
Ministr» kabineta sēde š. g. 15. oktobri

Brīvības pieminekļa projekta
sacensības noteikumi.

Brīvības pieminekļa komiteja ar šo
izsludina Brīvības pieminekļa projekta
sacensību uz sekošiem noteikumiem:

1. Sacensība ir atklāta. Tanī var pie-
dalīties Latvijas pilsoņi, kā arī latvieši-
ārzemnieki. Atsevišķus māksliniekus ne-
uzaicina.

2. Brīvības piemineklim cēlās, skaidrās
un saprotamās formās jāizteic Latvijas
atbrīvošanas ideja. Pielaižams ietērpt šo
ideju kā skulptūras, tā arī architektūras
veidojumos.

3. Pieminekli cels Rīgā Daugavas malā,
starp Bīskapu gātl un Jannielu — Gūten-
berga ielu un Daugavas krastu. Piemi-
neklis saskaņojams ar vietas raksturu.
Nedrīkst ierobežot kustības iespējas Dau-
gavas malā, vajadzības gadījumā gan
pielaižot tramvaja sliežu pārvietošanu.

4. Projekti sastādāmi tā, ka piemi-
nekļa celšanas izdevumi nepārsniegtu ap-
mēram Ls 1.000.000,—, ieskaitot projekta
autora honorāru.

5. Iesniedzami:
a) pieminekļa modelis mērogā 1:20,

pie kam ja projektētais piemineklis
sastāvētu no vairākām- atsevišķām
daļām, tad visu svarīgāko daļu mo-
deļiem jābūt tādā pašā mērogā;

b) modelis (mērogā 1:200), kurā atvei-
dots piemineklis kopā ar apkārtni;

c) situācijas plāns (mērogā 1:200), kurā
iezīmēti piemineklis un apkārtnes
pārveidojumi;

d) pieminekļa būvniecisko daļu kuba-
tūras aprēķins ar šo daļu paredzētās
izmaksas summām, kā ari izmaksas
aprēķins mākslinieciskam un tech-
niskam izpildījumam, ieskaitot
mākslinieka honorāru, techniskās
uzraudzības un citus izdevumus;

e) paskaidrojumi par materiāliem, kādi
domāti projekta izpildīšanai.

6. Projekti iesniedzami anonimi. Au-
toram savs projekts jāapzīmē ar īpašu
vārdu (motto), kuram jābūt atkārtotam
uz katras projekta atsevišķas daļas.
Līdz ar projektu iesniedzams slēgtā ap-
loksnē, apzīmētā ar to pašu motto, autora
vārds ar adresi. Projektus pieņem pret
Witi Brīvības pieminekļa komiteja Valsts
Prezidenta sekretariātā līdz 1930. gada
1- septembrim, pulksten 12 dienā.

~ Šis
Nodošanas termiņš attiecas arī uz projek-
tiem, kurus event. iesūtīs no citurienes.
Termi ņu nepagarinās.

<? Par 3 labākiem projektiem noteiktas
Geišas godalgas:

odalga — Ls 3.000,—,
H — „ 2.000,—,

III .. _ .. 1.500.—.

u fas piespriež sacensības kommisija.
Sacensības kommisijai ir tiesība ar vien-

oalsīriu lēmumu godalgām atvēlēto summu
*>dalīt starp 3 labākiem darbiem arī citos
«mēros. Bez tam viņa var atpirkt no
ftenfcibas dalībniekiem', skaitā ne vairāk

Par . 5, maksājot pa Ls 800 katram, tos
F°jekt.us, kuri gan netiktu godalgoti, bet
JĶensības kommisija atzīti par māksli-
niec'ski vērtīgiem.
Sacensības kommisijai savs spriedumsJa«od līdz 1930. g. i. oktobrim.
8Iesniegtie projekti līdz ar sacen-

°as kommisijas protokoli! būs izstādītie vēiāķ kā 2 nedēļas pēc godalgu iz-
*SK,anas lin publikai apskatāmi Valsts
akslas muzejā pilī.

iziu ^
odal bas un piespriesto atlīdzību

,a^?Brīvības pieminekļa, komitejas
Sba iSakot aT 10- dienu p^sacen"

! kommisijas sprieduma.

10. - Godalgotie projekti, kā arī tie,
kurus atpērk (7. p.) pāriet valsts īpašumā.
Līdz ar to valsts iegūst tiesību šos pro-
jektus publicēt un izpildīt šinī sacensībā
paredzētā Brīvības pieminekļa celšanai.
Sava projekta publicēšanas tiesības paliek
ari autoram.

11. Brīvības pieminekļa komiteja at-
stāj sev tiesības celt vai necelt pieminekli
pēc godalgotiem projektiem, kā arī uz
sacensības kommisijas priekšlikumu, vieno-
joties ar projekta autoru, ievest izraudzītā
projektā pārgrozības.

12. Projekta mākslinieciskās izpildī-
šanas priekšrocību patur autors. Par
pieminekļa veidošanas uzraudzību ' (no
mākslas un savas idejas viedokļa) tas
saņem atlīdzību pēc vienošanās. Tāpat
arī par autora darbiem, kurus pieminekli
ceļot pats autors izpildītu.

I

Ja projekta/autors darba māksliniecisko
izpildīšanu nevar veikt, tad pieminekļa
komitejai tiesība to uzdot citam. Pret
komitejas lēmumu šinī ziņā autors ie-
bildumus nevar celt.

13. Pēc izstādes beigām negodalgotie
projekti, ja tie nav atpirkti (7. p.), divu
mēnešu laikā jāsaņem atpakaļ Valsts
Prezidenta sekretariātā pret iesniegšanas
kvīti.

Pēc šī termiņa notecēšanas visi ne-
izņemtie projekti pāriet valsts īpašumā,
bet pie šiem projektiem piederošas ap-
loksnes neatverot sadedzina, sastādot par
to aktu.

14. Šos noteikumus izsniedz Valsts
Prezidenta sekretariāts ar šo dienu, bet
situācijas plānu — sākot ar š. g. 1. no-
vembri. ?

15. Sacensības kommisijas sastāvs:
Mākslas akadēmijas rektors prof. V. Pur-
vīts, tēlnieki prof. K. Rončevskis un
doc. B. Dzenis, architekti doc. E. Štāl-
bergs un M. Ozmidoffs, Brīvības
pieminekļa komitejas prezidija locekļi
M. Škujenieks un A. Andersons. Sa-
censības kommisijas sēdes pilntiesīgas, ja
tanīs piedalās ne mazāk kā 5 viņas locekļi.
Kommisijas lēmumi galīgi.

Rīgā, 1929. g. 15. oktobri.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
Komitejas priekšsēdētājs.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":

ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas
par: Ls (saņemot ekspedīcijā)

cadu 22 — Par: Ls
i/, gadu 12— gadu 18,—

3 mēn 6,— '/2 gadu 10,—
I 2,— 3 mēn 5,—
piesūtot pa pastu I „ 1,70
un pje atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības «fc» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot i^^^^^W^^^ un svētku dienas

Redakcija:
£*^£B$Ē+lĒli&i^Ē$& Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī jsfo2. Tālrunis 20032 ^^^^^^^^ * Rīgā, pili X° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no H—12 ^ ^|p Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu. . . . . „ —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu „ —,20

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

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

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora I.
14. oktobra rīkojumu apķīlāts:

286. Uzsaukums,,Visiem Rīgas pagaidu
strādnieku slimo kasu dalībniekiem".
Rīgas pagaidu strādnieku siimo kases
kreisie pilnvarnieki. Spiestuvē „Draugs",
Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī. JVe 155041.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K.Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 26. septembra lēmumu,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 841.—843. p.,
meklē Jāni-Valdi Maiadu, dzim. 1896. g.,
piederīgu piē Tukuma apr. Vīšķiņķu pag., čigāns,
agrāk dzīvojis. Nīkrāces pag. Drapeļu mājās, ap-
sūdzēts pēc sodu lik. 574. p. 1. d. (Akts
No 437/29. g.)

Katram, kam zināma meklējamās personas
dzīves vieta, bez kavēšanās par to jāziņo Prie-
kules-Vaiņodes iec. miertiesnesim vai tuvākai
policijas iestādei.

Priekulē, 1929. g. 12. oktobrī. Jvfe 437.

Miertiesnesis E. Bērziņš.
Sekretāis J. P i zi k s.

