, Ād. Kaktiņš
H. Lūsis, R. Tunce. Diriģēs Teodors Reiters!

Nacionālais teātris. Sestdien, 28. septembri
pulksten 2.30 dienā, skolēniem par lētām cenām
(no 20 sant. līdz 1 latam) zviedru tautas luga
„Ve r ml an d i eši" ar dziesmām un dejām.
Izrāde jau izpārdota. Pulksten 7.30 vakarā
Šekspira„D 0 t s pret dotu". — Svētdien
29. 'septembrī, pulksten 2 dienā Džeroma komē-
dija ,,F an n i j a". Pulksten 7.30 vakarā Fr. Lan-
gera interesantā komēdija ,,Ka m i e 1i s caur
adatas ac i". — Pirmdien, 30. septembrī ,
pulksten 5 pēc pusdienas, kara vīru izrādē!
Džeroma komēdija „F a n n i j a". — Otrdien!
1. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, Langera komē-
dija ,,Kamielis caur adatas aci". —-
Trešdien, 2. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi Annas Brigaderes komēdija ,,Kad sievas
spēkojas" A. Amtmaņa - Briedīša režijā,'
A. Cimermaņa dekoratīvā inscenējumā. Piedalās:
A. Klints, L. Špīlbergs, J. Skaidrīte, E. Jakob-
sons, O. Lejaskalns, M. Riekstiņš, J. Lejiņš.
A. Alksnis,}. Osis, T. Podnieks, ' K. Lagzdiņš,
K- Kvēps, Ž. Katlaps.

Dailes teātris. Sestdien, 28. septembrī, pulk-
sten 3 pēc pusdienas ,,Mērnieku laiki".
Studentiem un skolniekiem puscenas. Vēl ne-
daudz I un II vietas dabūjamas. Pulksten 7.30
vakarā komēdija „V ē d e k 1 i s". Studentiem un
skolniekiem puscenas. — Svētdien, 29. septembri,
pulksten 2 dienā, tautas irzādē, Raiņa ,,MĪIa
stiprāka par nāvi". Pulksten 7.30 vakarā
M. Brechmans-Štengels viesizrāde „Skaistā
H e 1 ē n a". Publiku lūdz pasteigties ar biļešu
iegādāšanu, jo pēdējā izrāde bija galīgi izpār-
dota. — Pirmdien, 30. septembrī, pulksten 6
vakarā, kareivju izrādē „V ē d e k I i s". — Piekt-
dien, 4. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi amerikāņu rakstnieka Ridleja luga ,,S p 0 k u
vi Lc ieti s".

Literatūra.
Jaunības Tekas. Literāriski-zinātnisks mēneš-

raksts jaunībai. Ns 9. — 1929. g.

Mazās Jaunības Tekas. JVs 9. — 1929. g.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Vīnē, 28. septembrī. Austrijas banka
nolēmusi paaugstināt diskontmēru no
7'/2% uz 8i /2°/o.

Kopenhāgenā, 28. septembrī. Dānijas
banka nolēmusi paaugstināt diskontmēru
no 50/0 uz 51/2%.

KURSI.
Kigas birža, 1929. gada 28. septemon.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,19?
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku 20,28—20,43
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,80—100,55
100 Itālijas liru 27,08—27,29
100 Zviedrijas kronu 138,80—139,50
100 Norvēģijas kronu .... 138,05—138,73
100 Dānijas kronu 138,05—138J 5
100 Austrijasšiliņu72,75—73,100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,33—15,4»
100 Holandes guldeņu .... 207,85—208, 90
100 Vācijas marku 123,40—124.w
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10— 138,H'
100 Polijas zlotu 57,55—58,70
100 Lietavas litu 51,10—51,

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 82—90

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4°/0 Valsts prēm. aizņēmums . 98—10°
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevici.

.Zvērināts biržas maklers M. Okmian*.

Redaktors M. Arons.



{Tiešs*
sltzdinaļuwni.

apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un

20)9 p. pamata paziņo, ka pēc
,093 g 28. aprīlī Rīgā mirušā

ģā-Ja Kārļa dēla Rozīša

ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-

iumu vai sakarā ar to, tiesības
J
kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
. j pieteikt šīs tiesības mi-

i ' iesai sešu mēnešu laikā,

skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas.
Ia minētās personas savas tie-

sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks tad viņas atzīs kā šīs
tiesī bas zaudējušas. L. JVs 4833

Rīgā, 1929. g. 17. septembrī,

priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
j3551~ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskani ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 15. oktobrī
minētās nodaļas atklātā tiesas

sēdē attaisīs un nolasīs 1929. g.

1 maijā Mētrienes pag. mirušā

ļāna Andreja d. Beļava testa-

mentu.
Rīgā, 1929. g. 26. septembri.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14398 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
nazino, ka 1929. g. 15. oktobrī

minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1918. g. 5. aprīlī
Zadbnskā, Voroņežas guberņā
mirušā Jēkaba Kriša d. Rekes-
(Reltena ) testamentu.

Rīgā, 1929. g. 26. septembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

14399 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
\5. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un no-
lasīs 1929. g. 6. jūnijā Duntes
pagastā mirušā Mārtiņa Mārtiņa

dēla Āpis, ari Apses, testamentu.

