
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Saeima.
Pārgrozījums skolu sarakstā, kuru ap-

meklēšana dod tiesību atlikt iesauk-
šanu abligātoriskā aktīvā kara die-
nestā, saskaņā ar karaklausības
likumu 35. pantu.

Rīkojums par gaļas kontroles izdevumu
segšanu.

Rīkojums par īpašumu tiesību galīgu no-
kārtošanu un izpirkšanas līgumu iz-
ņemšanu uz bij. kroņa zemnieku
zemēm.

Papildinājumi un pārgrozījumi nosacī-
jumos par komandējuma nodokļa
ņemšanu muitas iestādēs.

.Papildinājums rīkojumā par vienkārša
strādnieka vidējo dienas algu slimo
kasu dalībnieku atsvabināšanai no
iemaksām.

SAEIMA.
Sēde 25. janvārī.

Sēdi atklāj un vada priekšsēdētājs
Dr. P. Kalniņš.

Pēc prezidija ziņojumiem uz zemkopības
ministra A. Alberinga priekšlikumu kā
pirmo apspriež un steidzamības kārtā
pieņem likumu par sēklas apgādāšanu
uz kredita.

Tad zemkopības ministris A. Alberings
sniedz valdības atbildi uz pagājušā sēdē
J. Šterna un citu iesniegto jautājumu
par nepareizibām zemes vērtēšanā, aprā-
dīdams, ka par nepareizībām, kur tās
notikušas, nav vainojami ierēdņi, bet
likuma nepilnības, kādēļ veicināma ka-
dastra ievešana.

Pēc valdības atbildes atklāj debates,
kurās piedalās J. Šterns, M. Rozentāls,
J. Opincans, Slaugotnis-Cukurs un
A. Eglītis.

Vēl steidzamības kārtā pieņem likumu
par augstākiem militārkursiem (refe-
rents G. Mīlbergs) un tad sēdi slēdz.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Pārgrozījums skolu saraksta,

kup apmeklēšana dod tiesību atlikt
iesaukšanu obligātoriskā aktīvā kara
dienestā, saskaņā ar kara klausības

likuma 35. pantu

(„Valdības Vēstneša" 1928. gada
281. numurā).

Minētā saraksta nodalījumā paš-
valdības iestāžu, biedrību un privātpersonu
skolas", institūtu nodaļā ievietot ar
.Ne 124i Augstākās izglītības veicināšanas
biedribas komerczinātņu institūtu, Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 24. janvārī.

Ministni prezidents H. Celmiņš.
Kara ministris A. Ozols.

Rīkojums
par īpašumu tiesību galīgu nokārtošanu
un izpirkšanas līgumu izņemšanu uz bij.
kroņa zemnieku zemēm (zemnieku mājām,
kareivju (zaldātu), kalpu u. c. zemēm).

Pamatojoties uz ministru kabineta
1923. g. 26. jūlija lēmumu par īpašuma
tiesību noskaidrošanu uz bij. Krievijas
valsts īpašumiem Latvijā, tā arī agrārās
reformas likuma ievešanu dzīvē, Zemko-
pības ministrija ar šo paziņo, ka tām
personām, kuras pretendē saņemt izpirk-
šanas līgumus 1869. g. 10. marta likuma
kārtībā uz zemāk minētām Ilūkstes ap-
riņķa bij. Elkšņu Romas katoļu mācītāja
muižas bij. kroņa zemnieku zemēm, jā-
iesniedz līdz 1929. g. 1. jūlijam zemkopības
departamentam attiecīgi lūgumi līdz ar
dokumentiem, uz kuru pamata tiem at-
zīstamas dzimtlietošanas tiesības un iz-
dodamas attiecīgas izpirkšanas aktis.

Rīkojums Af2 602
1929. g. 21. janvārī.

Gaļas kontroles izdevumu segšanai par
laiku no 1928. g. 1. decembra līdz š. g.
31. martam.

1) cūku eksportkautuves:
Centrālās savienības ,,Konzums" —

Rīgā, Marriott un Zeligmann — Liepājā
un Kooperatīvās sabiedrības „Valmieras
eksportkautuve" — Valmierā, maksā
0,5 sant. no katra kilogramma eksportētās
gaļas;

2) pārējās gaļas eksportfirmas par gaļas
produktu pārstrādājumiem p. p. desām,
gaļas konserviem, taukiem, cūku šķiņķiem
sālītiem, žāvētiem un sutinātiem 1,5 sant.
no katra kilogramma un par pārējiem ne-
pārstrādātiem gaļas produktiem p. p.
svaigu, saldētu gaļu 1 sant. no katra
kilogramma.

Visas minētās summas iemaksājamas
kā avanss mēnesi uz priekšu, pēc iepriek-
šējā mēneša aprēķina, Latvijas bankā,
veterinārās valdes depozita rēķinā D.
Ne 143.

1928. g. 2. augusta rīkojumu N° 4888,
publicētu ,,Valdības Vēstnesī" Ne 179,
skaitīt par atceltu.

Pamats: Likums par eksportējamās
gaļas un tās pārstrādājumu kontroli
Lik. kr. 1924. g. jsfe 86.

Zemkopības ministris A. Alberings.
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Veterinārvaldes priekšnieks

veterinārārsts Cīrulis.

Pēc minētā termiņa notecējuma iesnieg-
tie pieprasījumi par dzimtlietošanas tie-
sību atzīšanu uz minētiem objektiem
vairs netiks ievēroti un tos pārņems
valsts rīcībā piešķiršanai agrārlikumā pa-
redzētā kārtībā, pie kam par visu šo
objektu lietošanas laiku tiks piedzīta
nomas maksa. Mazinājās (kareivju) zemes
gabali JSfoJNTs I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, XI un XII.

Zemkopības dep-ta direktora v.
P. Maciņš.

Nodaļas vadītājs (paraksts).

Rīkojums JVa 38
1929. g. 24. janvārī.

Papildinājumi un pārgrozījumi nosacījumos
par komandējuma nodokļa ņemšanu muitas

iestādēs.
Nosacījumos par komandējuma nodokļa

ņemšanu muitai iestādēs (izslud. 1923. g.
„V. V." .N° 133, iespiest, dep-ta 1924. g.
rīk. kr. lap. 282) 2. pantu līdzšinējā re-
dakcijā atcelt un izteikt šādi:

2. Par muitas darbinieku koman-
dēšanu uz privātnoliktavām. sakarā ar
preču īpašnieka pieprasījumu, pie ne-
nomuitotu preču pārbaudīšanas , pār-
vadāšanas un izlaišanas no muitas pār-
zjņas _ ņemams komandējuma no-
doklis: par muitas ierēdņu komandēšanu

Ls 8,— dienā un par muitas uzraugu
komandēšanu Ls 4,— dienā. Laiks
lidz 3 resp. 4 stundām skaitāms par
1 ?) dienu un laiks, ilgāks par 3 resp.
4. stundām. — par veselu dienu. Pie
vairākkārtējas darbinieku komandēšanas
vienā dienā uz vienu un to pašu nolik-
tavu, komandējuma nodoklis aprēķināms
kā par vienu dienu.
To pašu 2. pantu papildināt ar šādu

piezīmi:
Piezīme: Par komandējumiem uz

privātām noliktavām preču otrrei-
zējai pārbaudīšanai komandējuma no-
doklis nav ņemams. Tāpat koman-
dējuma nodoklis nav ņemams par
komandējumiem uz privātām nolik-
tavām preču nomuitošanai un izdo-
šanai ārzemju diplomātisko un kon-
sulāro pārstāvību un amatpersonu
vajadzībām.

Šie pārgrozījumi un papildinājumi spēkā
ar 1929. g. 1. februāri.

Pamats: Fin. Min. 1929. g. 7. un
21. janvāra rezol. uz dep-ta 4. un
12. I ziņoj. N° A. 1/2 un A. I/l.

Departamenta direktors E. Dundurs.
Nodaļas vadītājs V. Sproģis.

Apstiprinu.

/

1929. g. 23. janvārī.
Tautas labklājības ministris

V. Rubuls.

Papildinājums rīkojumā^
par vienkārša strādnieka vidējo dienas
algu slimo kasu dalībnieku atsvabināšanai

no iemaksām.
1925. g. 30. decembra ,.Rīkojumu par

vienkārša strādnieka vidējo dienas algu
slimo kasu dalībnieku atsvabināšanai no
iemaksām JNe 12765, publicētu 1926. g.
„Valdības Vēstnesī" JNe 3, kas, saskaņā ar
1928. g. 31. decembra Tautas labklājības
ministrijas rīkojumu Ne 7100 (1929. g.
10. janvāra ,,Valdības Vēstnesī" Ne 8) ir
spēkā līdz 1929. g. 31. martam, papildināt
ar sekošu piezīmi pie 1. panta:

Piezīme: Šaī rīkojumā minētā dienas
algas norma aprēķināma tiem dar-
biniekiem, kuri strādājuši mazāk kā
vienu mēnesi un kuriem tāpēc nevar
noteikt izpeļņu visā tanī mēnesī, par
kuru darba vietā parasti tiek aprē-
ķināta alga; mēneša algas norma
turpretim ņemama par pamatu tiem
strādniekiem, kuri atradušies darba
līguma attiecībās visu to mēnesi, par
kuru darba vietā parasti tiek aprē-
ķināta alga, kaut arī šinī mēneša
laikā faktiski nostrādājuši dažas dienas
mazāk vai vairāk par darba dienu
skaitu pēc kalendāra, pie kam šaī
gadījumā nekrīt svarā katrā atsevišķā
darba dienā izpelnītās darba algas
apmērs, bet gan visa mēneša izpeļņas
kopsumma.