Personu saraksts,
' kuru meklēšana izbeigta, A'e 344.

17196. ArcHipovs, Jermalajs Kupriana dēls.—
28!86/29. g. (25. III 29.)

17197. Bizuns, Donats Bernata dēls. —
30072/29. g. (30. Vil 29.)

17198. Balodis, Roberts Dāvida dēls. —
29800/29. g. (28. VI 29.)

17199. BalOdiS, Roberts. — 29869/29. g.
(8. VII. 29.)

17200. Bizuns, Donats Bernata dēls. —
30072/29. g. (30. VI! 29.)

17201. Bizuns, Donats Bernata dēls. —
30069/29. g. (30. VII

17202. Bērziņš. Kārlis Pētera dēls. —
30279/29. g. (15 '. VIII 29.)

17203. Bogdanovs, Stepans Ilariona dēls. —
26468/28. g. (6. IX 28.)

17204. Blumbergs, Leiba. — 25699 28. g.
(12. VI 28.)

17205. Bogdanovs, Stepans Lariona dēls. —
26572 28. g. (17. IX.28.)

17206. Brands, Pēter is Kārļa d. — II185 24. ģ.
(55,'B. 24. IX).

17207. Bucerts, Kārlis. — 30127/29. g.
(8. VIII 29.)

17208. Calle. Eižens. — 30197/29. g.
(6. VIII 2!).)
? 17200. Čechovičs, Nikita. — 26635/28. g.
(14. IX 28.)

17210. Dmitrijevs, Jevstafiis Vasilija dēls. —
29. g. (10. VI 29.)

17211. Elksnis-Elksnītis, Artūrs-Jūlijs Kārļa
un Edes dēls. — 30523 29. g. (9. IX 29.)

17212. Ezergailis, Alvīne Benedikta meita. —
8962/24. g. (64/E. 23. II).

17213. Eglītis, ļānis-AIfrēds Kārla dēls. —
29485/29. g. (13. V 29.)

17214. Faiģels, Konstantīns Jāna dēls. —
14238 25. g. (17. VI

17215. Orossets, Fndnchs-Oskars-AIfons. ?—

30214 29. g. (6. VIII 29.)
17216. Grickevičs, Michails Aleksandra dēls. —

30536 29. g. (7. IX 29.)
17217. Goldhans, Heinrichs Ernesta dēls. —

3052829. g. (10. IX 29.)
17218. Judelovics, Šolems. — 20943 26. g.

(18. VI 26.)
172i bsons, ļozefs Mozes dēls. —

i. g. (18. VI 26*.)
17220. Kāns, Ābrams Šloma d. — 25596 28. g.

17221. Kāns, Ābrams £loma d. — 27807 29. g.
(25. I 29. )

17222. Kāns, Ābrams Šloma d. —27571'.(4. I 29.)
!23. Koiesnikovs, Potaps Averjana dēls. —

24. Kozli dēls. —
i:

172: ris Konstantīna dēls. —

ima dēls. —
27425

1722/. Lieli- uiārs Andreja dēls. —
II! 25.1

teimanis, Arnolds Augusta dēls. —
g. ()7. V i js Klementija dēls. —

I 17230. Matulis, Kārlis Kārļa d. — 30100 29. g
(27. VII 29.)

17231. Melinš, Aleksandrs Jāna dēls. —
28368,29. g. (25. IV 29.)

17232. Mikulovs, Arefijs Klementija dēls. —
29691 29. g. (8. VI 29.)

17233. Moskolonoks, Michails. — 30546/29. g
(11. IX 29.)

17234. Ozols, Jānis Annas d. — 7289'23. g
(19/0. 23.)

17235. Ozoliņš, Augusts - Reinholds. —
29697 29. g. (7. ' VI 29.)

17236. Pavar, Lilija Andreja m. — 14866/25. g
(30. VII 25.)

17237. Praulitis, Jānis. — 29838/29. g
(5. VII 29.)

17238. Reinis, Valerianna. — 29842 29. g
(28. VI 29.).

17239. Zaidelis, Šiks Oersena dēls. —
30486,29. g. (5. IX 29.)

17240. Saulevičs, Ābrāms-Iciks. — 25330 28. g.
(21. III 28.)

17241. Saulevičs, Ābrāms-Iciks. — 2527
(9. 111 28.)
17242. Smilškālns, Jūlija Friča meita. —

30570/29. g. (6. IX 29.)
17243. Zēbergs, Adeline Kārļa meita. —

30493/29. g. (2. IX 29.)
17244. Šutovs, Jānis Jāna d. — 29427 29. g.

(26. IV 29.)
17245. Šechters, Dons. — 30573 29. g.

(9. IX 29.)
17246. ' Tichanovs, Ivans Kirila dēls. —

29920/29. g. (10. VII 29.)
17247. Trokatovs, Broņislavs Jēkaba dēls. —

29786/29. g. (27. VI 29.)
17248. Vasiljevs, Aleksandrs Maksima dēls. —

30582/29. g. (6. IX 29.)
17249. Vagars, Arnolds Andreja dēls. —

30581/29. g. (13. IX 29.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

O.Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 15. oktobrī.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) noteikumus par sēklu tirdzniecības

kontroli;
2) noteikumus par eksportējamo linsēklu

un āboliņa sēklu kontroli;
3) noteikumus par aizliegumu ievest'kul-

tūras augu sēklu tīrīšanas atkritumus
un nezāļu sēklas:

4) noteikumus par tirdzniecību ar māks-
līgiem mēsliem;

5) papildinājumu noteikumos par tirdz-
niecības kuģu aplūkošanu;

6) papildinājumu likumā par valsts ze-
mes fonda piešķirto un piešķiramo
zemju novērtēšanu un pārdošanu
dzimtsīpašumā vai atdošanu dzimts-
nomā;

T) papildinājumu likumā par atlīdzībri
bijušiem zemju lietotājiem:

8) papildinājumus un pārgrozījumus kara
klausības likumā;

9) pārgrozījumus un papildinājumus li-
kumā par civilstāvokļa aktu reģi-
strāciju;

10) papildinājumus noteikumos par ben-
zīna uzglabāšanu apakšzemes tvertnēs
un tā izdalīšanu;

11) pārgrozījumus un papildinājumus li-
kumā par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām;

12) pārgrozījumi likumā par pagastu paš-
valdību;

13) papildinājumu noteikumos par atlī-
dzību valsts civīlresoru darbinie'
komandējumos valsts robežās:

14) papildinājumu noteikumos par atlī-
dzību apsardzības resora darbiniekiem
komandējumos valsts robež

15) pārgrozījumus likumā par algotu dar-
binieku apdrošināšanu nelaimes un

odu slimību gadījumos;
bildinājumus no-

s par strādnieku un citu algotu
darbinieku nodrošināšanu slimības

F jumos;
Pieņem pārgrozījuma projektu li-

kumā par j,ļij ģimenes
locekļu pensijām un nolemj to iesniegt
Saein

? Ārstu ievērībai.
Nupat iznāca un dabūjami atsevišķos novilkumos

* Noteikumi par ārstu reģistrāciju un
ārsta-speciālista nosaukuma lietošanu

Eksemplārs maksā 5 sant.
Par piesūtīšanu līdz 10 eksempl. 3 sant. atsevišķi.

Valsts tipogrāfija, Rīgā, pilī.



3. Apstiprina Latvijas Universitātes
teoloģijas fakultātes docentu Dr. theol.
Ludvigu Adamoviču par baznīcas vēstu-
res profesoru, skaitot no š. g. 19. septembra.

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu mirušā
Jāņa Tēviņa, dzim. 1897. g.
23. jūl., kara klans, apliec, izd.
1924. g. 15.nov. Ne 48584. 16251b

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par namu priekštelpu un koridoru apgais-
mošanu Strenču pilsētas administratīvās

robežās esošos namos.
Pieņemti Strenču pilsētas domes 1929. gada
5. septembra sēdē prot. Ns 11 § 3. p. 9. un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas pašval-
dības departamenta 1-929. g. 26. septembra

rakstu N° 92860.

1. Visos namos, kur tiek apdzīvots
vairāk par vienu dzīvokli, namsaimniekam
ar saviem līdzekļiem jāierīko un jāap-
gaismo pietiekoši gaiši nama trepju telpas
un koridori.