Rīgā, 1929. g. 26. septembrī.
Priekšsēd. v, A. Veidners..

14400 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 15. oktobrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē attaisīs un nolasīs 1925. g.
30. jūlijā Ramkas pagastā mirušā
Kārļa Pētera d. Tora testamentu.

Rīgā, 1929. g. 26. septembrī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
14468 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. I. februāra likuma
par laulību 50., 61. p., civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 706. un 718. p.
pamata, ar šo dara zināmu
Pāvelam Bogdanovam, ka tiesa
1928. g. 3. decembrī aizmuguras
nosprieda viņa laulību ar Adu
Bogdanovs, dzim. Andersons,
šķirt. L. JVs 70/28.

Jelgavā, 1929. g. 13. septembri.
Priekšsēdētāja v. K. Vītols.

13302o Sekretāra pal. F. Kāps.
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 2. septembra
lēmumu uzaicina 1919. g. 31. de-
cembrī Alšvangas pagastā mirušā
Jāņa Andreja d. Zundovska
(Zundauska) mantniekus, kredi-
torus, legātārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kurām
varētu būt kādas tiesības ' vai
prasības uz atstāto mantojumu,
neteikt tādas tiesai sešu mēnešu

«ikā, skaitot no sludinājuma
'apiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurāmnebūs paziņots tiesai minētā
la'kā, tiks atzītas par zaudētām
uvisiem laikiem.

Lepājā, 1929. g. 13. septembri.
-\955m,29. 13365

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Wj5_^ Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 2. septembra
'«numu uzaicina 1909. g. 21. jan-
v.an Liepājā mir. Marijas Tru-
sinskis un 1920. g. 27. maijā
™J- Lauras Fridricha m. Stanke-

ļ - _ mantniekus, kreditorus,
gatārus, fideikomisārus un visas

yws personas , kurām varētu būt

«fst
t!esIbas vai prasības uz at-

mato mantojumu, pieteikt tādas
"esai sešu mēnešu laikā, skaitot

dien
dulāJiespiešanas

Tiesības un prasības, par kurām
bu,- 11azinot s tiesai minētā
.,, a

' .t:ks atzīts par zaudētāmuz visiem laikiem.

^S'oQ
929 g-' 3septembrT -

p. ,! 13366
^"ekssed. b. v. O. Dzinters.

___Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

iēfi?,'^'' *-
^

2- septembra

SCesU na,Cina - 1928 «- , °^*races pagastā mirušā Jāņa

Jāņa d. Saukanta mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1929. g. 13. septembrī
N? 954m./29. 13367

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

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 2. septembra
lēmumu uzaicina 1910. gada
23. janvārī Liepājā mirušā An-
dreja Rotenberga arī Rūtenberga
mantniekus, kreditorus, legā-
tārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai min. laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. Ns933m/29.

Liepājā, 1929. g. 13. septembrī.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

13368 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz Andreja un
Annas Sudiku lūgumu un savu
š. g. 5. septembra lēmumu,
uzaicina 1928. g. 4. novembri
Kingstonā, Jamaikā, mirušā Pē-
tera Andreja d. Sūdi ka mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas
personas, kurām varētu būt kādas
tiesības un prasības uz nel. atstāto
mantojumu, pieteikt savas tiesī-
bas un prasības miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Tiesības un prasības, kuras
nebūs pieteiktas mi nētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. L. JVs 1204.

Liepājā, 1929. g. 13. septembrī.
13307o Miertiesnesis (paraksts).

Dobeles iecirkņa miertiesnesis,
uz sod. lik. 218. p. pamata, pa-
ziņo, ka gaļas noliktavas, Dobelē,
Lielajā ielā Ns 15, īpašnieks Timo-
tejs Michmelis, par noliktavā
pielaisto netīrību, ar š. g. !0.
augusta tiesas pavēli, kura stā-
jusies likumīgā spēkā, pēc s. I.
209. p. sodīts ar Ls 20,— naudas
sodu vai maksāt nespēšanas gadī-
jumā ar arestu uz piecām dienām.

Dobelē, 1929. g. 24. septembrī.

14402z Miertiesnesis (paraksts).
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs papildām savam sludi-
nājumam, ievietotam š. g. gai-
dības Vēstnesī" Ns 174, par Mār-
tiņa Sinka nekustamā īpašuma,
kurš atrodas Rīgā, Tērbatas ielā
Ns' 57/61, II hip. iec. ar zemes
grāmatu r«ģ. Ns 772 (grupā 28,
grunts Ns 70), pārdošanu publi-
skos torgos A/S Rīgas kredītban-
kas un zemkopības ministrijas
prasību lietās, ziņo, ka jābūt
un jālasa: A/S Rīgas kredītban-
kas, zemkopības ministrijas un
Rīgas hipotēku biedrības prasību
lietās. 14397z

Rīgā, 1929. g. 27. septembri.
Tiesu izp. O. Stelmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. oktobrī, pulkst. 11 dienā,
Rīgā, L. Ķēniņu ielā JVs 21,
eksprešu II nolikt., A/s „Antons
un Alfrēds Lemans" lietā
II torgos pārdos Vuifa Hoffa
kustamu mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par
Ls 1350.

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

Rīgā, 1929. g. 20. septembrī.