Rīgā. 1929. g. 24. janvārī. .N° 1659.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nod. vadītājs
H. Liepiņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Nodokļu departamenta

atgādinājums.
Pamatojoties uz nodokļu nolikuma

122. pantu, nodokļu departaments at-
gādina pilsētu nekustamas mantas īpaš-
niekiem, ka par jaunceltām un atjaunotām
ēkām, kā arī piebūvēm, kuras sāktas iz-
mantot 1928. g., jāiesniedz līdz 1929. g.
1. februārim attiecīga iecirkņa nodokļu
inspektoram tā paša nolikuma 121. pantā
minētie paziņojumi nekustamas mantas
nodokļa aprēķināšanai.

Paziņojuma blankas dabūjamas pret
maksu (ā 10 sant.) nodokļu inspektoru
kancelejās.

Rīgā, 1929. g. 25. janvārī.
Nodokļu departamenta direktors

F. Ķempels.
Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Paziņojums JV° 178.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošu
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās:
1929. g. 28. februārī, pulksten 3 dienā.

Rīgā, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 2.
1726) Valmieras apriņķa Matīšu bieži ap-

dzīvotās vietas apbūves gab. no
Mīlītes un Matīšu muižu zemēm;

1727) Valmieras apriņķa Bauņu pagasta,
Pučurgas muižas saimn. J\°N° 11 F,
Fa un 37F un Baunu muižas rentes
mj. Celmi N° 39F.

Rīgā, 1929. g. 25. janvārī.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Paziņojums.
Ar Rigas apgabaltiesas III krimināl-

nodaļas š. g. 23. janvāra ? rīcības sēdes
lēmumu apķīlāts:

229. Brošūra ,, .Iung - Šturem" žīdu
valocfā. Redaktors-izdevējs 1. Sandlers.
Spiestuvē ,,GIobus ", Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 24. janvārī. JNe 150344.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Izlabojums.
Š. g. ,,Valdības Vēstneša" 15. numurā

iespiestos noteikumos valsts ledlauža
„Krišjānis Valdemārs" darbībai 3. panta
2. punkta 2. rindiņā vārda ,,kontrolēts"
vietā jābūt ,.konstatēts".

To pašu noteikumu beigās ievietotā
taksē (tabulā) otrā, ceturtā un sestā
rubrikās vārdu „Takse Ls" vietā jābūt
„Takse stundā Ls". ,

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 23. janvāra rīcības
sēdes lēmumu, izbe i d z Jāzepa Friča dēla
Durkļa meklēšanu, kas uzsākta ar sludinā-
jumu „Valdības Vēstneša" 1926. g. 108. numurā.

1929. g. 24. janvārī.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sproģi s.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Rīga.
Zigfridam Meierovicam,

nelaiķa ārlietu ministrim un ministru
prezidentam, sestdien, kā Latvijas de jure
atzīšanas svētkos atklāja Meža kapos
pieminekli — pēc tam, kad iepriekš bija
noticis svinīgs dievkalpojums Doma baz-
nīcā. Atklāšanas svinibās piedalījās:
Saeimas priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš]
ministru prezidents H. Celmiņš, Zem-
nieku Savienības pārstāvji ar pirmo
ministru prezidentu un Z. Meierovica
draugu K. Ulmani priekšgalā, vairāki
ministri, diplomāti, deputāti, sabiedriski
darbinieki un liels daudzums puhlik
Atklāšanu izdarīja Valsts Prezidents
G. Zemgals, cildinādams Meierovica no-
pelnus.

Piemineklis ir mākslinieka Smiltnieka
darbs un rada no granita izcirstu sēroji
sievieti — Latviju.

Vakarā konservatorijas zālē notika svi-
nību noslēgums, kur kā runātāji uzstājās
K. Ulmanis un ārlietu ministrijās ģenerāl-
sekretārs H. Albats.

Maksa par ..Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez pJesfitišanas

gadu Ls 22,— . \ , , .
V2 gadu ... „ 12^—

(saņemot eksped.) par:
3 mēn „ 6^— gadu Ls

18,—
1 „ 2 — Va gadu . . . „ 10 —
Piesūtot pa 3 men ,, 5,—

pastu un pie 1 .. 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —.12 numuru . . „ —,io

Latvijas valdības oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot pJlbf "Mf0 svētdienas un svētku dienas

Redakcija: 6 ~r^l»&i Ifcsbp Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No.2. Tālrunis 20032 ^®S^g^Sp^ Rīgā, pilī X» 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 "^1$J$n Atvērts no pulksten 8—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

rindiņām Ls 4 —
par katru tālāku rindiņu —.5

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu —.20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) —.-5

d) par dokumentu pazaudēšanu nu kat ras
personas ,. —,&>0

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. g. 25. janvārī
Nr. 363.

Pārvietoju dienesta labā:
Kurzemes artilērijas pulka kapteini

Jāni Zālīti uz Artilērijas inspektora
štābu un

2. Ventspils kājnieku pulka virsleit-
nantu Ernestu Stālmani uz Rīgas kara
apriņķa pārvaldi.

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



Maksia.
Nacionālais teātris piektdien sarīkoja

ievērojamu izrādi ar zviedra Tora Hed-
berga drāmu ,,Juliāns Ulfšjerns",
ko pagodināja pats autors ar savu klāt-
būtni. Tā ir nopietna spēcīga drāma,
kurā darbības pavediens norit no sākuma
līdz beigām nepārtraukts, sākumā gan
vēl it kā neapjausts un nemanīts un tomēr
arvienu cieši pieaugošs līdz stiprai kata-
strofai beigās — atentātam, lai tēviju
glābtu. Lugā daudz sīku skaistu vietu,
nopietnu un arī pajautru, dažu psīcholo-
ģisku atjautību dialogos par vīrieti un
sievieti un ģimenes dzīvi. Kas attiecas
uz izrādi, tad mūsu skatuves spēki stipri
saņēmās itin kā savam ciemiņam ar
savām labām spējām godu parādīdami. Tas
sevišķi pilnā mērā jāsaka par galveno
tēlotāju Jāni Osi (Juhanu Ulfšjefnu),
kas tiešām slaveni izpildīja savu grūto'
lomu Viņš negaidīts un necerēts gāja
beidzot nāvē par savu dēlu ar vārdiem:
,,Man (vecajai paaudzei) jāmirst, bet tev
(jaunajai paaudzei) jādzīvo!" Ne tik labi
veicās šim dēlam (). Lejiņam) savu

lomu izpildīt, kaut arī tas raksturā
bija izturēts. Labas savās vietās bija
Anna Jēkabsone (Adelaide) un Mirdza
Šmitchene (Agda).

Publika lugu uzņēma ar lielu piekri-
šanu. Izrādes beigās ciemiņam autoram

sarīkoja ovācijas. No teātfa direkcijas
puses Arturs Bērziņš pasniedza viņam
skaistu lauru vainagu, tādu pašu prof.
Šmits no latviešu un zviedru tuvināšanās
biedrības un Akuraters no mūsu rakst-
nieku un žurnālistu arodbiedrības Latvju
Dainu izdevumu. Bez tam nāca balvas
arī no Zviedru kolonijas puses. Tora
Hedbergs pateicās teātra direkcijai, aktie-
riem, 'biedrībām un publikai par viņa tik
laipnu uzņemšanu un apbalvošanu. Viņš
mūžam paturēšot atmiņā Latviju. A.

Nacionālā opera. Otrdien, 29. janvārī, pirmo
reizi šinī sezonā „Pīķa dāma", Teodo'a
Reitera vadībā, ar Grietu Pērkoni, Helēnu Ber-
zinsku, Hertu Lūsi, Adeli Pulciņu, Nikolaju
Vasiljevu, Albertu Verneri, Viktoru Stottu, Jāni
Kārkliņu galvenās lomās. — Trešdien, 30. jan-
vāri ,,L o he n g r i ns". Galvenās lomās Vilija
Lamberte, Jānis Vītiņš, Gustavs Neimanis,
Helēna Berzinska, Jūlijs Muške u. c. — Ceturt-
dien, 31. janvārī „Hofmaņa stāsti", ar
Adu Benefeldi, N. Uland-Šulci, V. Lamberti,
A. Jēkabsonu, Ed. Miķelsonu, Ž. Vīganti gal-
venās lomās.

Nacionālais teātris. Pirmdien, 28. janvāri,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē, Ostrovska
komēdija ,,B e 1 ū g i n a kaza s". — Otrdien,
29. janvāri, pulksten 7.30 vakarā, Bataiļa
,,Kailā" ar Liliju Štengeli. — Sagata-
vošanā: Jūlija Pētersona komēdija ,,C i 1 v ē k i ,
kas bēg paši no sevis" A. Mierlauka
režijā.

( ~ 1Viesu
sludinājumi, ļ

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 12. februārī
minētās npdaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1929. g. 16. janv.
Rīgā mir. Jāņa (Johana) Jēkaba
dēla Goša (Goos) testaments.

Rīgā, 1929. g. 24. janvārī.
L. Ns 3209. 25161b

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

Literatūra.
Latvijas Banka. Protestēto vekseļu saraksts.

Ns69. (Par novembri 1928. g.) Oficiāls izdevums.
Rīgā, 1929. g.