2. Namos, kur līdz šim nav ierīkota
attiecīga apgaismošana, tāda jāierīko līdz
1929. gada 1. novembrim.

3. Noteikumu neizpildītāji tiks saukti
pie atbildības uz sodu likumu pamata
un attiecīga apgaismošana tiks ierīkota
un uzturēta uz vainīgā rēķina saskaņā
ar pilsētas valdes lēmumu.

4. Noteikumi stājas spēkā divi nedēļu
laikā pēc to izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Balodis.
Sekretārs J. Lakstiņš.

Saistošie noteikumi
par tirdzniecības iestāžu, noliktavu un
kantoru atvēršanas un slēgšanas laiku

Tukumā.
Pieņemti domes 1929. g. 21. septembra
sēde un apstiprināti ar iekšlietu ministri-
jas pašvaldības departamenta 1929. g.

9. oktobra rakstu JVs 93257.

§ 1. Tirdzniecības iestādes, veikalus,
noliktavas, kantorus u. t. t., var atvērt
darba dienās laikā no 1. maija līdz 30.
septembrim no pulksten 7 rītā līdz pulksten
6 vakarā un laikā no 1. oktobra līdz 30.
aprīlim no pulksten 8 rītā līdz pulksten
7 vakarā.

§ 2. Visiem tirdzniecības veikaliem un
iestādēm jābūt slēgtiem svētdienās un
likumā paredzētās svinamās dienās. At-
ļauts tirgoties līdzīgi darba dienām Liel-
dienu, Vasaras svētku un Ziemas svētku
trešajās dienās, pēdējā svētdienā pirms
Ziemas svētkiem, Zaļā ceturtdienām,23. jū-
nijā un svētdienā pirms septembra gada
tirgus.

§ 3. Pirtis var atvērt darba dienās no
pulksten 7 rītā līdz pulksten 2 naktī.

§ 4. Ēdienu un dzērienu veikali, bu-
fetes, konditorejas, ēdienu nami atverami
no pulksten 6 rītā līdz pulksten 10 vakarā.

Piezīme. Traktieri, alkoholisku dzē-
rienu tirgotavas un bufetes slēdzami
saskaņā ar likumā noteikto laiku.

§ 5. Tirgotavas, kuras pārdod tikai
drukas darbus, laikrakstus, žurnālus un
rakstāmlietas, var atvērt darba dienās no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 8 vakarā,
bet svētdienās un svētku dienās laikrakstu
un žurnālu izdalīšanai — no pulksten
9 rītā līdz pulksten 11 rītā.

§ 6. Tirgotavas vienīgi ar saldumiem,
augļiem un atspirdzinošiem dzērieniem
var atvērt no pulksten 8 rītā līdz pulksten
10 vakarā.

Piezīme. Šādu tirgotavu skaitu no-
saka pilsētas dome un izdod atļaujas
uz vienu gadu.

§ 7. Tirgošanās kioskos darba dienās,
svētdienās un svētku dienās atļauta no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 12 naktī.

1. piezīme. Kiosks ir atsevišķi no
citām ēkām paviljona veidā pēc pil-
sētas valdes apstiprināta plāna celta
būve, kura ierīkota tirdzniecības no-
lūkiem un atrodas no publikas vairāk
apmeklētās vietās.

2. piezīme. Kioska tiesības katrā-ga-
dījumā piešķir pilsētas dome uz vienu
gadu.

3. piezīme. Kioskos atļauts pārdot
vienīgi augļus, atspirdzinošus dzē-
rienus, tabakas preces, šokolādi, kon-
fektes, saldējumu, laikrakstus un
žurnālus.

§ 8. Veikalus, kuros tirgojas vienīgi
ar maizi, gaļu, pienu un dārzaugiem, var
atvērt svētdienās un svētku dienās no
pulksten 8 rītā līdz pulksten 11 rītā.

§ 9.Šo saistošo noteikumu pārkāpējus
sauks pie atbildības uz sodu likuma 138. p.
pamata.

§ 10. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc 14 dienām no viņu izsludināša-
nas ,,Valdības Vēstnesī" un līdz ar to
anulēti līdzšinējie saistošie noteikumi, kuri
izsludināti 1926. g. „Vald. Vēstn." 173.
numurā un 1927 g. „Vald. Vēstn."
230. numurā.

Tukuma pilsētas galva J. Cers.

Sekretārs F. Berlins.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos tirgos Grīvas pilsētā.

Pieņemti Grīvas pilsētas domes 1929. g.
19. septembra sēdē (prot. Ae 12, § II) un
apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1929. gada

3 oktobra rakstu Ns 93086.

§ 1. Nedēļas tirgi Grīvas pilsētā tiek
noturēti trešdienās un piektdienās pa-
stāvošos pilsētas tirgus laukumos, ja mi-
nētās dienās neiekrīt svētku un svinamas
dienas.

' § 2. Tirgošanās ārpus tirgus laukuma
uz ceļiem, ielām, iebraucamās vietās,
sētās un citur ir stingri aizliegta.

§ 3. Tirgus dienās ir noliegts uzpirkt
atkalpārdošanai katrā vairumā lauksaim-
niecības ražojumus, kā miltus, putraimus,
pupas, zirņus, kartupeļus, gaļu, sviestu,
piena produktus, augļus, putnus, olas, kā
ari liellopus, sīklopus un zivis līdz pulksten
10 no rīta.

§ 4. Kārtību tirgos uzrauga pilsētas
policija un pilsētas valdes pilnvarotas per-
sonas, kuru rīkojumi un aizrādījumi jā-
pilda bez iebildumiem visiem tirgus ap-
meklētājiem, kā attiecībā uz vietas ieņem-
šanu un kārtības uzturēšanu.

§ 5. Tirgus laukumā un uz ielām zirgus
atstāt bez uzraudzības aizliegts.

§ 6. Uz tirgus jāievēro tīrība. Pārdo-
damiem produktiem, kā arī tirgošanās
kārtībai jāsaskan ar pilsētas izdotiem sani-
tāriem un citiem noteikumiem.

§ 7. Vainīgie šo noteikumu pārkāpšanā
saucami pie atbildības pēc pastāvošiem
sodu likumiem.

§ 8. Šie noteikumi stājas likumīgā
spēkā pēc divām nedēļām no viņu izslu-
dināšanas dienas „Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva Žiļinskis.
Sekretārs M. Dardecs.

Māksla.
Nacionālā opera. Trešdien, 16. oktobri, ,,H ot-

ra aņa stāsti". Piedalās Zelma Gothard-
Berg'kinds, Vilija Lamberts, Eiza Žubītis, Herta
Lūsis, Arnolds Jēkabsons, Eduards Miķelsons,
Gustavs Neimanis, Richards Pelle, Rūdolfs Tunce
u. c. Diriģents Otto Karls. — Ceturtdien,
17. oktobrī, ar Mildas Brechman-Štengels pieda-
līšanos ,,Toska ". M. Brechman - Štengels —
Toska, Nikolajs Vasiljevs — Kavaradosi, Alberts
Verners — Skarpia, Gustavs Neimanis — Andže-
loti. Diriģēs Otto Karls. — Piektdien, 18. oktobrī,
,,Apburtā princes e". Piedalās Aleksandra
Feodorova, Osvalds Lēmanis nn visa baleta trupa.
Diriģēs Otto Karls. — Sestdien, 19. oktobrī,
„T r a v i a t a". Piedalās Zelma Gothard-Berg-
kinds, Alvils Spenners, Viktors Stotts u. c. —
Svētdien, 20. oktobrī, pulksten 2 dienā, tautas
izrādē „J ā z e p a leģenda". Pulksten 7.30
vakarā ,,L o h e n g r i n s".