14530 Tiesu izp. J.-Zirģels

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. oktobrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Brunenieku ielā JVs 79,
pārdos Voldemāra Spatca kust.
mantu, sastāvošu no 1 šerf-
mašīnas f-mas ,,Fortūna", no-
vērtētu par Ls 500.

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

Rīgā, 1929. g. 19. septembri.
14551 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanc'e 'leja atrodas Madonā, Rīgas
bulv. JVs 11, paziņo, ka:

1) Annas un Jāņa Purbeku
un Valsts zemes banka? pra-
sībās par Ls 4721,67 ar procent.
un izdevumiem, 1929. g. 19. de-
cembrī, pulksten 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē pirmā publiskā vairāksolī-
šanā pārdos Eižena Pētera dēla
Lāča nekustamu īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī. Laz-
donas pagastā, un sastāv no

„Vidsētas Ns 49 F" mājām ar
zemes grāmatu reģistra Ns 3410
un aptver 19,03 ha derīgas un
1.04 ha nederīgas zemes, kopā
20,07 ha;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 2000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 10.600,—,
bet solīšana sāksies no Ls 8600;

4) personām, kūpas vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā Ls 830,— drošības naudas
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu, un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir tiesības
nepielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. sept.
14404 Tiesu izp. ļ. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
JVs 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 400,80 ar soda pro-
centiem un izdevumiem, 1929. g.
19. decembrī, pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos Jāņa Jāņa dēla
Meldera nekustamu īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Sai-
kavas pagastā un sastāv no
,,Lejas-Jošmal JVs 131" mājām
ar zemes grāmatu reģistra
JVs 1229 un aptver 74,84 pūr-
vietas ar 112,— taksācijas ienā-
kumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3800;

3) solīšana sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas prasību
kopā ar pirmtiesību prasībām
bankas prasībai;

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt, ir
jāiemaksā drošības nauda desmit
procenti no apvērfēšanas summas
un jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šī īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. sept.
14405 Tiesu izpild. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
JVs 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 2120,38 ar soda pro-
centiem un izdevumiem, 1929. g.
19. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos Jāņa Pētera d.
Gargurna nekustamo īpašumu,
kas atrodas Madonas apr.,
Vējavas pagastā, un sastāv no
lauku mājam „Kajāni jYs 11"
ar zemes grāmatu reģ. JVs 2505;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 2200,—;
no kuras summas sāksies solī-

šana;
3) īpašums apgrūtināts ar hipo-

tēku parādiem par Ls 2000,—;
4) personām, kuras vēlas vai-

rāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā Ls 220,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. sept.
14406 Tiesu izpild. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvāri J* 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 196,17 ar soda
procentiem un izdevumiem,
1929. g. 19. decembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē pirmā publiskā
vairāksolīšanā pārdos Arvīda

Jāna d. Assara nekustamu īpa-
šumu kas atrodas Madonas
apriņķi, ļaungulbenes pagastā
un 'sastāv no lauku mājas
,.Vilk-nieki J* 31 F" ar zemes
grāmatu reģistra JVs 3023 un

aptver 16,65 ha:

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3300,

3) solīšana sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas prasību
kopā ar pirmtiesību prasībām
bankas prasība';

4) personām, kuras vēlas
vairāksolīšanā dalību ņemt, jāie-
maksā desmit procentes no ap-
vērfēšanas summas un jāiesniedz
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav iebildumu,
ka minētās personas iegūst šo
īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. sept.
14407 Tiesu izpild. J. Driba.

I?īgas apgabaltiesas Madonas
apr, tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ns 11, paziņo, ka:

1) Ādolfa Tenisa prasībā par
Ls 450,94 ar % un izdevumiem,
1929. g. 19. decembrī, pulkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, pirmā publiskā
vairāksolīšanā pārdos Augusta
Pētera d. Vecgrāva nekustamu
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Dzelzavas pagastā un
sastāv no lauku mājām ,,Komi
Ns 1" ārzemes grāmatu reģistra
JVs 595 un aptver 40,92 pūr-
vietas ar 73,89 taksācijas ienā-
kumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls3000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 4000 no
kuras summas, saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. sāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls 400,— drošības naudas
un jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu, un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. sept.
14408 Tiesu izpild. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ns 11, paziņo, ka:

I) Jaungulhenespatērētāiu bie-
drības prasībā par Ls 45,05 par
procentiem un izdevumiem, 1929.
gada 19. decembrī, pīkst. 10 rīta.
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos Roberta Jāņa d.
Deņģa nekustamu īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Jaun-
gulbenes pagastā un Jaungulbe-
nes muižas jaunsaimniecība
F. ar nosaukumu „Lapaiņ

stri ar
18 un aptver 15,04 Ka ar no-

vērtējumu nodokļu aprēķināšana:
par 59,80 taksācijas rubļiem;

2) īpašums pārdošanai vai-
rāksolīšanā novērtēts par Ls 3000,
no kuras summas sāksies solīšana,

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 2600,—;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā
iemaksā Ls300,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu miniestrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grām. par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir tiesības ne-
pielaist šī īpašuma pārdošanu, ir
tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. septembrī.
14410z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Madonā, Rīgas bulv. 11,
paziņo, ka:

1) Latviešu Lauksaimnieku
Ekonomiskās sabiedrības prasībā
par Ls 2497,80 ar procentiem un
izdevumiem, 1929. g. 19. dec,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pirmā publi-
skā vairāksolīšanā pārdos Kārla
Andreja d. Piņķa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Madonas

i, Mārcienas pagastā un
sastāv no lauku mājām ,,Ma|ģeni"
ar zemes grāmatu reģ. JVs 838 un
aptver 82,32 pūrvietas ar 75,61
taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls6000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 18600,—, no
kuras summas, saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. sāksies solī-
šana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 1860,— drošības
nauda un jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu;

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir tiesības ne-
p ielaist šī īpašuma pārdošanu, ir
tādas tiesības jāpierāda līdz ūtru-
pes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiess
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. septembrī.
I4409z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv,
Ns II, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 650,37 ar soda pro-
centiem un izdevumiem, j.g.
19. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos Jāņa Ernesta d.
Liepiņa nekustamo īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Vie-
talvas pagastā un sastāv no
lauku mājām ,,Balodēni JVs 93",
ar zemes grāmatu reģ. JVs 122 un
aptver 119,44 pūrvietas ar 45,39
taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 6000,—;

3) solīšana sāksies ne mazāk par
Valsts zemes bankas prasīb. kopā
ar priekštiesību prasībām bankas
prasībai;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā drošības nauda desmit
procentes no apvērtēšanas sum-
mas un jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās per-
sonas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šā īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpie-
rāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. septembrī.
1441 Iz Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ns 11, paziņo, ka:

1) Andreja Ķirsona prasībā par
Ls 500,— ar procentiem un izde-
vumiem, 1929. g. 19. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, pirmā publi-
skā vairāksolīšanā pārdos Roberta
Jēkaba d. Stabulnieka nekustamo
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Kraukļu pagastā un
sastāv no lauku mājām ,,Lejas-
Ritiņi" JVs 1", ar zemes grāmatu
reģ. JVs 1765 un aptver 91,16 pūr-
vietas ar 69,06 taksāc. ienākumu
rubļu vērtību.

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3000,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 2061,33:

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls 300,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
iebildumu, ka minētās personas
iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par so īpa-

šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir tiesības
nepielaist šī īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. septembrī.
I4412z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Madonā.Rīgas bulv.
JVs 11, paziņo, ka:

1) Augusta Stiliņa prasībā par
Ls 2000,— ar procentiem un iz-
devumiem. 1929. g. 19. decembrī,
plksf. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē,pirmā publi-
skā vairāksolīšanā pārdos Pētera
Pētera d. Laša nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.,
Ļaudonas pag. un sastāv no
lauku mājas ,,Ķepši Ns 36-11' ,. ar
zemes grāmatu reģ. N» 55
aptver "irvietas ar 65,54
taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tību :

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 5'
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 2800,—;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls 500,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
iebildumu, ka minētās personas
iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pārdo-
šanu, ir tādas tiesības jāpierāda
līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
Madonā, 1929. g. 20. septembrī.

14413z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvāri JVs 11 paziņo, ka:

1) CS ,,Konzums" prasībā
par Ls 1730,— ar procentiem
un izdevumiem, 1929. g. 19. dec,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
pirmā publiskā vairāksolīšanā pār-
dos Reiņa Reiņa d. Bērsta ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apr., Viesieneas pag.,
un sastāv no Viesienas muiža
Kalvu pusmuižas ar zemes grām.
reģ. JVs 2340 un aptver 269,99
pūrvietas ar 242,49 taksācijas
ienākumu rubļu vērtibu;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 8000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 39000,—,
no kuras summas saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. sāksies
solīšana;

4) personām, kuras vēlas vairāk-
solīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 3900,— drošības
nauda un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu un

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

Personām, kurām ir tiesības
nepielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. septembri.
14414b Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpilsdītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvāri JVs 11 paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 2660,13 ar soda procen-
tiem un izdevumiem, 1929. g.
19. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civlnodaļas
sēžu zālē pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos akc. sab. ,,Latvijas
Lini" nekustamo īpašumu, kas
atrodas Madonas apr., Cesvaines
pagastā, un sastāv no Cesvaines
muižas zemes gabala ,,Latvijas
Lini JVs 87F" ar zemes grāmatu
reģistra Ns 3188 un aptver 25,67
ha:

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls Sonori,

3) īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 176005,—,
no kuras summas sāksies solī-
šana, saskaņā ar civ. proc. lik.
1871. p.;
4) personām, kuras vēlas vairāk-

solīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā desmit procentes no
apvērtēšanas summas drošības
nauda un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu un

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

Personām, kurām ir tiesības
nepielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 20. septembrī.
14415b Tiesu izp. J. Driba.