Latvijas Saule. JVeJVa 69.—72. Septembris-
Decembris 1928.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 28. janvārī.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5 192
1 Anglijas mārciņa 25,18—25 23

100 Francijas franku 20,26—->o'4o
100 Beļģijas beigu 72,00—72^5
10.0 Šveices franku 99,65—100 40
100 Itālijas liru 27,12—27 33
100 Zviedrijas kronu 138,75—139 45100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138 95100 Dānijas kronu 138,35—13903
100 Austrijas šiliņu 72,70 73 40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15^32 1547
100 Holandes guldeņu .... 207,95—20900
100 Vācijas marku 123,20—123 85100 Somijas marku 12,99 13 \\
100 Igaunijas kronu 138*30—139 00100 Polijas zlotu 57.55—58,75100 Lietavas litu 51J00 51,70

1 SSSR červoņecs L

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners

'

Nedēļas zinoiums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1929. gada 16. līdz
23. janvārim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

Rt —

Slimības nosaukums Bij
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Paratvphus
Tvphus abdom Vēdera tifs . . 1
Tvphus exanth. . . . Izsituma tifs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interni Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Eucephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 2
Scarlatina Šarlaks .... 23
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 8
Diphteritis Difterits ... 3
Influenca un grippa 603
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 2
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mumps)... 39
Trachoma —
Mening. cerebrospin. epid 2
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Poliomvelitis
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Redaktors M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 20. janvārī, Vecpiebalgas
Vec-Tomuļos mirušā Jāņa Jāņa
dēla Kazaka ir atklāts ' manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
L. Ne 2897.

Priekšs. v. A. Veidners.
24706ē Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1911. g.jeb
1913. g. februāra mēnesī mirušā
Jēkaba Grigorija d. Markovska
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. Ns 898/29.

Jelgavā, 1929. g. 19. janvārī.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

24782v Sekretārs Mittelhof s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kārļa Voldemāra Roževica
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081. un sek. p. p. un
11929. g. 10. janv. lēmumu, uz-
aicina personu, kuras rokās at-
rodas uz nekustamu mantu Lie-
pājā ar krep. Ns 1162 nostipr.
1899. g. 10. nov. ar žurn. Ns 1186
— 200 rbļ. liela obligācija uz
Liepājas krājkases vārdu, —
sešu mēnešu laikā, skaitot, no
sludinājuma iespiešanas dienas,
ierasties tiesā līdzņemot minēto
obligāciju, pie kam tiek aiz-
rādīts, ka pēc min. termiņa no-
tecēšanas, ari obligācijas turētāja
neierašanās gadījumā, parādu at-
zīs par samaksātu un obligāciju
par iznīcinātu, piešķirot lūdzējam
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām. N9 279/29

Liepājā, 1929. g. 17. janv.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

24715r Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz-Antonijas-Alides-Anetes Zemei
lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2083. un 2084. p.,
1923.. g. 17. marta likuma un
1929. g. 10. janvāra lēmumu ,
uzaicina persona, kuras rokās
atrodas uz nekustamu mantu
Liepāja ar krep. Ns 374, no-
stiprināta 1912. g. 2. maijā ar
žurn. Ns 690 — 3000 rubļu liela
obligācija uz Augusta, Eduarda
dēla Plegerta vārdu, — viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, iera-
sties tiesā līdzņemot minēto obli-
gāciju dēļ iemaksāto Ls 68, t. i.
parāda ar procentēm saņemšanas,
pie kam tiek aizrādīts, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanas
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. Ne 275/29.

Liepājā, 1929. g. 17. janvārī.
Priekšs. b. A. Kiršfelds.

24721ē Sekr. A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2014. un 2019. p.
pamata paziņo, ka pēc 1928. g.
21. augusta, Rīgā mirušā Zel-
maņa-Šneera Dāvida dēla Hut-
ner'a ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem
un t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
L. Ns 2181.

Priekšs. v. A. Veidners.
24705ē Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Emmas Šmaugais lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 22. janv. publicēto
1928. g. 26. jūl, Adulienas pag.
Truleiku mājās mir. Jēkaba Gusta
dēla Šmaugais 1928. g. 22. jūl.
pie Madonas notāra E. Osten-
Sackena taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.

Jēkaba Šmaugais mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, parāddevēļ.
un t. t. pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
110 šī sludinājuma 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. 24. janvāri.
L. Ne 3001. 25165b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
30. oktobrī mir. Jāņa Rūsa
mantošanas lietā nolēma: iecelt
aizgādniecību par prombūtnē
esošā Juliusa Rūsa mantu, par
ko pazinot attiecīgai aizbild-
nības iestādei. L. Ns 987.

Rīgā, 1929. g. 21. janvārī.
Priekšs. v. A. Veidners.

24903Č Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 29. oktobrī, Vecpiebalgas
pagastā mirušā Juliusa (Jūlija
Anža dēla Ozola ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem un t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
L. Ns 2861.

Priekšs. v. A. Veidners.
24707Č Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar 1929. g. 15. janvāra lēmumu
ir atzinusi Jāni Austriņu par
maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs labprā-
tīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai paj
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
L. Ns 385/29. g.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
24708 Sekretārs A. K a 1v e.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar 1929. g. 8./15. janvāra
lēmumu ir atzinusi Fēliksu Karu
(Carev) par maksātnespējīgu
parādnieku tirdzniecībā, kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt
aizliegumu uz parādnieka nekust,
īpašumiem, kā arī apķīlāt viņa

kust. mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīga apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksātne-
spējīgo parādnieku, kā arī sum-
mas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām,kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atse-
višķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
L. Ns 459/29. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
24709 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1908. g.
18. febr. mirušās Margrietas Cī-
rulis atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespieduma
dienas ,.Valdības Vēstnesī". Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 19. janvārī.
2478lv L. Ns 1234/29

Priekšsēd. v. E. Feldmans
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309 1. p. pamata uzaicina Vilhel-
mu - Georgu - Juliusu Freibergu,
kura dzīves vieta nezināma , četru
mēnešu laikā ierasties tiesā sa-
ņemt norakstus no viņa sievas
Magdas-Irmas Freibergs iesūdzī-
bas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pil-
sētā. Ja minētā laikā aicināmais
neierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ierasdīies, bet ' savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L. Ns 236/29.

Jelgavā, 1929. g, 19. janvārī.
Priekšsēd. v. R. Millers.

24783v Sekr. pal. F
^

Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. pamata uzaicina Jāni
Jēkaba d. Galieri, kura dzīves
vieta nezināma, četru ' mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Elenes
Galieris, dzim. Purviņš, iesūdzī-
bas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu un
izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgava neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L. Ns 237/29.

Jelgavā, 1929. g. 19. janvāri.
Priekšsēd. v. R. Millers.

24784v Sekr. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. pamata uzaicina Rūdolfu
Ludviga d. Arndtu, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Vandas
Arndts, dzim. Falkenbergs, ie-
sūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
un uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos aicinājumu
uz tiesas sēdi un visus pārējos pa-
pīrus atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 19. janv.
24785r L. Ns235/29

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. no-
daļa, pamatodamās uz civ. proc.
likuma 146071 . panta paziņo,
ka minētā tiesa civīlnodajas
1929. g. 14. janvāri atklātā sēdē
nolēma: bezpeļņas biedrību re-
ģistra pirmā daļā, 210. numurā,
otrā nodalījumā atzīmēt, ka ar
Jelgavas amatniecības biedrības
1928. g. 24. nov. pilnas biedru
sapulces nolēmumu pārgrozīti
šīs biedrības statūti saskaņā ar
klātpieliktiem statūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Jelgavā. L.Ns 360/23

Jelgavā, 1929. g. 19. janv.
Reģ. nod. pārz. Veiss.

24786r Sekr. pal. i. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Liepājas pilsētas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. un 1928. g.
18. oktobra lēmuma uzaicina
persona, kuras rokās atrodas
uz nekustamu mantu Liepājā ar
krep. Ns 38, nostiprināta 1902. g.
7. augustā ar žurn. Ne 761 —
20.000 rubļu liela obligācija uz
Johana-Fridricha Johana dēla
Veisa vārda, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
cijas turētāja neierašanas gadī-
jumā, parādu atzīs par samaksātu
un obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējai tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām. Ns 213/29.

Liepājā, 1929. g. 17. janvārī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

24722ē Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Šapse-Ičoka (Itcchoka) Ra-
binsona lūgumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 2081. un sek. p.
un 1929. g. 10. janvāra lēmuma
uzaicina personas, kuru rokās
atrodas uz nekustamu mantu
Saldū ar krep. Ne39, nostiprinātas
sekošas obligācijas: 1) 1884. g.
22. septembrī uz Saldus krāj-
aizdevu kases vārda 1500 rubļu
lielumā un 2) 1899. g. 15. maijā
uz tās pašas kases vārda 3000 rbļ.
lielumā, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz
ņemot minētās obligācijas, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
cijas turētājas neierašanas gadī-
jumā, parādus atzīs par samaksā-
tiem un obligācijas par iznīci-
nātām, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām. Ns 271/29.

Liepājā, 1929. g. 17. janvārī.
Priekšs. b. A. Kiršfelds.

24718ē Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Izraēla Zamuelsona lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2083. un 2084. p., 1923. g.
17. marta likuma un 1929. g.
10. janvāra lēmuma, uzaicina
personas, kuru rokās atrodas uz
nekustamu mantu Liepājā ar
krep. Ne 2591, nostiprinātas se-
košas obligācijas: 1) 1901. g.
11. aprīlī ar žurn. Ne 409 uz
Izraeļa-Benceļa, Bēra dēla Gut-
maņa vārda 5000 rubļu lielumā,
pārgājušas Konstantīna Mārtiņa
dēla Štruppa īpašumā un 2)
1909. g. 28. novembri ar žurn.
Ne 1144 uz Hirša Vulfa dēla
Abramsona vārda 6000 rubļu
lielumā, — viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz
ņemot minētās obligācijas dēļ
iemaksāto Ls 234,70, t. i. parāda
ar procentēm saņemšanas, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obligā-
ciju turētāju neierašanas gadī-
jumā, parādus atzīs par samak-
sātiem, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt parādu izdzēšanu iz
zemesgrāmatām. Ns 281/29.