Nacionālais teātris. Trešdien 16 okfnh - *""-
sten 7.30 vakarā, H. Ibsena komēdi\7\Mk
pīle".— Ceturtdien, 17. oktobrī , p ulkTt 3
pēc pusdienas, kara vīriem J. Raina d 4
vējiņi" ar Kristapu Koškinti' kā *
Didža lomā. Kristaps Koškinsiršīs lomas Vlesi
radītājs Jaunajā Rīgas teātri un tās pūnu!^!""'
tēlotājs. Pulksten 7.30 vakarā , parlabud^pilsētas amatnieku skolai J Raina r- *>as
r a g a n a". — Piektdien, 18.oktobrī , pulkstenim
vakarā, tautas izrādē Dālgrena Ver midiegi". — Sestdien, 19. oktobrī , pulksten 7*vakara, Dzeroma komēdija ,,Fannij a"

Dailes teātris. Trešdien, 16. oktobrī n,,nsten 7.30 vakarā, Rīgas pilsētas 33. pamatapar labu „Pi e b a 1d zē n i-v ē v e rīsi" '
Ceturtdien, 17. oktobrī, pulksten 7 .3o vaka^Rīgas pilsētas 24. pamatskolai par labu v-'d e k 1i s". — Piektdien, 18. oktobrī , pulksten ? vivakarā pirmo reizi pilnīgi jaunā inscen?juma J. Raiņa dzejiskā tautas luga PnTvējiņi!". — Sestdien, 19. oktobrī, pulksten?™vakarā „Sp oku vilciens". Studentiem ,,nskolniekiem puscenas. — Svētdien, 20 oktobrīpulksten 2 dienā, par pazeminātām cenām Offenbacha muzikālā komēdija ,,Skaistā H1 ē n a". Pulksten 7.30 vakarā J. Raina dnjiskā tautas luga ,,Pūt , vējiņi!".

Literatūra.
Latviešu Konversācijas Vārdnīca. Galvenie redaktori: rakstnieks A. Švābe, docents A Bū

~
manis un docents K. Dišlērs. 23. burtnīca '
Dodsli— Draudzes tiesas. Pielikumā: I) Dīrera
Madonna ar putniņu, 2) Pilsētu domes namiA. Gulbja apgādībā, Rīgā.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 16 oktobri.
Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,179 5 jgg
1 Anglijas mārciņa 25,205—25,255

100 Francijas tranku 20 29—2044
100 Beļģijas beigu 72^05—72^60
100 Šveices tranku 99,85—10060
100 Itālijas liru 27,03—27,24
100 Zviedrijas kronu 138^75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,25—138B
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
lOO Čechoslovakij 'as kronu . . 15,32—15^47
100 Holandes guldeņu .... 208,05—209,10
100 Vācijas marku 123,35—124,00
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu ......51,20—51,90

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg ........ 80—88

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik.-1967., 2011.—
2014. ub 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 1. okt. publicēto 1929. g.
23. aprīlī Lubānas pag. mirušā
Pētera Jāņa d. Laipnieka, 1929. g.
22. februārī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Pētera Laipnieka
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
L. Ns 5514. 15202b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
22. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
17. jūnijā Valkā mirušā Jura
Jura dēla Pētersona testamentu.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16200 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
29. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
31. jūlijā Rīgā mirušās Grietas
Dāvā m. Avotiņš, dz. Ādamsons
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 14. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16230 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa
Misiņa lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1929. gada
3. septembrī publicēto 1928. g.
3. decembrī Rīgā mirušās Annas
Pētera meitas Misiņš, dzim.
Teters, 1928. g. 5. ' novembrī
mutisko testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mirušās Annas
Misiņš, dzim. Teters manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, legātā-
rijiem, fideikomisārijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skajtot no 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 liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVe 4342

I

Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners

15200 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties.lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa
Stumpa pilnv. zvēr. adv. pal.
K- Dekerta lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, ' strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1929. g.
10. septembrī publicēto 1929. g.
28. aprīlī Umurgas draudzē
mirušā Mārča Jura dēla Stumpes,
1929. gada 25'. aprīlī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mi-
rušā Mārča Stumpes mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējicm u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-

zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Xs 5147

Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15201 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1929. g. 1. oktobra lēmumu
ir atzinusi Izaku Ge'nkinu par
rnaksātnespēj. parādnieku tirdz-
niecībā, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu uz
parādnieka nekustamiem īpašu-
miem, kā arī apķīlāt viņa ku-
stamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā ari
summas, 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 ari viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgā neku-
stamiem īpašumiem , kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atseviš-
ķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald. Vēstn.". L.JMs 1098

Rīgā, 1929. g. 3. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15203 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
18. jūnijā izklausīja Ņinas Sobi-
novas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
25.000 rbļ., apstiprinātu 1909. g.
8. maijā uz Sv. Pēterpils Komerc-
tiesas lēmuma pamata uz nekust,
īpašumu Rīgā, 1 hip. iec, ai
zemes grām. reģ. NsJSfg 935

941,942,979 un III hipl
iec, ar zemes grām: reģ. JVā 82
par labu Paulam Tolstojam .

Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
JVā 2243. 15204b
Priekšsēd. v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Paula
Kampes lūgumu un savu 1929. g,
24. septembra lēmumu paziņo,
ka lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 250 un 300 Alberta dālderiem,
apstiprinātas 1809. g. 17. martā
un 1810. g. 24. martā uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, I hip.
iec, ar zemes grām. reģ. JVs 153
izdotas par labu pirmā — Got-
frīdam Bulmerinkam un otra —
Johanam Varneke (Varnecke) —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 15,00 dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Va!d. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par samaksātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 3. oktobrī.
Ns 288. 15205b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
29. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
1. aprīlī Jaungulbenes pagastā
mirušā Otto Pētera dēla Dārgā
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 14. oktobrī.
Prieftšsēd. v. A. Veidners.

16231 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.

29. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
14. janvārī Rīgā mirušā Pētera
Anša dēla Kārkla (Kārkle) testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. !4. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16232 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas 12. iecirkņa miertiesnesis
paziņo, ka Paulīne Anšmits par
tirgošanos š. g. 17. maijā ar
pilnpienu, kurš saturējis kūts
mēslus un tikai 2,6% tauku
vielas, ar š. g. 26. jūlija tiesas pa-
vēli, uz sod. lik. 209. p., sodīta ar
Ls 10,— vai arestu uz 3 dienām.
16205z Miertiesn. K-Vikmanis.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 2. oktobra lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1925. g. 21. novembrī mirušā
Augusta Pētera d. Ikaunieka
mantniekus, pieteikt savas man-
tošanas tiesības augšminētam
miertiesnesim uz nelaiķa atstāto
kustamu un nekustamu man-
tību, kura atrodas Barkavas
pagasta Stalīdzānu sādžā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas.

Varakļānos, 1929. g. 2. okt.
N"s 537. 15159b

Miertiesnesis Skromans.

Arlavas pagasttiesa,
pamatojoties uz savu lēmumu
no 1929. g. 9. oktobra, paziņo, ka
Kārlis Goldbergs, dzīv. Jelgavā,
Pasta ielā Ne 52, dz. 7, pieņem
bērna vietā (adoptē) Emīliju-
Vilmu-Mildu Friča un jūlijas m,
Millers, dzim. 1920. g. 29. jumj;
piešķirot viņai visas adoptiv-
bērna tiesības un uzvārdu Gold-
bergs.

Personām, kurām pret šo adop-
tāciju būtu ierunas vai iebildumi ,
tās jāpieteic šai pagasttiesa]sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu
dinājuma iespiešanas „Valdības
Vēstnesī". Pēc šī termiņa ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti
un adoptācija no pagasttiesas

tiks apstiprināta.
Tiesas priekšsēd. K.Klaubergs

15958z Darbvedis (paraksts)

Vestienas pag. tiesa,
^pamatodamās uz savu §? s-

25. jūlija lēmumu uz pag. tw»
likuma 108. un 109. p. P/*z,f
ka šā pag. Tolkas muižas (nea-

daļas) īpašnieks Alfrēds Krem
kuram bērnu nav, pieņem Dero»

vietā (adoptē) Irēnu PH«">-
dzim. Hamrichs, dzimušu WW

20. augustā, piešķirot viņai _bw

sīga bērna tiesības un uzvaru*
Personas, kurām būtu it

dūmi pret šo adoptēšanu tw

uzaicinātas tos pieteikt saj -
sešu mēnešu laikā no si slum-j

juma iespiešanas diena>
reizi „Vald. Vēstn.". .. īs-
termiņa ierunas netiks pieņegj
un adopcija skaitīsies par V
gājušu. 3 ,ļj|

Vestienā, 1929. g. 25 J«»J
16100b Vestienas pag-ņ^i.