Varakļānu iec. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgiem šādus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. NK Ns 005612 613, izd. no
Varakļānu pol. iec. 1928. g.
27. febr. ar Šoras Naglis vārdu, kā
nozaudētu; 2) Latv. iekšz. pasi
ser. NK Ns 005377 375, izd. no
Varakļānu pol. iec. 1928. g.
23. janv. ar Rozas Altmanis,
dzim. Ribniks, vārdu, kā sade-
gušu: 3) Latv. iekšz. pasi s*

'.78 376, izd. no Varakļānu
pol. iec. 1928. g. 23. janv. ar
Alters Altmanis vārdu, kā sade-
gušu, un 4) Latv. iekšz. pasi
ser. NK Ns 005038 39. izd. no
Varakļānu iec. pol. 1927
18. okt. ar Šoras Altmanis vārdu,
kā sadegušu. 13276o



Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvārī JVs 11 paziņo, ka:

1)Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 189,41 ar soda procentiem
un izdevumiem, 1929. g. 19. dec,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pirmā
(.ubliskā vairāksolīšanā pārdos
Alfrēda Jāņa d. Žiides nekustamo
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Jaungulbenes pagastā,
un sastāvošu no lauku mājas
,,Rugāji Ns 52F" ar zemes grām.
reģistra JVs 3963 un aptver
14,53 ha;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 2800,—;

3) solīšana sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas prasību
kopā ar pirmtiesību prasībām
bankas prasībai;

4) personām, kuras vēlas vairāk-
solīšanā dalību ņemt, ir jāiemaksā
desmit procentes no apvērtēšanas
summas un jāiesniedz apliecība
par to ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zīmes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir tiesības
n pielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g.20. septembrī.
14416b Tiesu izp. J. Driba.

'Citu iestāšu
siudinssļumi.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 3. oktobrī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, I. Ķēniņu ielā 21,
Eksp. II, pārdos vairāksolīšanā
Dina-Lea Jakobsons kustamu
mantu, novērtētu par Ls 446,—
un sastāvošu no dāmu kleitām
un manufaktūras viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 18. septembrī.
14514z Piedzinējs A. Krauklis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 3. oktobrī, pīkst.' 1,30
dienā, Rīgā, Jaunielā JVs 35,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanāMovša
Berlina kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 345,— un sastāvošu
no dzīvokļu iekārtas viņa 1928. g.
proc. peļņas ienākuma nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 19. septembrī.
14513z Piedzinējs A. Ozoliņš.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 4. oktobrī, pīkst-.
10, publiskā vairāksolīšanā tiks
pārdotas Ševelim Ettingeram pie-
derošas mantas, atrodošās Ka-
trindambī JVs 24/26, sastāvošas
no viena gatera un viena elektro-
motora A.S.L.A. JVs 364119, no-
vērtētiem par Ls 1150,—.

Piedzīšana tiek izdarīta darba
inspektora slimo kasu lietās un
Rīgas centr. kop. slimo kasu
prasības segšanai. 14519z

Rīgas prēf. '5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 8. oktobrī, pīkst.
10, publiskā vairāksolīšanā tiks
pārdotas mantas, piederošas Vol-
demāram Virvinskim, atrodošā
Ezera ielā Ns 27, dz. 9, sastāvošas
no mēbelēm, fotoaparāta un
skārda krāsns, novērtētiem par
Ls 166,—.

Piedzīšana tiek izdarīta Jāņa
Vītiņa īres prasības segšanai.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 3. oktobrī,
pīkst. 10 dienā, Grāvmuižas ielā
JVs 1, pārdos vairāksolīšanā pils.
I. Brača piederošas dzīvokļa ie-
kārtas mantas, novērtētās kop-
summā par Ls 265,—, īres mak-
sas parāda un tiesāšanas izd.
vumu piedzīšanai par labu J.
Lipsta mantojuma masai, pēc
Rīgas 2. rajona īres valdes iz-
pildu raksta JVs 431. 14522z

Valsts Pssienas
6-fcl. pamatskola

izdos š. g. 15. oktobri, pīkst. 16
skolas telpās mazākprasītājiem

30 kub. asis

bērza mnlbas
piegādāšanu skolas vajadzībām.

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iecirknī dara zināmu, ka š. g.
12. oktobrī, pīkst. 12 dienā,
Jaunsvirlaukas pagasta Valmju
mājās 1. Jelgavas slimo kas«
prasības apmierināšanai, atklātā
otrreizējā vairāksolīšanā pret tū-
lītēju samaksu tiks pārdoti Jēka-
bam Ozolam piede viegli
izbraucamie rati un 8 mālu dze-
namie truļi, novērtēti par Ls 160.

Pārdodamās mantas apskatā-
mas pārdošanas dienā uz vietas.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Madonas apr. priekšnieka pal.
I. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
4. oktobrī, pīkst. 10, pie Mār-
cienas pag. Pilskalnu mājām,
tiks izpārdota vairāksolīšanā pils.
Mārtiņam Riteram piederoša ku-
stama manta, sastāvoša no 1
baltas cūkas, apm. 2 pudi smagas,
nocenota par Ls 60,— izpildot
Madonas apr. 3. iec. miertiesu,
spriedumu no 1929. g. 30. jūlija
JVs 664. Izzināt sarakstu, at-
sevišķas mantas nocenojumti, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Madonas apr. priekšnieka ...1. iecirkni paziņo , ka iqoq
p
'

8. oktobrī, pīkst.' 10, p:e oiu g"nama tiks izpārdota vairāksoiK^-'pils. Gustam Zvejniekam S?rosa kustama manta , sastāvotno 1 dzelzsasu vaģiem-piatform*
nocenota par Ls 19,73 ;,<?'
pirmās apdrošināšanas sabiedTbas nelaimes gadījumos rakstu *11929. g. 22. augusta ar *..3,"%Izzināt sarakstu , atsevišķas m^n "
tas nocenojumu , kā arī 'apskata
pārdodamo mantu varēs n' āAšanas dienā uz vietas 1445it