Liepājā, 1929. g. 17. janvārī.
Priekšs. b. A. Kiršfelds.

24717ē Sekr. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Ādama Medņa lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. Hk.
2081. un sek. p. un 1929. g.
10. janv. lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas apr., Vecpils muižas at-
dalīto zemes gabalu ,,Fligeln
IV" ar krep. Ns 2936, II reģ.
nostipr. 1911. g. 9. nov. ar žurn.
Ns 2108 obligācija 2370 rbļ.
pirmvērtības lielumā, tagad
400 rbļ. 31 kap. atlikumā, zu
Nikolaja Eduarda dēla fon Šre
dersa vārdu, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obli-
gācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par samak-
sātu un obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdz. tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām. Ns 264/29

Liepājā, 1929. g. 17. janv.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
24716r Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Friča Džuka lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik-
2081. un sek. p. un 1928. g-
20. decembra lēmumu, uzaicina
personas, kuru rokās atrodas
uz nekustamu mantu Saldū ar

krep. Ns 199 (agrāk 2697), no-
stiprinātas obligācijas: 1) 1900. g-
28. martā uz Saldus krāj-aizdevu
kases vārda 300 rubļu lieluma un
2) 1910. g. 28. janvārī uz tas
pašas kases vārda 900 rubļu

lielumā, — sešu mēnešu laiW>
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesa lidf-
nemot minētās obligācijas, P)ļ
kam tiek aizrādīts, ka pēc minēta
termina notecēšanas, arī obligā
ciju turētāju neierašanas gadī-

jumā, parādus atzīs par sama*
sātiem un obligācijas Pal '
nīcinātām, piešķirot h,dzel -„.
tiesību pieprasīt parādu izQi
sanu iz zemesgrāmatām.
Liepājā,1929.g.l7.janv. N°263P

Priekšs. b. A. Kiršfelds-

24720Č Sekr. A. Jansons.

Latvju-igauņu tuvināšanās biedrību
atklāja vakar Melngalvu namā, piedaloties
Valsts Prezidentam 0. Zemgalim, mi-
nistru prezidentam H. Celmiņam, ārlietu
ministrim A. Balodim, zemkopības mi-
nistriffi A. Albcringam. Igaunijas sūtnim
Virgo un daudziem sabiedriskiem dar-
biniekiem.



Liepājas apgabaltiesa,

uz Jāņa Pabērza lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. iik.
2081. un sek. p. un 1928. g.
20. decembra lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas apr. Tadaiķu ,,Pu-
paiņu Ne 61" mājām ar krep.
,Vt 2515, II reģ. nostipr. 1913. g.
l'i . jūlijā ar žurn. Ns 924 —

rbļ. liela obligācija uz Kriš-
jāņa Dāvā d. Bušmaņa vārdu,
blanko cedēta, — sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, ierasties tiesā
līdzņemot minēto obligāciju, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obli-
gācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par samak-
sātu un obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējam tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām. Ne 262/29

Liepājā, 1929. g. 17. janv.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

24719r Sekretārs A. Jansons.

Uatgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 18. janv. lēmumu
un pamatodanļjes uz civ. proc.
ļik. 1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
I. d. 1239. p paziņo, ka pēc
1921. g. 13. jfln. mir. Stepāna
Moiseja d. Timofējeva, ir palicis
nekustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apr. Balvu
pagastā, Stancionnoe viensētas
Ns 6 un 7 un uzaicina visus
kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to būtu kādas tiesības
kā mantiniekiem pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā Balvos, Alejas ielā ', sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1929. g. 18. janvāri.
Ne 34 bl. " 24809b

_ Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1902. g. 2. okt. mirušā
Reča Caunes mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantu, atrodošos
Jaunlatgales apr. Liepnas pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembrī.
Bl. 1. Ne 262 28. 23950b

Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1922. g. 9. apr. mir.
Pāvela Vinca d. Zachara manti-
niekus pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 1929. g. 18. janvārī.
24733b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec.tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Smiltenē, Dārza
ielā Ne 1 I, paziņo,:

1) ka sabiedrības ,,Latvijas
Eksports" prasības apmierinā-
šanai pēc Rīgas pils. 11. iec.
miertiesneša izpildu uzraksta uz
vekseļa no 1928. g. 16. jūnija
Ns 1247 par Ls 329,24 ar % un
izdevumiem 1929. g. 21. martā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

Liepājas apgabaltiesa,
Pētera Adamkovica lūgumu

un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081. un sek. p. un 1928. g.
20. decembra lēmumu uzaicina
personas, kuru rokās atrodas
aiz nekustamu mantu Liepājā
.ar krep. Ne 179, nostiprināts
pirkuma - pārdevuma līgums
1901; g. 8. decembrī ar žurn.

Ne 1463 — 10.000 rbļ. lielumā
Hermaņa Johana d. Šeffeļa

vārdu, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju, pie
kam tiek aizrādīts, ka pēc minētā
-termiņa notecēšanas , ari obligā-
cijas turētāja neierašanas gadī-
jumā, parādu atzīs par, samaksātu
-tin pašu obligāciju par iznīcinātu,
piešķirot lūdzējam tiesību pie-
prasīt parāda izdzēšanu iz zemes-
grāmatām. As 260/29.

Liepājā, 1929. g. 19. janvārī.
Priekšs. b. A. Kiršfelds.

24904ē Sekr. A. Jansons.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 25. sept.
iiz šīs tiesas prokurora lūgumu
Vasilijs Vladimira d. Machnovs,
-atzīts par atrodošos bezvēsts
?prombūtnē un uzdots Augšpils
pagasta padomei iecelt aizbild-
nību par bezvēsts promesošo
Vasilija Vladimira d. Machnovu

/viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 17. janv.
L. Ne 2094a./28. 24723b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Ķ. Ka ii gu r s.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. Ī7. dec.
4.iz Marfas Pāvela m. Desetņikovs
lūgumu Nikita Pāvela d. Devjat-
ļiikovs, atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Dau-
gavpils bāriņu tiesai iecelt aiz-
bildnību par bezvēsts ptrom-
?esošo Ņikita Pāvela d. Devjat-
riikovu, viņa tiesību aizstāvē-
šanai un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 17. janv.
L. Ne 3382a./28. 24724b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309. un 311. p. p.
pamata Gustava Jāņa d. Cel-
jadta prasības lietā pret Elizabeti
Celjadts; dzim. Semjonovs, par
laulības šķiršanu, uzaicina Eliza-
beti Celjadts, dzim. Semjonovs,
kuras dzīves vieta prasītājam
nav zināma, četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
<lienas ,,Valdības Vēstnesī", ie-
rasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātā minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņas klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

Daugavpilī, 1929. g. 18. janv.
L. Ne |' 417c. 28. 24790b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,

paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 17. dec.
uz Leokadijas Donata m. Picuļe-
vičs lūgumu Kazimirs Pāvela d.
un Alfons un Eduards Donata d. d
Koļedi atzīti par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Pu-
stinas pag. padomei iecelt aiz-
bildni par bezvēsts promesošiem
Kazimiru Pāvela d. un Alfonsu
vn Eduardu Donata d. d. Koļe-
diem viņu tiesību aizstāvēšanai
vn mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 17. janv.
L. Ne 3376a./28. 24725b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 17. dec.
uz Miķeļa Miķeļa d. Michailova-
Grigorjeva lūgumu Miķels Gri-
gorjevs atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Li-
navas pag. padomei iecelt aiz.-
bildnību par bezvēsts promesošo
Miķeli Grigorjevu viņa tiesību
aizstāvēšanai un mantas apsar-
gāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 17. janv.
L. Ns 3364a. 28. 24726b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Ķ. Kangurs,.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
6. aprīlī mir. Ludviga Jevgeņija
dēla Urbanoviča 1928. g.22.martā
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 7. dec.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 18. janv.
L. Ne 2214a. 28. 24787b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1928. g. 21. dec.
uz Danieļa Tadeuša d. Dubrovska
lūgumu Broņislavs Tadeuša d.
Dubrovskis, atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Mērdzenes pag. padomei iecelt
aizbildnību par bezvēsts prom-
esošo Broņislavu Tadeuša dēl
Dubrovsku viņa tiesību aizstāvē-
šanai un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 18. janv.
L. Ns3390a./28. 24788b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš
Sekretārs K Kangurs.

Latgales pagabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295.,
198., 301., 309. un 311. p. p.
pamata Sergeja Jāņa d. Lario-
nova prasības lietā pret Varvaru
Kuzma m. un Jāni Artamona d.
Lavrenoviem un Kuzmu Lariona
dēla Larionovu par īpašuma —
mantošanas tiesībām, uzaicina
Kuzmu Lariona d. Larionovu,
kura dzīves vieta prasītājam
nav zināma, četru mēnešu laikā,
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", ie-
rasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsirs personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspridīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aivcinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

Daugavpilī, 1929. g. 18. janv.
L. Ne 1404c./28. 24789b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 18. janv. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. krāj. 10. sēj.
1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
1928. g. 28. apr. mir. Annas
Andreja m. Laizāns (ari Lazen
un Leizen) ir palicis nekustams
mantojums, kurš atrodas Jaun-
latgales apr. Rugāju pag. Liepu-
kalna mājas Ne 4, un uzaicina
visus, kam. uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem pie-
teikt tās minētam miertiesnesim
viņa kamerā Balvos, Alejas ielā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1929. g. 18. janvārī.
Bl. Ne 35. 24810b

Miertiesnesis (paraksts).