Rīgas apgabaltiesas 1. jec-t
izpildītājs paziņo ka "«

^22. oktobrī, pulkst. U
Rīgā, 1. Minsterejas iela

veik., Kredītbiedrības pie
tirdzn. rūpniec. b-bas
pārdos Sroela Spaer kust

.^
mantu, sastāvošu no s>> je„
ratiem un lopu barības1 m»

un novērtētu par Ls ~ <
Izzināt sarakstu, novēri

^kā arī apskatīt pārdodamo n

varēs pārdošanas diena u v

Rīgā, 1929, g-'4 «
eW16217 Tiesu izp. J. un "

Redaktors M. Ārons.

v «

fTfcsu
āluāimajmmi.

?

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 30. sept. lēmumu
pamatodamies uz civ. proc. lik.
1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1929. g.
2. maijā mir. Pētera Jēzupa d.
Šidlovska — mantniekus, pie-
teikt savas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesim uz
nelaiķa atstāto kustamu un ne-
kustamu mantību, kura atrodas
Varakļānu pag. Samu sādžā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdūības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas.

Varakļānos, 1929. g. 1. okt.
JVs 532. 14951b

Miertiesnesis Skromans.



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929. g. 20. decembri, pīkst. 10

no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē Liepājā, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustamas īpašums, piederošs Aro-
nam Zaula d. Jankelovičam zem
nosaukuma ,,Zemes gabals
JVs 144F". kurš atrodas Aizputes
pilsētā un atdalīts no Aizputes-
Pils-Ievades valsts muižas, un
ierakstīts Liepājas - Aizputes
zemes grāmatu noda|ā ar krepost
JSTe 226.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000,— un_ tiek
pārdots uz maksātnespējīgāArona
Jankeloviča konkursa valdes lū-
gumu. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi
Ls 40000.—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 2000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 200,— drošības naudas

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

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

Aizputē, 1929. g. 2. oktobrī,
JVs 696. 16215b.

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Paziņojums.

1929. g. 11. oktobrī finanču
ministris apstiprinājis statūtus
..Austrumu koku rūpniecības"
akciju sabiedrībai (..Eastern VVood
Co, Ltd"), kuras mērķis ir:
koku rūpniecība un importa,
eksporta, tranzita un vietējā
tirdzniecība ar dažāda veida
koka izstrādājumiem un materiā-
liem uz sava rēķina un kommisija.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
kurš sadalās 1000 akcijās pa
Ls ' 100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina šādi La-

tvijas pilsoņi:
1) Giršs - Hiršs Ceitlins, dzīv.

Rīgā, Krišjāna Barona ielā 24,26,
dz. 20;

2) Boris Mirkins, dzīv. Rīgā,
Vidus ielā JVb ! 1. dz. 7:

3) Lipmans Leibovičs, dzīv.
Rīgā, Pulkv. Brieža ielā JVs 8,
dz. 23:

4) l.ipe-Leopolds Marks, dzīv.
Rīgā, Brīvības ielā JVb 40, dz. 8;

5) Ananijs Blankenšteins, dzīv.
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 55, dz. 1.

Tirdzniecības nodaļas nriekšn v. i.
16260b P. Ka ' lnozols.

Revidents Aug. Celmiņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. ?".tiesu

izp ildītājs paziņo, ka 1929
^

g.

22 oktobrī, pīkst. 11 diena Rīga,

Pulkv Brieža ielā JVb 8, dz. 16,
nārdos Havas Opeškin kustamu
mantu, sastāvošu no klavierēm

,,n novērtētu par Ls 600,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 25. septembrī.

16272 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

"^pīgas^pga baltiesas 3. iec. tiesu

izp ildītājs paziņo ka 1929. g.
ļg oktobri, pulkst 10 diena,

Rī gā Lāčplēša ielā JVb 76, garāžā,

Dārdos Alberta Boota kustamu

mantu, sastāvošu no vieglā auto

un novērtētu par Ls 300.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu

varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.

16255 Tiesu izp. J,Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.

22. oktobri, pulksten 10 dienā,

Rīgā, Ģertrūdes ielā JVb63, pārdos

Georga Dicmaņa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 320,—.

izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu

varēs pār došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 9. oktobrī.
16254 Tiesu izp.J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izp ildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g. 25. okt., pīkst. 10
dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā
Xs 25, stallī, pārdos Jāņa Ābo-
liņa kustamu mantu, sastāvošu
no tumši bēras ķēves un no-
vērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 14. oktobrī.
L. JVb2251 16257

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merke(a ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. g. ' 26. oktobrī, pulkst. 10
dienā, Rīgā, Slokas ielā JVb 18,
dz. 8, pārdos Emilijas Grebe
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 266.

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

Rīgā, 1929. g. 14. oktobrī.
L. JVb 2263

16258 Tiesu izp. V.Požariskis.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā JVs7, paziņo, ka
1929. g. 2*8. oktobrī, pulkst. 10
dienā, Rīgā, Anniņmuižas ielā
JVs 79, dz. 1, pārdos Kazimira
Voitkeviča kustamu mantu, sa-
stāvošu no ziemas mēteļa,
vāzēm, leksikona 21 sējums,
porcelāna figūrām u. c. un no-
vērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 14. oktobri.
16256 L. JVs 1485

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
23. oktobrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 83/85, pārdos
Kārļa Kleinopa kustamu mantu,
sastāvošu no 1 galdnieku plītēs
ar trūbu u. c, novērtētu par
Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.
16274 Tiesu izp. I. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
«esu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. oktobrī, pulksten 10 dienā,
R'gā, Kr. Barona ielā JVs 112,
dz1, pārdos I un II torgos
Marijas Blūms, Doras un Teklas
Levitans kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, novērtētu
Par Ls 1635.

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

Rigā, 1929. g. 8. oktobrī.
ļjjgTj Tiesu izp. J. Grīnios.

. Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
«pildītājs paziņo, ka 1929. g.
«. oktobrī, pulksten 10 dienā,
1'ga, Valmieras ielā JVs. 2,
Pārdos Jāņa Pilāta kustamu
?"antu , sastāvošu no 230 gab.
uažāda platuma un garuma
«eļiem u. c, novērtētu ' par

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
*ari apskatīt pārdodamo mantuvares pārdošanas dienā uz vietas.

%ā, 1929. g. 8. oktobri.
16275 Tiesu izp J. Grīnios.

Slates pag. valde.Jēkabpils apr.,
«slu dina par nederīgu nozaudēto
t-atv. pasi ser. LA .Ve 001753/75z
£?? "0 šīs pag.-valdes 1928. g.
*"* jūnijā ar Volda Skroma v.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē ,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149.p., paziņo, ka 1929.g.
20. decembrī, pulkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā nekustamu īpa-
šumu, piederošu Ansim Jēkaba
dēlam Luteram, kurš atrodas
Aizputes apr., Rudbāržu pag.
un sastāv no Vec- un Jaun-
Pelču valsts muižas atdalītām
Pelču-Ozol.ņu JVb 10 F mājām
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
JVs 5445.

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

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

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

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

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

Aizputē, 1929. g. 2. oktobrī.
16206 JVs 704

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. g.
20. decembri, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
Liepājā, tiks pārdots otrā publiskā
vairāksolīšanā nekustams īpašums
piederošs Fricim Dāvida d.Gailim,
viņš arī Fricis-Adolfs Dāvida d.
Gaile, kurš atrodas Aizputes
apr. Kalvenes pag. un sastāv
no Priekul-Asītes Dicmaņu mā-
jām, zemes platība 111,22 pūr-
vietas . un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. JVs 1524-11 reģ.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000,— un tiek
pārdots dēļ Asītes krāj-aizdevu
s-bas un citu prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi
Ls 10.700,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1885. p.

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

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

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

Aizputē, 1929. g. 9. oktobrī.
16207 JVs 713

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.— 1149.p., paziņo, ka 1929.g.

20. decembri, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē,
Liepājā, tiks pārdots pirmā pub-
liskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums piederošs Pēterim Valf-
sonam, kurš atrodas Aizputes
apr., Kalvenes pag. un sastāv
no Zviedre mājām un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. JVs 26-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000,— un tiek
pārdots dēļ Liepājas un ap-
kārtnes krāj-aizdevu s-bas pra-
sības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2428,—, 1000 cara rub.
un Katrīnai Valtson mūža
uzturs.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 2000 — vai no priekš-

rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt

dalību vairāksolīšanā.ir jāiemaksā
Ls 200,— drošības naudas.