Madonas apr. priekšnieka pai.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
8. oktobrī, pīkst. 10, pie Grosto-
nas pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Andrejam
Šmitam pieder, kustama manta,
sastāvoša no 1 aitas, baltu vilnu,
nocenota par Ls 12,25, izpildot
pirmās apdrošināšanas sabiedr.
nelaimes gadījumos rakstu no

g. 24. augusta ar JV952 62
Izzināt sarakstu, atsevišķa.
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. I4455z

Latvijas universitātes leg
cijas kartiņa Ns 2337 ar ē
Palcers vārdu pazaudēta
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Rīgas prēf. ostas iec.priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apl. JVs 3591
no Zemgales artilērijas pulka
komandiera 1926. g. 31. maijā ar
Jāņa-Arvīda Timines vārdu.

Madona apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
8. oktobrī, pīkst. ', pie Sāvienas
pagasta nama tiks izpārdota vai-
rāksolīšanā pils. Albertam Priede
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no 1 tumši bēras spalvas
ķēves 2,5 gadus vecas, nocenotas
par Ls 500,— izpildot nodokļu
departamenta nodokļu daļas
rakstu no 1929. g. 27. augusta ar
JVs 479m/89. Izzināt sarakstu,
atsevišķas mantas nocenojumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
8. oktobrī, pīkst. ', pie Sāvienas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīš. pils. Pēterim Bukšam

rosa kustama manta, sa-
stāvoša no 1 separatora firmas
,,Roland ', nocenota par Ls 25,—
izpildot pirmās apdrošināšanas
sabiedrības nelaimes gadījumos
rakstu no 1929. g. 17. augusta

i 19 K39. Izzināt sarakstu,
: ķas mantas nocenojumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Latvijas universitātes k
cijas kartiņa Ns 8568 ar Kārļa
Kaņepa vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 3032, kā
nozaudētu, izd. 1926.g. 15. febr.
ar Marksa Marianovska v. L 4045

Iecavas pagastam ,
Bauskas apr., vajadzīgs

rajona ārsts,
kura pieņemšana nolikta uz š l5. oktobri, pīkst. 15. DarbiCrajons: Iecavas, Zālītes un M ««
pagasts. Alga pēc valdības n.teikumiem, brīvs dzīvoklis arapkurināšanu un piemaksas Pe>tautas labklājības m-jas n» eikūmiem.

Kandidāti tiek uzaicināti pieteikties pie pagasta valdes itsūtot savus dokumentus , ' betpieņemšanas dienā pie pagasta
padomes. Dzelzceļa stacija -Iecava 6 klm. no pag. nama-
auto satiskme. 14466z '

Rīgas kara apr. priekšnieks izsl.
par nederīgu pilsoņa Šolonu
Šneidera, dzim. 1893. g., nozau-
dēto apbecību-duplikatu JVs42212izdotu no Rīgas kara apr. priekšn "
1926. g. 2. augustā, kā nederīgam
kara dienestam. 145l7z

Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēt»
karaklausības apliecību .Ns 2142
izdotu no Rīgas kara apriņķa
priekšmeka 1929. g. 14. janvārī
ar Hermaņa Everta vārdu, dzīv
Elizabetes ielā JVs 101 , dz. 11

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. Iec.
izsludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi ser. CJ Ns 2870, izd!
no Bauskas apr. priekšn. pal. Liec.
1928. g. 31. martā un kara klau-
sības apliecību .Ns 2813, izd. n»
3. Jelgavas kājn. pulka kom.
1925. g. ar Vilhelma Krastiņa
vārdu, 2) leģitimācijas kartiņu
JVs 62759, izd. no Pabirzes pag.
valdes ar derīgumu līdz 1929. g.
9. sept. ar Lietavas pils. Valerijas
Dževickaites vārdu, vizētu Bau-
skas apr. priekšn. pārvaldē ar
JVs 898. 13312o

Mēdzūlas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi JVs 414, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 17. martā ar
Marijas Bessers vārdu. 13279o

Mālpils pag. valde izsludina par
nederīgiem šādus nozaudētus do-
kumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. NT Ns 01090/1490, izd. n»
šīs pag. valdes 1928. g. 13. janv.
ar Augusta Voldemāra Kaufmaņa
vārdu, 2) Latv. iekšz. pasi ser NZ
JVs 000006/6, izd.no šīs pag. valdes
1927. g. 8. sept. ar Kārļa-Eduarda
Kešana vārdu. 13280»

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izsludina par nederīgu, kā pie-
teiktu pat nozaudētu, Latvijas
iekšz. pases duplikātu Ns 1599.
izd. no Puzes pag. valdes 1922. g.
4. sept. ar Ievalda Jēkaba d.
Sūnas vārdu. 13275

&ašadļi
sluāim&Mļumh

Jelgavas savstarpējā
kredītbiedrība

pārdos vairoksolišona
š. g. 23. oktobrī, pīkst. 12, sava
kantori Jelgavā. Katoļu ie|a
JVs 30, kredītbiedrībā ieķīlātas un
terminā neizpirktās sudrabai un
zelta lietas ar briljantiem. Man-
tas pirms izsoles var apskaut
kredītbiedrības kantorī m™
darba dienu no pīkst. 9—14-