Maltas iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1929. g. 17. janv.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. Iik. 1401. p. un civ.
lik. 10. sēj. 1239. p. paziņo,
ka pēc 1926. g. 28. aug. mir.
Feodora Feodota d. Beļusova,
ir palicis Ružinas pag., Zabo-
lotjas ciemā, mantojums, sa-
stāvošs no kustama un neku-
stama īpašuma, un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības augstāk mi-
nētam miertiesnesim sešu mē-

' nēšu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas ,,Vald. Vēstn.".

1929. g. 18. janv.
Ne 126. 248051)

Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. 'g. 18. janv. un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.
1402. p. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. uzaicina 1912. g.
1. jūnijā mir. Pētera Andreja d.

Skrūzmana mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Daugav-
pils apr. Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.".

'24808b Miertiesnesis K. Avens,

Maltas iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu '1929. g. 18. janv.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p., pa-
ziņo, ka pēc 1928. g. -26. janv.
mirušās Varvaras Martijana m.
Ivanovas ir palicis mantojums
Sidorovkas sādžā, Maltas pag.,
sastāvošs no viensētas Ns 4 un
uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu būtu kādas tiesības kā
mantiniekiem, pieteikt šīs tiesības
augstāk minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

1929. g. 18. janvārī.
Ns 143. 24807b

Miertiesnesis (paraksts).

Maltas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1929. g. 18. janv.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. -proc. lik. 1401. p. un civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. paziņo,
ka pēc 1924. g. 14. janv., mir.
Olimpija Jefima d. Jefimova
ir palicis mantojums Maltas pag.,
Vainovas sādžā, sastāvošs no
viensētas zemes gabala, platībā
15,30 ha,<un uzaicina visus,
kam uz šo zemi būtu kādas
tiesības kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs tiesības augstāk minētam
mietiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

1929. g. 18. janvārī.
Ne 144. 24804b

Miertiesnesis, (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, ^saskaņā ar
savu 1928. g. 31. -"decembra ~lē-
mumu unfciv. lik.'(10. sēj. l.'d.)
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1911. g. 8. jūlijā mir.
Gavrila Ivanova mantiniekus,
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantu, atrodošos
Jaunia'tgales apr. Kacēnu pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembri.
Bl. I. Ns 258/28. 23946b

Miertiesnesis (paraksts).
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. decembra
lēmumu un civ. lik. (10. sēj. 1. d.)
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1897. g. mir. Silivana
Fedotova mantiniekus, pieteikt
minētam miertiesnesim savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantu, atrodošos Jaun-
latgales apriņķa Kacēnu pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembrī.
Bl. 1. Ne 259/28. 23947b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p., uz-
aicina 1900. g. mir. Timoteja
Ponkratjeva mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas mantošanas tiesības uz ne-
laika atstāto mantu, atrodošos
Jaunlatgales apr. Kacēnu pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembri.
Bl. 1. Ns 260/28. 23948b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1920. g. 1. jūl. mir. jefima
Nikolajeva mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas mantošanas tiesības uz ne-
laika atstāto mantu, atrodošos
Jaunlatgales apr. Kacēnu pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembrī.
Bl. I. Ne 261,28. 23949b

Miertiesnesis (paraksis).

Latgales apgabaltiesas Viļenu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. dec.
lēmumu, uzaicina 1913. gada
22. decembrī mir. Kaspara Mel-
kuļa d. Kalvas mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
miertiesneša kamerā Viļenos, uz
kustamo un nekustamo īpašumu,
kā arī lauksaimniecīb. inventāru
atrodošos Rēzeknes apr. Viļenu
pagastā, Linsu ciemā, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Viļenos. 1929. g. 2. janvārī.
23300b Miertiesnesis K. Kalniņš

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un civ. lik. (10. sēj. I. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1916. g. 22. okt. mirušā
Pētera Gavrila mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantu, atrodošos
Jaunlatgales apriņķaKacēnu pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembrī.
Bl. 1. Ne 268/28. 23953b

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļenu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. panta
un saskaņā ar savu 1928. g.
31. dec. lēmumu, uzaicina 1928. g.
4. martā mir. Staņislava Antona
dēla Antoneviča mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
miertiesneša kamerā, Viļenos, uz
nekustamo īpašumu, atrodošos
Rēzeknes apr. Viļenu pilsētā,
Kārklu ielā Ns 3, sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Viļenos, 1929. g. 2. janvārī.
22991b Miertiesnesis K. Kalniņš

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un civ. lik. (10. sēj. I. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1928. g. 7. okt. mirušās
Agates Ādama m. Circiņš manti-
niekus, pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķes atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķa
Viļaku pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembri.
Bl. I. Ne 264 28. 23951b

Miertiesnesis (narakstsl.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 31. dec. lēmumu
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
un civ. proc. lik. 1401. p. uz-
aicina 1917. g. 19. martā mirušā
Gavrila Jēkaba d. Jakovļeva
mantiniekus, pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķa
Kacēnu pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1928. g. 31. decembri
Bl. 1. Ne 266/28. 23952b

Miertiesnesis (paraksts)

Latgales apgabaltiesas Viļenu
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. Iik. 1401. p. un
saskaņā ar savu 1928. g. 31. dec.
lēmumu, uzaicina 1928. g.
18. sept. rnir. Franča Andreja d.
Brenča mantiniekus pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības mier-
tiesneša kamerā, Viļenos, uz
kustamo un nekustamo īpašumu,
atrodošos Rēzeknes apriņķī, Gai-
galavas pag. Dziļoru ciemā, sešu
mēnešu laikā no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Viļenos, 1929. g. 2. janvārī.
23303b Miertiesnesis K. Kalniņš

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1929. g. 9. janv. mir.
Gurija Michaila d. Jemeljanova
mantiniekus pieteikt viņam sa-
vas mantošanas tiesības uz ne-
laika atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
uzaicinājuma iespiešanas dienas

Valdības Vēstnesī".
Rēzeknē, 1929. g. 18. janvāri.

'>4732b Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1923. g. 12. jūnijā mir.
Kazimira Vikentija d. Jašukova
mantiniekus pieteikt viņam sa-
vas mantošanas tiesības uz ne-
laiķa atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī uz-
aicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 18. janvārī.
24734b Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1928. g. 21. oktobrī
mirušā Pētera Jēzupa d. Rati-
nieka mantiniekus pieteikt viņam
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Rēzeknē, 1929. g. 18. janvārī.
24735b Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1920. g. 5. novembrī
mirušā Kazimira Jēzupa dēla
Korženevska mantiniekus pieteikt
viņam savas mantošanas tiesības
uz nelaiķa atstāto mantojumu
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
uzaicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 18. janvārī.
24736b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas'apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
31. janvārī, p'ulkst. 12 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 7, veikalā,
pārdos Giteles Rubinstein kust.
mantu, sastāvošu no sienas
spogul . a un novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 16. janvāri.
25260 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. februārī, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Strēlnieku ielā Ne 9, dz. 1,
pārdos Arvida Avota kustamo
mantu, sastāvošu no klavieriem
un novērtētu par Ls 270.

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

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
25261 Tiesu izp. Ed. Kalniņš,

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
1. februārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Pērses ielā Ne 14,^2,pārdos
MendeļaSromina kustamu mantu,
sastāvošu* no papīru ^griežamas
mašīnas, šujmašīnas Ai.ļrc. ^ no-
vērtētu par Ls 670,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. janvārī.
25220b Tiesu izp. ļ.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g '. 7. februārī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā Ns 9,
dz. 11, pārdos Haima Hermelina
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c. un novērtētu
par Ls 410,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. janvārī.
L. Ne 149. 25221

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

izpildītājs, l<ura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g. 8. februārī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, 1. Ķēniņu ielā Ne 21,
Rīgas kalpot, artelī Ekspress II
pārdos Norberta Špitca ku-
stamu mantu, sastāvošu no vilnas
triko veļas, adītām dāmu un
bērnu kleitēm, pletkrekliem u. c.
un novērtētu par Ls 457,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. janvārī.
Ne L. 75. 25222b

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rigas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka izsludinātā 1929. g. 15. janv.
„Va!d. Vēstn." 12. numurā Pē-
t 'eram Timberam piederošās Rīgas
apr. no Jaunpils muižas zem-
nieku zemes atdalītās „Lejas-
Nemnaudu" mājas ar zemes
grāmatu reģ. Ne 1405 pārdošana
publiskā izsolē 1929. g. 21. martā
pīkst. 10 no rīta

ir afaefta.
Jumpravā, 1929. g. 24. janv.