Personām, kurām ir kādas tie-

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

bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

Aizputē, 1929. g. 4. oktobrī
16208 > ?05

Tiesu izp ildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. g.
20. decembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs
Jānim Ernesta d. Putniņam,
kurš atrodas Aizputes apriņķī
un sastāv no Tāšu-Padures
valsts muižas atdalītām Keiru
Ns 33 mājām un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. JVs 5634.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 3200,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekust,
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls —.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no ' novērtē-
šanas summas Ls 3200,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā , ir jāie-
maksā Ls 320,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 2. oktobrī.
16209 JVs 699

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18., pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.
līdz 1149. p., paziņo: ka 1929. g.
20. decembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā nekustamu īpa-
šumu piederošu Krišam Jēkaba
dēlam Strēlniekam, kurš atrodas
Aizputes apriņķī, un sastāv no
Rudbāržu pagasta Lēņu - Līču
,,Lukaitu" mājām un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krepost JVs 674.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 6200,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi 1000 rub. cara naudā.

Solīšana sāksies sakaņā ar civ.
proc lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 6200,—, vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 620,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 2. oktobrī.
16210 JVs 698

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka 1929.
gada 20. decembrī, pīkst. 10 no
rīta, L iepājas apgabaltiesas sēžu
zālē Liepājā, tiks pārdots pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums piederošs Kārlim Jāņad.
Strunge un Jūlijai Indriķa m.
Sirunge, viņi arī Strungeviči,
kurš atrodas Liepājas apr. Ziem-
upes pa;,', mi sastāv no Stumber
mājām un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krepot JVs 1735-11 reģ.

Sis nekustams īpašums ir no-

vērtēts uz Ls 2400,— un tiek pār-
dots dēļ Rīgas komercbankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2600,— un 2650 krievu
cara rubļu.

Solīšana sāksies saskaņa ai
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 2400,— vai

>. kšrncīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 240,— drošības naudas.

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

dienai.
Visi raksti un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu

ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1929. g. 2. oktobrī.
16212z

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni, kura
kanceleja atrodas Aizputē, Boju
ielā ,\s 18, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1929. g.
20. decembrī, pīkst. 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā publi-
skā vairāksolīšanā nekustams īpa-
šums piederošs Faivam(Filippam)
Borucha d. Boruchsonam (Ba-
ruchsonam) , kurš atrodas Aiz-
putes pilsētā, Kuldīgas ielā un
ierakstītsLiepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost Ns 51.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10.000,— un tiek
pārdots dēļ tirdzniec un rūpn.
a s. ..Auto" prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir nostip-
rināti hipotēku parādi Ls 16.000.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
oroc lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 10.000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kups vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā LsIOOO,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 14. septembrī.
I6211z JVs 650

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141.. 1143..
1146.—1149.p., paziņo, ka 1929.g.
20. decembrī, pīkst! 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā, tiks pārdots pirmā pub-
liskā vairāksolīšanā nekustams
īpašums piederošs Girtamjāņa d.
Cābelim, kurš atrodas Aizputes
apriņķī un sastāv no Krusat-
Drogas valsts muižas atdalītām
Melnpurvu JVs 4F mājām un ie-
rakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost
JVs

^
5595-lI reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000,— un tiek
pārdots dēļ Jāņa Vaļaka prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekust. īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi
Ls l")00.—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 2000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 200,— drošības naudas.

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

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

Aizputē, 1929. g. 2. oktobrī.
16213z JVs 695

Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Boju ielā JVs 18, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo: ka
1929. g. 20. decembrī, pīkst. 10
no rīta Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē Liepāja, tiks pārdots
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustams īpašums, piederošs Kri-
stapam Jāņa d. Miķelsonam un
Annai Jāņa m. Miķelson, dzim.
Elert, kurš atrodas Liepājas
pilsētā, Ērgļu ielā, un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grām.
nodaļā ar kreposta JVs 3711.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10000,— un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas sav-
starpējas kredītbiedrības prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 20000.— un 2176 c. r.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 100
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1000,— drošības naudas

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

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

ufē. 1929. g. 2. oktobrī.
Tiesu izn. A. Sāla

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu nfirušā
Jāņa Kondrata, dzim. 19

;. karaklaus. apliecību
!*> 22842. fzd' . 1924. e. 19. iūn.

Latgales apgabalt. Balvu iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Balvos, paziņo:

1) ka Annas Sukurs un citu
prasību piedzīšanai, 1930. g.
25. janvārī, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Ernesta Andreja
dēla Cīruļa nekustamu īpašumu,
kas atrodas Balvu pilsētā, ar
zemes grāmatu reģ. JVb 63 un
sastāv nd gruntsgabala Baznīcas
ielā JVs 12, pēc plāna Xs 446 F,
platībā 3168 kv. metru ar ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 300,— ar %
un izdevumiem;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Balvos, 1929.g. 12. oktobrī.

16219 Tiesu izp. H. Ķimerals.
Latgales apgabaltiesas Krust-

pils iec. tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Krustpilī,
Rīgas ielā JVs 173, paziņo:

1) ka Joseļa Moreina, Pētera
Liepiņa, Jēkaba Liepiņa, Jura
Krastiņa, Benciana Jcfune un
Jankeļa Zagorje prasību apmieri-
nāšanai 1929. g. 21. decembrī,
pīkst. lOiritā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos Par-
feja Folomeja d. Orlova ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr. Ungurmuižas pag
Daugavpils apr. hip. iec. ar
zemes grāmatu reģ. JVs 2704,
un sastāv no zemes gabala
JVb 530, 21 des. 2280 kv. asis
platībā ar ēkām;

2) !<a īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 9

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 500,— un 1900
kr. rbļ.;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

papīri un dokumenti, at-
s uz-pārdodamo īpašumu,

ir ieskatāmi Latgales apgabal-
1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 14. oktobrī. 16218b
;i izp. v. i. Budlevskis.

Ļaudonas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto vecā
parauga Latvijas iekšz. pasi
J# 1113, izd. no Ļaudonas pag.
valdes 1920. g. 10. jūlijā at
Edes Barbāns vārdu. 14993b

f &tu iestāžu
sludinājumi

*

Nodokļu departamenta dazadu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. gada 21. oktobrī, pīkst. 11
dienā, Rīgā, 1. Jaunavu ielā
JVs 19, pārdos vairāksolīšanā Iz-
raēla Danemana kustamu mantu,
novērtētu par Ls 325,— un sa-
stāvošu no skārda apstrādāšanas
mašīnām viņa 1927. un 1928. g.
proc. peļņas nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 11. oktobrī.
16276 Piedzin. A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 21. oktobrī, pikst. 12
dienā ,.Rīgā, Marijas ielā JVs 17,
dzīv. 1, pārdos vairāksolīšanā
Jēkaba un Echiela Nissu kustamu
mantu, novērtētu par Ls 785,34
un sastāvošu no tāfelklavierēm
un dažādām mēbelēm, viņa
1927./28. g. ienākuma nodokļu

parāda segšanai.
Rīgā, 1929. g. 15. oktobri.

16277 Piedzinējs J.Merksons.

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 23. oktobrī, pīkst.
10 rītā, Puškina ielā JVb2, dz. 11,

pārdos publiskā vairāksolīšanā
Hilelim Imjanitovam piederošu
trauku bufeti, sienas pulksteni,
niķeļa patvāri, 1 divanu, ēdam-
istabas galdu, ēdamistabas lampu
un kumodi, novērtētus par Ls290
kopsummā dēļ Rīgas apr. 4. civ.
nod. izp. r. JVs 0707 minētās
summas, piedzīšanas. 16250b

Šoseju un zemes ceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
izdos š. g. 28. oktobrī, pīkst. 12
dienā, savā kancelejā jauktā izsolē

3S,20 m gana
foofka tilta fouvi

pār Tebras upi uz Sakas-
Salienes dzirnavu 3. šķiras ceļa,

īlienes dzirnavām. Dro-
šības nauda pie izsoles Ls 900,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā, L'licha ielā
JVs44 parastā darba laikā. 16234

Jātnieku mm
vajadzīgi

3 virsdienesta vai brīva
līguma vecākie pavāri,
no kuriem divi Daugavpilī un
viens Remonta eskadronā Svētes
muižā. Ar atalgojumu pēc kara
resora amatu sadalījuma 18. kate-
gorijas un att'ecīgām piemaksām.