14419 VaIde'

Maksātnespējīgās parādnieces
mir. Jāņa Seeberga mantojuma

masas konkursa valde

sasauc trešdien, š. g. 9. <
6 pēc pusd., Ri

ielā JVs 12, dz. 7. minētās
nieces kreditoru pilnu sāpu
ar šādu dienas kārtību:
1) Konkursa \
2) Pretenziju pārbaudīšana-
3) Vasarnīcas pārdošana M
4) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1929. g. 28. septembn-

Konkursa valdes priekš
L B. Kn

6. Rīgas kājnieku pulka Kru'-

karavīru piemiņas fonda zlt
jumu vākšanas ! ste .8UjJ£
ņemta no Rūpnieku un t^ļ.
tieru Savstarpīgās Kred °£
dribas, Rīgā, ir gājusi zog»
kamdēļ tā skaitāma par nedti'*,

Rūpnieku un Eksportiep
Savstarp. kredītbiedrība.

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 19?9. g. 29. oktobrī, Rīgā, Merķeļa ielā JVg 13,Latviešu biedrībā, augošu skuju un lapu koku mežu:

o,,s j M Drošības ii s
* Pardos I nauda latos -|
S Kādas virsmežniecības, novada,

^

J- ;f| 3 |" Piezīmes
apgaitas un kvartāla ^„ m w .2 =č j- >ra .£

3 £2 52 I £™ Sg? ~=
— 33 žiTJ

1 c/3 I 1A
*- Ctf ^- Č3

Dundagas virsmežniecībā. 'g_ g '§_ £
III iec. mežniecībā. c|c E Līgumu ope-
Ezermuižas II nov. ( «.3 *S { rācijas termiņš

18. Žagata 12. apg., 1929. g. cirsmas o 3 g S !93i,Uf»
(degums) kv. 10, atd. 1, kv. 22, atd. 1 17,99 — priede, egle, bērzs, apse, 4930 =g _og 42 1. ma.js

m. alksn. j^'S £ o
Inu — -o

Mežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un Mežu departamenta 1929. g. 29. oktobra mežu izsoles sludinājuma no-
teikumiem, publ. „Vald. Vestn." 201. numurā. 14510 Mežu departaments.

J£. Jīl. budžetu un fžreditu par».
(Valdemāra ielā Ns 10/12), izdos 1929. g. 1. oktobri, pīkst. 11,

rafzstisSzā izsolē

350 tonnas sāĒs niegādi
armijas vajadzībām, ar nodošanu:

1. franko Int. galvenā pārtikas noliktavā, Rīgā . 220 tonnas;
2. franko Int. Liepājas noliktavā, Liepājā ... 50 „
3. franko Int. Daugavpils noliktavā, Daugavpilī . 80 „

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā no piedāvājumu
kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami pārvaldē katru darbdienu
no pīkst. 9—15. 1* L3792 13691

Kara būuniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupa,
Daugavpils cietoksnī, Embotes ielā JVs 26, 1929. g. 15. oktobrī,
pulksten 11, pārdos vairāksolīšanā cietoksnī, ēkas JVs 62 pagalmā

nederīgus un nevajodzigiu materiālus,
sastāvošus no: pernicas, skārda, dzelzs, tērauda, čuguna, misiņa,
gumijas un ādas lupatām. 14511

Tuvākas ziņas grupas kancelejā darbdienās no pulkst. 9—15.

Valsts saimniecības departamenti
izdos mazākprasītājiem rakstiskā izsolē 1929. g. 8. oktobri, pīkst. 10
dienā, linu monopola nodaļas telpās, Rīgā, Noliktavas ielā I, dz. 3,

5000 gab. lauksaimnieku tipa standarta maisu
izgatavošanas darbus.

Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant. zīmognodevu, izstrādāti
saskaņā ar departamenta noteikumiem, slēgtās aploksnēs, ar uz-
rakstu ,,Uz 5000 gab. maisu izsoli", iesnedzami linu monopola
nodaļai līdz izsolei vai arī pirms izsoles sākuma tieši izsoles
kommisijai. Piedāvājumiem jāpievieno izsoles noteikumos paredzē-
tais nodrošinājums 10°/0 apmērā no piedāvājuma vērtības, bet ne
mazāk par Ls 1600,—. 14525

Sīkākas ziņas par izsoli saņemamas linu monopola nodaļā.

Diizteln tooldes materiālu apgāde
aizrāda, ka š. g. 27. septembrī izsludinātās uz š. g. 6. oktobri
sacensības nenotiks š. g. 6. oktobri, bet gan:

1) uz dzelzs drāti, atlaidinātu — 10.006 kg —

š. g. 10. oktobri;

2) uz melno jumta skārdu — 10.000 kg — L 6570
Š. g. 9. Oktobri. 14528

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apsdde
izsludina rakstisku sacensību 1929. g. 3. oktobrī uz

I šķiras petroSeju 150 ton.
Sacensību sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jāiemaksā 5°/0

drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu
virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, ist. 103. L 6573 ' 14527

Smiltenes virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 1. novembrī, Smiltenes pagasta valdes

telpās, Smiltenē,

auģosu mežu
no likvidējamiem gabaliem un valsts mežā:
I iec. mežniecībā, Smiltenes novadā, pēc platības 7 vienības

no 0,30 līdz 0,45 ha vērtībā no Ls 257,— līdz Ls 535,—. plānu
novadā, pēc platības 6 vienības no 0,43 līdz 0,46 ha, vērtībā no
Ls 440,— līdz Ls 927,—.