25213b Tiesu izp. -V Ozoliņš

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina ļēkaba Nemala ārzemju
pasi Ne 1441 izd. 1924. g. 13. aug.
Kopenhāgenā par nederīgu.

publiskos torgos pārdos
Kristines Steins nekustamu īpa-
šumu, kurš atrodas Valkas apr.,
Bilskas pag. ar zemes grāmatu
reģistr Ne 1043 un sastāv no
,,Ilkaru" mājas, kopplatībā
100,68 pūrvietas ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar nodokļu
parādiem: a) Valsts lauku
nekustamas mantas nodokli
Ls 7,33 ar °0, b) ienākuma
nodokli Ls 39,10 ar " 0 un c) paš-
valdības nodokli Ls 51,60. hipo-
tēku parādi uz nekust. īpašumu
neskaitās;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties torgos, jāiemaksā za-
logs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas un jāiesniedz ties-
lietu ministrijas apliecības, ka
min. personām atļauts publiskos
torgos iegūt nekustamo īpašumu ;

5) ka zemes grāmatas uz šo
nekustamo īpašumu tiek vestas
Cēsu-Valkas zemes grāmatu no-
daļā. Personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāpieteic līdz pārdošanas
dienai. Visi papīri un dokumenti
par pārdodamo īpašumu ieska-
tāmi Rīgas apgabaltiesas 3.civīl-
nodaļas kancelejā. 25254

Smiltenē, 1929. g. 24. janv.
Tiesu izpild. K- Lapiņš.

' ' ?
'Citu iestāžu
sludinājumi..

*? -
*

Iekšlietu ministrijai iesnieguši
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Jānis-Teodors Spalva, saukts
Labanovskis, dzim. 1904. g. 24.
janvārī, dzīvojošs Jelgavas apr.,
Sniķeres pag. Butku mājās, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Spalva ",

2) Jānis - Aleksanders Garais,
dzim. 1904. g. 2. oktobrī, dzīvo-
jošs Rīgā, Avotu ielā Ne 63-1, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Avots ",

3) Eduards Gumerts-Grovers,
ari Grāvers, dzim. 1875. g. 12. sep-
tembrī, ar sievu Hedvigu, meitām
Paulīni un Jūliju, dzīvojoši Dau-
gavpils apr., Līvānu pag. Gumert-
Grāveros, kuri vēlas saukties uz-
vārdā ,,Silavs",

4) Voldemārs Holšteins, ari
Uolšteins, arī Golšteins, dzimis
1905. g. 21. janvārī, dzīvojošs
Kuldīgas apr., Zvārdes pag. Mai-
gās, kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Holšteins",

5) Jānis Zobu (ne Zobs), ari
Andersons, dzim. 1875. g. 30. jūl.,
ar sievu Marīju-Augusti, meitām:
Annu, Līdu-Lizeti un Natāliju,
dzīvojoši Kuldīgas apr., Vārmes
pag., Aundzīru mājās, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,.Ceriņš",

6) Onufrijs Ločs-Medvedevs,
dzim. 1881. g. 27. septembrī, ar
sievu Karolīni,dēliem: Staņislavu,
Broņislavu, Vladislavu, meitām:
Antoniņu, Stepaņidu, Jeļenu, Mo-
niku, Jezupinu un Leonoru, dzī-
vojoši Rēzeknes apr., iepretim
Voverovas sādžai dzelzceļa būdā,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Locis",

7) Justrns Pīzels, arī Pīzelis,
dzim. 1906. g. 26. maijā, dzīvo-
jošsMadonas apr., Vestienas pag.
Kalna-Lubējās, kurš vēlas sauk-
ties uzvārdā ,,Saulīte ",

8) Jānis Millers, arī Milderis,
dzim. 1870. g. 15. septembrī, ar
sievu Katrīni-Matildi, meitām:
Annu-Vandu un Austru-Anasta-
siju, dzīvojoši Valmieras apr.,
Bauņu pag. Salniekos, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Ziediņš",

9) Andrejs Āžaciems, arī Oša-
ciems, arī Ošs, dzim. 1879. g.
21. augustā, dzīvojošs Madonas
apr.. Meirānn pag. Arklupē, kufš
vēlas saukties uzvārdā „Osis",

10) Ernests Pampe, arī Balt-
zars, dzim. 1879. g. 12. maijā, ar
sievu Alvīni, meitām: Olgu, Zel-
mu un dēlu Augustu-Ivaru, dzī-
vojoši Valmieras apr., Kokmuižas
pag., Sprostu mājās, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Baltza 'rs".

Varbūtēji iebildumi pret pie-
vestu lūgumu ievērošanu iesnie-
dzami iekšlietu ministrijai trijvi
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas, pre-
tējā gadījumā, pēc minētā ter-
mina notecēšanas, lūgumus iz-
pildīs. Ns 31044 V.

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš
Pasu nodaļas vadītājs

73v P. Kurzemnieks.
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sludinājumi.

Valsts zemes bankas
Valmieras nodaļa, Valmierā,
Diakonāta ielā Ne 1, pama-
tojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Pociema pagasta valdes
telpās 1929. g. 1. martā,
pulkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes pie-
derumiem, kura atrodas Val-
mieras apriņķī, Pociema pagastā,
Ķipēnu muižas jaunsaimniec.
Ne 31 F, Fa un ir piešķirta
Tenim Teņa d. Brīdinām (skat.
„Zemes Ierīcības Vēstn." Ne 66
lapas pusē 27 ar kārtas Ne 30171;.

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 16,65 ha,
b. ēkām: dzīvojamās ēkas,

kūts, klēts.
3) Solīšana sāksies no Ls 2000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

pārstāvim: a) drošības naudu
'/sno trešāpantā minētās summas,
t. i. Ls 400, d) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saimniecību.
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 '/s
no nosolītās summas. Pārējās
Vb jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1929. g. 23. janv. Ne a 7275
25255 Valsts zemes banka.

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, kaš. g. 6. februāī, pīkst.10
rītā, Merķeļa ielā Ne 19 pārdos
vairāksolīšanā Anša Sprosta ku-
stamu mantu, sastāvošu no 1ozol-
koka drēbju skapja vērtībā par
Ls 60.—. 25226b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 7. febr., pīkst. 10
no rīta Parka ielā 3, dz. 4, pārdos
vairāksolīšanā Natana Lazovska
kustamu mantu, sastāvošu no
tirmo spoguļa, vērtībā par
Ls 19,60. 25227b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 8. febr., pīkst. 10
no rīta, Parka ielā Ne 1, dz. 3,
pārdos vairāksolīšanāHirša Sverd-
iova kustamu mantu, sastāvošu
no vienas šujmašīnas, vērtībā
par Ls 133,28. 25225b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 11. febr., pīkst. 10
no rīta, Parka.ielā Ne 1, dz. II,
pārdos vairāksolīšanā Ābrama
Goldberga kustamu mantu, sa-
stāvošu no ozolkoka trauku bu-
fetes, vērtībā par Ls 42,36 25223b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 12. febr., pīkst. 10
no rīta, Parka ielā Ne 3, dz. 16,
pārdos vairāksolīšanā Lemecha
Passa kustamu mantu, sastāvošu
no ēdamistabas galda, trīs krēs-
liem, tējmašīnas, 2 sveču luk-
turiem un drēbju skapja, kop-
vērtībā Ls par Ls 19,62. 252241:

Liepājas - Aizputes apriņķa
Priekules pol. iec. priekšnieks,
pamatojoties uz Priekules -Vai-
ņodes iec. miertiesneša 1928. g.
9. maija izpildu rakstu Ne 20
un Nodokļu departamenta 1929.g
15. janvāra rakstu Ne 2171,27. g.
Virgas pag. Virgas muižā 1929. g.
5. februārī, pīkst. 10 dienā,
izsludina

ūtrupi,
kurā pārdos atklātā vairāksolī-
šanā Madei Osis piederošo kust.
mantu, sastāvošu no 2 govīm,
viena piena separatora, spoguļa,
kumodes un rokas šujmašīnas ,
kopvērtībā par Ls 240,—.
Ne 4297/28. 25219b

Rēzeknes apr. pr-ka 2. iec. pal.
dara zināmu, ka š.g. 14. februārī,
pīkst. 10 minētā iec. kancelejā
tiks pārdotas vairāksolīšanā da-
žādas manufaktūras preces, kuras
atņemtas no apkārtklejošiem či-
gāniem kā aizdomīgas un kuru
īpašnieki pēc ievietotā ,,Vald.
Vēstn." Ne 291 no 1928. g.
21. dec. sludinājuma nav pie-
teikušies. 25218b

Jaunlatgales robežapsardzības
apgabala 2. rajona priekšnieks,
izsludina atklātībai, ka 1929. g.
15. februārī, torgos tiks pārdotas
Kacēnu pag. Trumulevas muižā,
vairāksolīšanā dažādas maz-
vērtīgas mantas, kopsummā par
Ls 13,27, pēc nocenošanas akta
kas atstātas no bij. 2. rajona
sarga — Ludviga Cakula, kurš
p. g. 6. okt. dezertējis uz SPRŠ.