Pieteikties rakstiski vai mu-
tiski pie Jātnieku pulka Saim-
niecības priekšnieka Daugavpilī
Viļņas ielā JVs 103, līdz š. g.
31. oktobrim. 16233

Šoseju un zemes ceļu dep-ta
10. rajona inženieris

izsludina 1929. g. 25. oktobri,
pīkst. 12. savā kancelejā Madonā,
Baloža ielā 22, jauktu izsoli

28,0 metru gara
koka tilta jaunbūvei

pār Kūjas upi uz Pra
Plates 3. šķ. ceļa. — Drošība

I,—.
Izsolē var piedalīties mutiski

ksfiski. iesniedzot p i e-
dāvājumus rakstiskai izsol'
par darbiem un piegādēm

EĪbām" (1"27. ". ,,Vairi .
;tā kārtībā,

pirms mutiskas izsoles sākšanās,
pēc kam nekādi: āiumus
nepieņems.

uvākiem nosacījumi
iepazīties 10. rajona inženiera

Vjā narastā darba laikā
16216b



Aizupes pag. valde, Tukuma
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijs iekšz. pasi ser.
CV JVs 015868, izd. no Aizupes
pag. valdes 1927. g. 6. dec
ar Benītas-EIzas Jansons vārdu.

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
personas apliecību As 1779, izd.
1928. g. 3. dec. no Daugavpils
prēf. ar derīgumu līdz 1929. g.
20. jūlijam ar Elkas Oinzburgs
vārdu ^

15060b

Bauskas apr. pr-ka pal. I. iec.
izsludina alki. zināšanai, ka š. g.
25. oktobri, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa pr-ka pārvaldes
Bauskā, Pils ielā JVs 52, pārdos
Vairāksolīšanā Fricim Vīksne ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
vienas baltu vilnu aitas, novērt,
par Ls 17,98. dēļ Pirm. apdrošin.
sabiedr. nelaim. gadīj. pienākošās
biedru naudas un apdrošināšanas
prēmijas piedzīšanas. 16240b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina aikl. zināšanai, ka Ķ. g.
25. oktobri, pīkst. 11 dienā,
pie Bauskas apr. pr-ka pārvaldes
Bauskā, Pils ielā JV? 52,
pārdos vairāksolīšanā Kārlim
Neimanim aprakstītu mantu, sa-
stāvošu no vieniem zaļi krāso-
tiem dzelzsasu ratiem, novērt.
par Ls 23,63, dēļ Pirm. apdroš.
.sabiedr. nelaimes gadīj. apdrošin.
prēmij. un tiesu nod. piedzīšanas.

16241b

Rīgas apr. priekšnieka palīgs
2. iecirknī, izsludina par nederīgu
Latvijas iekšzemes pasi JVs 988
ser. NP'JVs 001788, izd. no Rīgas
apr. priekšnieka pal. 2. iecirknī
1929. g. 3. janvārī ar Bertas-
Amalijas Grīnbergs v. 15980z

Dzelzceļu policijas Rēzeknes
iec. priekšnieks izsludina par ned.
šādas iekšzemes pases: ser.
NK JVs 009875 ar Leokadijas
Bogdanovs vārdu un ser. NK

.JVs 009836 ar Vladislava Bog-
danova vārdu, izdotas no Bērz-
gales pag. valdes Rēzeknes apr.
1928. g. 21. aprīlī. 15979z

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību A<° 14926,
izd. 1924. g. 29. jūlijā no Daugav-
pils kara apr. pr-ka ar Ābrama,
Kopeļa d. Kaca vārdu. 15062b

Pazaudēta Latvijas univers.
tauts. un ties zin. fak. lekciju
grāmatiņa (matr. 8863), ar K-
Rozentāla vārdu, kura skaitāma
kā nederīga.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. JVs 5918,
izd. no 9. Rēzeknes k. p. koman-
diera 1927. g. 24. maijā ar
Viļā Lukševica vārdu. 16261b

Rīgas prefektūras 4. iecirkņa
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto karaklausības apliec.
JVs 33437, izdotu no Rīgas kapa
apr. pr-ka 1925. g. 15. augustā
ar Morducha Jakobsonav. 16278

Rīgas kara apr. priekšnieks
izshidirra par nederīgu mirušā
Sīmaņa Samuilovs, dzim. 1900. g.
9. apr., karaklaus. apliecību
JVs 23593, izd. 1924. g. 3. jūl.

Iespiests Vai:

Jaunlaicenes pag. 6-kl. pamat-
skolas pārzinis izsludina par ned.
nozaudēto skolotājas pagaidu ap-
liecību JVs 5882, izd. nr> Izglītības
ministrijas skolu virsvaldes!926.
gada 16. jūnijā ar Veras Ignašs
vārdu. 15820z

Mālpils pagasta valde atsauc
savu sludinājumu, iespiesto š. g
„Vaid.. Vēstn." JVs 225 par Latv.
iekšz. pases ser.AVJVs01323/16916,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
7. martā ar Oskara Neikena v.,
nozaudēšanu, jo minētā pase ir
atrasta un skaitās par derīgu.

Veselavas pag. valde izsludina
par nederīgiem šīs pag. valdes
ar Kārļa Eduarda Bierņa vārdu
izdotus un par nozaudētiem pie-
teiktus šādus dokumentus:

1) Latvijas pasi no 1927. g.
8. nov. ser. CL JVb 023988;

2) 3 zirga pases no 1925. g.
19. nov. ar JVsJVs207, 208 nu 209;

3) kumeļa reģ. zīmi no 1928. g.
ar JVb 38. 14997b

sts tipogrāfijā.

Ilūkstes apr. pr-ka pal ? .
izslud.na parnederīgunoVaJ?zirga pasi JVs 165, izd r°l
pag. valdes 1925. gada7°cembrīar juraApšans vārdii^-veiak pārrakstītu uz V&"Makarskis vārdu. S19

Jelgavas pils. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgām pie-
teiktās par zudušām šādas Lat-
vijas iekšz. pases: 1) ser: LK
JVs 019059, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 16. maijā
ar Antona Ragovskis vārdu;
2) ser. LK JVs 015187, izd. no
Jelgavas pils. polic. pr-ka 1929. g.
8. apr. ar Osvalda Cimdara vārdu;
3) ser. LK Aa 021433, izd. no
Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
20. jūn'. ar Marijas Jaunzemis v.;
4) Latv. pasi JVs 14792, izd. no
Jelgavas pret. 1920. g. 8. dec.
ar Marijas Gerbs v.; 5) ser. LK
JVs 013648, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 23. febr.
ar Annas Juka v.; 6) ser. LK
JVb 010535, izd. no Jelgavas
apr. pr-ka 1928. g. 10. janv.
ar Elenoras Ragovskis vārdu;
7) ser. LK JVs 016816, izd. no
Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
14. apr. ar Pētera Kārklina v.;
8) ser. LT JVs 005390, izd. no
Dunekas pag. valdes 1927. g.
15. okt. ar Jēkaba Veits vārdu;
9) ser. LN JVs 070184, izd. no
Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
1. jūn. ar Jēkaba Bergmana v.;
10) ser. KV JVs 013383, izd. no
Sērenes pag. valdes 1927. g.
10. okt. ar Annas Strazdiņš

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
gada uzturas atļauju JVs 535,
izd. 1929. g. 17. jūnijā no Daugav-
pils prēf. ar derīgumu līdz 1930. g.
19. jūnijam ar Elkas Ginzburgs
vārdu. 15061b

Jelgavas pils. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Jelgavas - Bauskas kara apr.
pr-ka 1926. g. 20. apr. JVs 12758
izdoto kara kļaus, apliec, ar
Roberta Baltais vārdu. 15054b

Kabiles pag. valde izsludina
par nederīgu no nezināmas per-
sonas nozagtu š. g. 8. augustā
zirga pasi JVs 10760/60, izd. no
Rendas pag. valdes 1926. g.
10. febr. ar Indriķa Otto dēla
Šķietnieka vārdu. 15261b

Tukuma - Talsu apr. pr-ka
pal. 1. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto zirga pasi JVs 281/1481,
izd. no Irlavas pag. valdes 1925. g.
30. oktobrī ar Matildes Segliņ
vārdu viņas ķēvei, 6 g. v. rudas
spalvas, 138 cm augsta. 15063b

5D aMādi
siuāinmļumi.