II iec. mežniecībā, Smiltenes novadā, pēc platības 5 vienības'
no 0,53 līdz 0,76 ha, vērtībā no Ls 131,— līdz Ls370,—.

IV iec. mežniecībā, Raunas novadā, pēc platības 34 vienības
no 0,14 līdz 1,92 ha, vērtībā no Ls 57,— līdz Ls 836,—, pēc celmu
skaita 1 vienību, 97 koki, vērtībā Ls 358,—.

V ie%. mežniecībā, Raunas - Lielmeža novadā, pēc platības
16 vienības no 0,11 līdz 1,70 ha, vērtībā no Ls 27,— līdz Ls 587,—.

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

Līgumu operācijas termiņš visām vienībām 1930. g. I. maijs.
Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda

izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūrdarbiem sekošos apmēros no
vienības pārdošanas summas: ciršanas vietu satīrīšanai 3% valsts
mežā un 10% uz fonda zemēm, bet mežu kultūru darbu izvešanai
15% — valsts mežā.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.
Solīšanā pi s, kuras iemaksās izsoles kommisijai
tirošības naudas no novērtējuma summas, kura .pēc nosolī-

šanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.
Ka drošības- pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu

obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes par viņu nomināl-
vērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātbanku
garantijas, 4) banku akceptētus čekus, kuri nbsolīšanas gadījumā
pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ja solīšanā piedalās attiecīgo
jaunsaimniecību ieguvēji, tad no viņiem, ka 10° „ drošību pieņems arī
vekseļus ar 2 galviniekiem.

Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs — drošības
nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūrdarbiem, netiek ņemtas.

Rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs visu pirkuma summu
samaksā ne vēlāk, kā 1 mēneša laikā, skaitot no izsoles dienas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 14509b Smiltenes virsmežniecība.

Lfepālas-Glūdos dzelzceļa vūves vulde
izsludina

vanstisnas sacensības:
a) š. g. 1. oktobri, pīkst. 12 *

Dobeles un Saldus staciju ūdensvadu piederumu iegādei un ūdens-
vadu tīklu ierīkošanai. Drošības nauda Ls 3500.

b) š. g. 10. oktobri, pīkst. 12
Dobeles un Saldus staciju mēchaniskās ūdensapgādes ietaišu iegādā-
šanai. Drošības nauda Ls 2000.

Tuvākas zinas darbdienās no pīkst. 9—15 Dzelzceļu virsvaldē,
Oogoja ielā JVs i, ist. 377. L 3830 1* 13534

Šlīteres virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 29. oktobrī, Dundagā, Dundagas
pagasta valdes telpās,

augošu un atmirušu mežu.
Ezermuižas II iec. mežniecībā, Ez.ermuižas novadā: pēc pla-

tības 13 vienības no 0,14 līdz 4,29 ha, vērtībā no Ls 23—3166
un pēc celmu skaita 10 vienības no 20—275 kokiem, vērtībā no
Ls 21—325. Jūjmalas aizsargu novadā pēc platības 1 vienību
2,46 ha, vērtībā Ls 770.

Jaundundagas' III iec. mežniecībā, Jaundundagas navadā:
pēc platības 4 vienības no 1 līdz 2 ha, vērtībā no Ls 123—1000.

Šlīteres IV iec. mežniecībā, Šlīteres novadā: pēc platības
1 vienību 2,66 ha, vērtībā Ls 669, pēc celmu skaita 5 vienības
no 22—726 kokiem, vērtībā no Ls 71—669.

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

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas un no jaunsaimniekiem, kufi vēlas pirkt uz viņu zemes
augošu mežu un meža pārdošanas summu pieskaitīt zemes izpirk-
šanas maksai, vekseļus ar divu kreditšpējīgu galvinieku parakstiem.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā no vienības
pārdošanas summas: ciršanas vietu satīrīšanai 3% valsts mežā un
10% uz fonda zemēm, bet mežu kultūras darbu izvešanai 15%
valsts mežā.

Vienībai JVs 24 izcirtumu tīrīšanai jāiemaksā Ls 18 un
kultūru darbiem Ls 14.

Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs,, drošības
naudas izcirtumu satīrīšanai un mežu kultūrām netiek ņemta.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iec. mež-
ziņiem. 14418 Šlīteres virsmežniecība.

Taurkslna virsmežniecība
paziņo interesentiem, ka 1929. g. 21. oktobra izsoles sludinājums
,,Vald. Vēstn." š. g. 211. num.,

kļūdas izlabojot, sekosi grozīts:
Iespiests ,,jauktā izsolē", — jābūt: ,,mutiskā izsolē"; iespiests

IV iecirkņa mežniecībā ,,no 8—54 kokiem", — jābūt: ,,no 7—54
kokiem".

Papildinājums: Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ie-
guvējs, tad drošības naudas cirsmu tīrīšanai un kultūrdarbu izvešanai
netiek ņemtas. 14417b Taurkalna virsmežniecība.
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