Iekšlietu ministrijas Pasu nod.,
izsludina par nederīgu Kārļa
Artūra Buttula ārzemju pasi
No A 003683, izd. 1928. g. 20. jūn.
Rīgā. 25237b

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ne '11133, ar
Jāņa Rusova vārdu pazaudēta
un ' ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 25231 b

Latvijas universitāte dara zi-
nāmu vispārībai, ka Latvijas
universitātes 1927. g. 2. jūnijā
Ne 8125 izdotā pagaidu apliecība
par mēchanikas fakultātes kursa
beigšanu uz Eižena Šneidera
vārdu pieteikta par pazaudētu
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 25232b

Smagās artilērijas pulka ko-
mandieris ziņo, ka nozaudēta
personas apliecība Ne 39 ar
derīgumu līdz 1929. g. 25.maijam,
izd. uz Smagās atrtilerij. pulka
4. baterijas' kareivja Nikolaja
Ledinš vārdu, kuru skaitīt par
nederīgu. 25239b

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apliec. Ne 3, izd.
1926. g. 21. apr. no 11 Dobeles
kājn. pulka k-pa ar Arnolda
Reiča Teodora d. vārdu, dzim.
1904. g. 17. jūl.. iedzīv. Kr.Barona
ielā Ne 80, dz. 72. 25228b

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. Ne 7068, izd.
1928. g. 7. jūl. no 10. Aizputes
kājn. pulka k-ra ar Ericha
Augusta d. Gailītis vārdu, dzim.
1906. g. 23. aug., iedzīv. Matīsa
ielā Ne 72, dz. 13. 25229b

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgiu nozaudēto
karaklaus. apliec. Ne 8360, izd.
no 7. Siguldas kājn. pulka k-ra
ar Jāņa Birzuls vārdu, dzim.
1902. g. 31. maijā, iedzīv. Per-
navas ielā Ne 18, dz. 45. 25230b

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks,
izsludina par nederīgu nozaudēto
iesaukšanas pagarinājuma apliec.
Ne 2593, izd. no Rīgas kara apr.
priekšnieka 1928. g. 19. janv.
Arvīda Pētera d. Ķiploka vārdu,
dzīv. Zeļļu 'ielā Ne 31, dzX8.

Bukaišu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi Ne 777 ar Jāņa Anša d.
Ozoliņa vārdu, izd. no Bukaišu
pagasta valdes 1920. g. 29. dec.

Biržu pag. valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību Ne 9329
ar Mārtiņa Tita d. Gavrilova v.,
izd. no 10. Aizputes kājn,. pulka
komandiera 1925. g. 25. aug.

24660b

Biržu pag. valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgu — sa-
degušo zirga pasi izdotu no
Neretas pag. valdes Ne 1004,
1926. g. 17. martā ar Miķeļa
Pētera d. Dravnieka vārdu ' un
pēdējam piederošu tumši bēro
ķēvi, — kuras pircējs bija Pēters
Morozovs. 24661b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne 23182
ar Nikolaja Vladimira d. Sidoruk
vārdu, izd. no Daugavpils prēf.
1923. g. 18. okt. 24760b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
personas apliecību Ne 7 ar Pāvila,
Sidora d. Genesens vārdu, izd.
no Daugavpils prēf. 1923. g.
11. janvārī. 24759b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
gada uzturas atļauju Ns 4979
ar Pāvila Genesens vārdu, izd.
no Iekšlietu ministrijas 1923. g.
22. martā.

Naujenes pag. valde, Daugav-
pils apr., izsludina par nederīgiem
nozaudētus sekošus dokumentus:

1) kara klausības apliecību
Ne 6609 ar Jegora Gerasima d.
Viselova vārdu, dzim. 1902. g.,
izd. no artilērijas laboratorijas
pr-ka 1924. g. 3. sept.

2) kara klausības apliecību
Ne 5916 ar Aleksandra Kazimira
dēla Korženevska vārdu, dzim.
1891. g. izd. no Daugavpils kapa
apr. pr-ka 1925. g. 19. martā.

24765b
Penkules pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi (vecā parauga) Ns 969
ar Alfrēda Kriša d. Cielava vārdu,
izd. no Vecauces pag. valdes
1920. g. 18. decembrī. 24663b

Penkules pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 1 ar
Alfrēda Kriša d. Cielava vārdu,
izd. no 11. Dobeles kājn. pulka
komandiera 1925. g. 2. janvārī.

24664b

Priekuļu pag. valde, izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 31262
ar Alberta Pētera d. Žodziņa
vārdu, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka 1925. 12. maijā. 24766b

Aizputes pol. iec. priekšm^
izsludina par nederīgu nozaudē
kara klausības apliecību Ns 2^.iaizd. no 1. Liepājas kājn/ pjn/"
kom-ra 1924. g. 13. martā. 24§7ku

Cesvaines pag. valde at$a,-
savu sludinājumu, iesnW^
1928. g. „Vald. Vēstn." Ns 13,par Pētera Bajārs Latvijas iek<,'
pasi, izd. no Cesvaines pag vairi '
1928. g. 24. febr. ser. M vNs 009955, nozaudēšanu , j0 „,-"
nētā pase ir atrasta. 24§59k

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēt
SPRS ārzemes pasi, izd. 19213 »
22. dec. Ne 1232/29415 Maskai
ar Dāvida Grodnija v. 2484?,ķ

Ilūkstes apr. pr-ka pal. āTfo
izsludina par nederīgu nozaudēt»
Latvijas iekšz. pasi ser. K 1
Ne 015912 ar Helenes Anku-dinovs vārdu, izd. no Ilūkstes
apr. pr-ka pal. 2. iec. 1928 «"
25. febr. 248l§

Līgatnes pag. valde izsludini
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 70737
ar Augusta Pētera d. Desaina
vārdu, izd. no Rīgas kara apr
pr-ka 1926. g. 25. nov. 24762b

Lutriņu pag. valde, Kuldīgai,
apriņķī, izsludina par nederī gām'
kā nozaudētas, divas kumeļu
reģistrācijas zīmes: 1) izrjotu
no Lutriņu pag. valdes 1927 e
23. martā Ns 400 uz Friča pj-
felds vārdu un 2) izdotu n»
Lutriņu pag. valdes 1927. o.
23. martā uz Friča Rēfels vārdu
Ne 401. 24764b

Ventspils apr. priekšnieka paL
izsludina par nederīgu, pieteikt»
par nozaudētu, Latvijas iekšz
pasi ser. C. T. Ne 01262 1 ar
Friča Dižbite vārdu, izd. a»
Ugāles pag. valdes 1928. » .
17. augustā. 24817b

A/S. Pirmais nrivfit. icmtords
sasauc

akcionāru teāri.
pilno saouĒ€i

uz š. g. 19. febr., pīkst. 58,
Lombarda telpās I. Kalēju ielā
Ne 18/20 ar sekošu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;.
2) Statūtu grozījumi;
3) Valdes un deputātu ziņojumi;
4) 1928. g. darbības pārskata

nolasīšana'un apstiprināšana;
5) Budžeta apstiprināšana uz

1929. gadu;
6) Vēlēšanas;
7) Ziņojumi un priekšlikumi.

Jā 19. februārī neierastos vaja-
dzīgais akcionāru skaits, tad
saskaņā ar stāt. § 34. un 43.,
otra sapulce notiks 'š. g. 9. martā,
turpat un tai pašā laikā.

25233b Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Eduarda Kupces

zv. kurators, zv. adv. Ericiu
Pabsts, kura kantoris atrodas-
Rīgā, Aspazijas bulvārī Ns %
ar šo paziņo, ka 1929. g.
6. februārī, pulkst. 6 vakarā,
Rīgas apgabaltiesas telpās, tiek
sasaukta Eduarda Kupčes

pilna kreditoru sapulce.
Dienas kārtība :

1) Zv. kuratora ziņojums H»
darbības pārskats.

2) Zv. kuratora atalgojuma ie-
teikšana.

3) Konkursa vaid. vēlēšanas un
5) Dažādi saimn. jautājumi.

Rīgā, 1929. g. 28. janvārī.

Zv. kurators,
25262 zv. adv. E. Pabst_

Maksātnespējīgas parādnieces
Latvijas agrārpolītiskās biedri*»*
zvēr. kurators, zvēr. adv. pai-
Teodors Brammanis uzaicina kre-
ditorus ierasties uz

pilnu kreditoru sapulci
kura notiks š. g. 3. februāri,
pīkst. 6 vakarā, Elizabete?
ielā Ne 10-a, dz. 15.

Dienas kārtība:

1) zvēr. kuratora ziņojums:
2) zvēr. kuratora atalgojuma-

noteikšana;
3) konkursa valdes vēlēšan --
4) dažādi jautājumi.
Zvēr. kurators T. BrjHnmans-

Saskaņā ar pilnas sapuļ«*
lēmumu ' 1929. g. 6. janvan
Unguru pag. savstarp. P *»'
dzības biedrība likvidētai''
aktīvi un pasīvi nodoti jaun
dibinātai Kūduma savstarpēja
ugunsapdr. biedrībai.

Unguru pag. savstarpējā t*'
24895b līdzījias^driba^

Nozaudēts F. V. ..Braumļ-jļ
sistēmas revolvers Ns f>" '
atrašanas gadījumā "0?°^.
Pāvelam Markelovam, dziv.
cenu pag. Gribuļku c' ema.
25236t. P. Mark.

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde
izsludina š. g. 6. februārī, pīkst.
12 dienā, rakstveida izsoli
uz apm. 130.000 gabalu, dzelz-
ceļu gulšņu apgādāšanas un
sagatavošanas techniskiem no-
teikumiem atbilstošu, Latvijas
mežos izstrādātu pilnmērīgu
priežu koku

platsliežu gulšņu piegādi,
no kuriem:

a) uz Rīgas sūcinātavu —
120.000 gab.,

b) uz Gulbenes sūcinātavu —
10.000 gab.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
d-ošības nauda 1% apmērā no
piedāvājuma summas.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelz-
ceļu virsvaldē, istabā 118.

25266 L 430

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments, pamatojo-
ties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10.,
dara zināmu, ka uz: 1) Jāņa
Mateja-Matveja, viņa sievas Mi-
lijas-Alīses un meitas Lijas-Mir-
jāmas; 2) Jāņa Cilvēka, viņa
sievas Eiženijas, dēla Augusta-
Teodora un meitas Marijas; 3) Jā-
ņa Olksnes, arī Olkšnes, viņa
sievas Mildas, meitu: Hedvigas
un Valentīnes, 4) Otilijas Kaktiņa
(dzim. Draule, laulība šķirta),
5) Kārļa - Eduarda Biljona,
arī Baljuna; 6) Jāņa Spalviņa,
arī Krumberga, viņa sievas Emī-
lijas, dēla Arvīda-Osvalda, meitu:
Almas un Ausmas-Gunas; 7) An-
tona Parečevska, arī Parisčevska,
viņa sievas Emīlijas-Elizabetes,
meitu: Alīdes-Mildas, Vilfrīdes-
Adeles un dēla Ādolfa; 8) Antona
Langeizena, viņa sievas Emīlijas,
dēla Zrigfrīda un meitas Valdas
9) ĀbramaLeibesona, sauktsLeib-
sons, viņa sievas Zāras un dēla
Bernharda; 10) Rūdolfa Visen-
dorfa, arī Vizekoka, arī Vizuka,
viņa sievas Marijas, dēlu: Ēvalda
un Alfrēda — attiecīgiem uz-
vārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti p. g. 14. septembra
„Valdības Vēstnesī" Ns 208 tin
pret kuriem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti,iekšlietu mini-
stris nolēma :

dēlam Arvīdam - Osvaldam,
meitām: Almai un Ausmai-
Gunai — uzvārdā ,,Spalviņš"

7) Antonam Parečevskim, arī
Parisčevskim, viņa sievai
Emīlijai-Elizabetei ', meitām:
Alīdei - Mildai, Vilfrīdei-
Adēlei un dēlam Ādolfam —
uzvārdā „Ārdens";

8) Antonam Langeizenam, viņa
sievai Emīlijai, dēlam Zig-
frīdam un meitai Valdai —
uzvārdā ,,Garsils ";

9) ĀbrāmamLeibesonam,saukts
Leibsons, viņa sievai Zārai
un dēlam Bernhardam —
uzvārdā „Leibsons";

10) Rūdolfam Visendorfam, ari
Vizekokam, arī Vizukam,
viņa sievai Marijai, dēliem:
Ēvaldam un Alfrēdam —
uzvārdā „Visendorfs".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs un t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari valsts amata
un privātām personām, skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies
spēkā pag. g. 14. decembrī.

Rīgā, 1929. g. 18. janvārī
Ns 31035/V. 24972t
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludi ņš
Pasu nod. vad. P. Kurzemnieks

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:

1) Jānim Matejam-Matvejam,
viņa sievai Milijai - Alīsei
un meitai Lijai - Mirjāmai —
uzvārdā ,,Matvejs ";

2) Jānim Cilvēkam, viņa sievai
Eiženijai, dēlam Augustam-
Teodoram un meitai Marijai
— uzvārdā ,,Celms";

3) Jānim Olksnem, arī Olkšnem
viņa sievai Mildai, meitām:

\ Hedvigai un Valentīnei
uzvārdā ,,Alksnis ";

4) Otilijai Kaktiņam — uz-
vārdā ,,Draule ";

5) Kārlim-Eduārdam Biljonam
arī Baljunam — uzvārdā
,,Bil jons";

6) Jānim Spalviņām, arī Krum-
bergam, viņa sievai Emīlijai,

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Seces pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi, ser. L. A. Ns 004205 ar
Emīlijas Dritmanis, dzim. Vītols
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 18. jūlijā. 24561b

Ventspils apr. priekšnieks pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne CZ 019273,
izd. no Ances pag. valdes 1927. g.
21. dec. ar Jāna Kierpe vārdu.

24675v

Jelgavas pilsētas valde
1929. g. 14. februāri, pīkst 11
dienā, pilsētas valdes telpās izdos
jauktā (mutiskā un rakstiskā)

izsolē
475 kub. asis bērza vai meln-
alkšņa un 25 kub. asis priedes
vai egles malkas piegādāšanu
pilsētas vajadzībām.

Piegādāšanas noteikumi ieska-
tāmi pilsētas valdes īpašumu
nodaļā, Domes ielā Ne 4 5.
25216b 2* Pilsētas valde.

Bruņošanas pārvalde
iegādās š. g. 26. februārī, pīkst. 12,

rakstiskā izsolē sekošo:
1. Šauteņu eļļu 2000 klg.
2. Ložmetēju eļļu '00° »
3. Vazelīnu1000,4. Bencinu smago 10000 ,,
5. Dzennaftu dīzeļmotora 40000 ,,
6. Trosi kaņepāju darvoto 4" apkārtmērā . . . 600 asis
7. Riepas pneimatiskās 880x120 (135) 16 gab.
8. Kameras 880 x 120 6 „

Piedāvājumi jānodrošina 5% apmērā no piedāvājuma kop-
summas un piedāvājumā jāuzrāda, ka apņemas piegādāt saskaņā
ar pārvaldes izsoles techniskiem noteikumiem.

Izsoles un techniskos noteikumus var saņemt pārvaldes ap-
gādības daļā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 16, darbdienās no
pīkst. 11,30 līdz 14,30 L413 25263

na^Hn^BOBBHBBHBnnnR

Pasīa un tšiegraīa departam. galvenā darbnīca
izsludina rakstisku izsoli š. g. 12. febr. uz:

1) divdzīslu komutatoru spiralauklu .. .. 7000 m
2) divdzīslu mikrotēlefonu auklu 4000 „
3) četrdzīslu mikrotēlefonu auklu 9000 ,,
4) piecvadīgu mikrotēlefonu auklu .... 1000 ,,
5) galvas telefonu vāciņiem 6000 gb.

Izsole notiks minētā datumā pīkst. 11 P. t. departamenta
materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājumu kopsumas. 1* L387 25157

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

? ^?O^i^BHH^BHB^B^^MBHM^IB^B^H^^I^HHiHHH^

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
izsludina

rakstisftii sacensību
1929. g. 7. februārī uz:

1) sauso elementu briketu presēšanas iekārtu .... 1 kompl.
2) tinamo mašīnu 1 ,,

Sacensība notiks augšminētā datumā pulkst. 11 P. t. depar-
tamenta materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.

Sacensības dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10%
apmērā no piedāvājuma kzpsummas. L419 2* 25265

Sacensības noteikami saņemami darbnīcas komercdaļā,
Vidzemes šos. 19, darbdienās no pulkst. 10—12 un 12,30—14.

Lubānas ezera regulēšanas darbu
pārvalde

izsludina 1929. g. 12. februāri, Rīgā, Dzirnavu ielā 31, dz. 3, pl. 12,

sacensību uz viena mēchanīska āmura piegādi.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 40 sant. zīmogmarkām,

iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz mēchaniskā āmura
piegādi" uz pārvaldes vārdu augšminētā vietā un laikā. Turpat
dabūjami tuvāki paskaidrojumi darbdienās starp 9—15. 25259

Pārvalde.

Priekules virsmežniecība
pārdos mutiksā izsolē 1929. g. 1. martā, Priekules pagasta namā,

augošu mesu,
pēc celmu skaita un platības.

II iec. mežniecībā, Dinsdurbes, Auderes, Meženieku,Ordangas,
Nodegas un-Asītes novados, pēc platības 14 vienības no 0,30—
1,25 ha, vērtībā no Ls 465—1600.

IV iec. mežniecībā, Embūtes un Veldes novados, pēc celmu
skaita 1 vienība, 65 koki, vērtībā Ls 760,— un pēc platības 2 vie-
nības no 3,96—5,50 ha, vērtībā Ls 1480—1980.'

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Nosacījumu par mežu pārdošanu valsts mežos 9. pants

izteikts sekosi: Līguma notecēšanas laiks ir 1929. g. 1. maijs.
Ja izņēmuma gadījumā zemkopības ministrija uz pircēja lūgumu
pagarinātu mežu izstrādāšanas un izvešanas vai ciršanas vietu
notīrīšanas laiku, tad pirkšanas summa par tām atdalām, uz kurām
pagarinājumu dod, jāpaaugstina par 25 līdz 40% no pirkšanas
summas.

Pirkšanas summu par atdalu aprēķina no pilnas vienības
pirkšanas summas, proporcionāli meža resora vērtējumam. Pa-
augstināšanas procenti pircējam jāsamaksā iernkopības ministrijai
pirms pagarināšanas došanas.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.

Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10% no
summas, par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6%' ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību garan-
tijas un no jaunsaimniekiem, kuri vēlas pirkt uz viņu zemes augošu
mežu un meža pārdošanas summu pieskaitīt zemes izpirkšanas
maksai, vekseļus ar divu kreditspējīgu galvenieku parakstiem.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības naudas
ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbu izvešanai, apvienotas
vienā summā — 20% apmērā no vienības pārdošanas summas,
pie kam šī drošības nauda paliek Mežu departamenta rīcībā. Cir-
šanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, apvienotās drošības naudas
ciršanas vietu tīrīšanai un kultūru darbu izvešanai nav jāmaksā.

Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā izsolē, vai ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas un pārdošanai
nolemtas izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežzņiem. 2* 25128b Priekules virsmežniecība.

6. rajona inženieris, Rēzeknē,
izdos š. g. 31. janvārī, pīkst. 11, savā kanclejā, Atbrīvošanas
alejā 65, jauktā atkārtotā izsolē:

Zdz.-betona caurteku būvi uz Žogotu-Haglu ceļa,
Gaigalovas pag., Rēzeknes apr. Drošības nauda Ls 520.

Pie līguma noslēgšanas drošības naudas lielums 20% no
maks. apr. summas.

Tuvākas ziņas kanclejā parastā darba laikā. 1.416 25264
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