I* izsitas Itin
roKtlarlJu izlozes ,«„,„,

Vinnējušas šādas biļetes
JVsJVs 52 108 112 146 153 ,"„177 208 218 240 250 253 2719?283 284 294 331 339 357 359 4«

479 504 509 535 558 605 6T2K674 704 708 724 752 759 768 £X
814 829 834 835 847 855 857 sS892 894 916 923 925 935.948 9 8971 989 1076 1120 130 136 li159 160 178 1204 235 273 13»
315 34! 1414 419 421 426 2
1581 1608 623 634 662 666 fifi676 677 680 1702 706 715 m
745 1815 816 862 896 897 1Q«
949 971 995 un 998.

Vinnestus izsniedz katru dienulīdz 20. oktobrim no pulksten
6—7 vakarā, Parka ielā 6
dz. 10-a. 16263 vajfle '

Latvijas Sporta Biedrības
Daugavpils nodaļas

1929.g. 5. oktobra mantu loterijas
izlozes vinnestu saraksts:

88, 224, 298, 324, 442, 531 548
612, 637, 641, 672, 674, 743 ' sV
985. ' '

1033, 56,77, 129,336,695,828
897.

2203, 280, 304, 326, 365, 416
528, 595, 690, 733, 807, «61 878'
961.

3021,50,55, 104,201,308,416
435, 621, 712, 749, 784,790 88l '* 4104, 140, 353, 380, 398, 508
666, 683.

5101, 212, 270, 331, 359, 530
583, 695, 728, 812, 890,969.

6026, 29, 101, 103, 145, 152
170, 212, 281, 305, 310, 418,425
491, 511, 556, 620, 684, 686, 728,
775, 894, 907, 914, 971.

7004, 15, 13, 32, 70, 190, 237,
335, 438, 459, 567, 641, 652, 699,
747, 873, 941.

8004, 34, 128, 215, 245, 388,
464, 569, 926.

9000, '16, 496, 517, 554, 570,
787, 828, 915.

Vinnestus var saņemt biedribā
Februāra ielā JVs 4,' katru dienu,
izņemot svētdienas, no pīkst.
6 līdz 7 vakarā. 1600te

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
pensijas apliecību JVs 2059, izd.
no augšminētās . kommisijas
1926. g. 17. iūn. ar kara invalīda
Kārla Dāle vārdu. ' 16262b

LATVIJAS BANKA
%r pārdod mim

RIKSENU MĀJAS,
Ērgļu pagastā, Cēsu apriņķī,

Zemes kopplatībā 217 pūrvietas ar nepieciešamām ēkām.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmogmarkām,

slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz nekustama īpašuma izsoli
30. oktobrī" iesniedzami Latvijas bankas diskonta daļai līdz š. g.
28. oktobrim, kur arī tiek izsniegtas tuvākas zinas par minēto
īpašumu. L 4403 1* 16058

Zemkopis ministrijas mežu Mannu
izdos rakstiskā sacensībā
1929. g. 21. oktobrī, pulksten 12, Rīgā, Kalpaka bulv. JVs 6,

dz. 10. ist. 8,

sargnsmiņa (2,7 m x 3 m) jaunbūves
darbus

Rīgā, preču stacijas laukumā JV« 75.
Rakstiski piedāvājumi bez nodrošinājuma ar 40 sant. zīmog-

nodevu slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz 1929. g. 21. oktobra
sargnamiņa jaunbūves darbu sacensību" jāiesniedz Mežu departa-
mentā līdz 1929. g. 21. oktobrim, pulksten 12. 16271

Ar sacensības noteikumiem, maksas aprēķinu un plānu var
iepazīties Mežu departamentā, Kalpaka bulv. JVs 6, dz. 10, ist. 8.

L 4437 Mežu departaments.

Zemkopības departaments
izdos š.g. 23. oktobrī,

vaRstisfcā sacensībā
eKsteotorn (iiiouHiā ueidfl) pārueisnu

no Jaunattes uz Valmieru un no Vecmuižas stacijas līdz Steņģu
Litam. Ekskavatora kopējais svars 50—70 tonnas un atsevišķu
smagāku daļu svars līdz 5 tonnas. Attālums no Jaunattes līdz
Valmierai apm. 41 km, no kuriem 12 km zemes ceļš un pārējais
šoseja vai bruģis. Attālums no Vecmuižas stacijas līdz Stenģu
tiltam apm. 7 km zemes ceļš.

Sacensība notiks divās vienībās: 1) Ekskovatora pārvešana
no Jaunattes līdz Valmierai un 2) no Vecmuižas līdz Stenģu tiltam.

Personām, kuras vēlas piedalīties sacensībā, jāiesniedz
rakstiski piedāvājumi Zemkopības dep-ta kultūrtechniskai daļai
Rīgā, Dzirnavu ielā As 31, dz. 3, saskaņā ar likumu par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām ne vēlāku par š. g. 23. oktobri,
pīkst. 10. Piedāvājumi apmaksājami ar zīmognodokli Ls 0,80
apmērā. Līdz ar piedāvājumu jāiesniedz arī drošības nauda
šādos apmēros: uz 1. vienību— Ls 500,— un 2.— Ls 300.—.

Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties Kultūrtechniskā
daļā, Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 31, dz. 3, parastā darba laikā.

Soieju an zīmes teju dipartamīnls
izsludina uz š. g. 26. oktobri, pulksten 11, savās telpās, Oogoļa
ielā JVs 3, istabā 468, rakstisku izsoli

6350 gab. dažādu dimenziju dzelzsbetona cauruļu
posmu izgatavošanas darbiem.

Nodrošinājums Ls 10.000,—.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā, istabā 467,

parastā darba laikā. L 4458 16270

ĢiGteMtžfls slimnīca Jelgava,
Filozofu ielā JVs 37,

izsludina š. g. 21. oktobri, pulksten 12,

raUsfisHu izs&īi
uz 1000 kub. mtr. bērza,

1000 „ „ melnalkšņa un
500 „ „ priežu malkas piegādi.

Ar zīmognodokli apmaksāti piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu „Uz Ģintermuižas malkas izsoli" iesniedzami slimnicas
kanclejā līdz 1929. g. 21. oktobrim, pīkst. 12. Izsoles dalībniekiem
līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšējā drošības nauda, 10%
no piedāvājuma vērtības. L 4181 15785 2

Izsoles noteikumi ieskatāmi slimn. kanclejā no pīkst. 9—15.

Mežu departaments
paziņo, ka 1929.g. 6. novembra mežu izsoles sludinājums (iespiests
„Vald. Vēstn." 1929. g. 212. numurā) kļūdas izlabojot, sekosi
grozīts: 16268

Popes virsmežniecībā, izsoles vienībā JVs 14, tekstā iespiestā:
Ances apg., 1929. g. c, kv. 40, atd. 1, vietā vajaga būt: Ances
apg., 1929. g. c, kv. 30, atd. I; izsoles vienībā JVs 28, tekstā
iespiestā jauns. 452Fa vietā vajaga būt: jauns. 452F, Fa.

Valsts Daugavpils psichlatriska slimnīca
izdos 1929. g. 29. oktobrī, pīkst. 13,30,

jaufktā izsaiē
1943 kub. mtr. bērza un 972 kub. mtr. alkšņa malkas

piegādi slimnīcas vajadzībām.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā slimnīcai drošības nauda:

1) mutiskā izsolē uz bērza malku Ls 2330,—, alkšņa — Ls 960,—
un uz abām sugām kopā Ls 3290,—, 2) rakstiskā izsolē 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas. Drošības naudas viei
ņemama ari Latvijas bankas garantija. Rakstiski piedāvājumi,
apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, līdz ar pievienotu kvīti par
drošības naudas iemaksu slimnīcas kasē, iesniedzami slimnīcai līdz
izsoles sākumam slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz malkas pie-
gādes izsoli 1929. g. 29. oktobrī".

16235 Valsts Daugavpils psiehiatriskā slimnīca.

Šoseju un zemes ceļu departamenta
9, rajona inženieris, Valmierā,

Lilijas ielā JVs I, savā kancelejā, š. g. 25. oktobrī, pulksten 12,

izdos jauktā izsolē šādus darbus:
1) 300 kub. mtr. grants piegāde uz Straupes—Valmieras ceļa

km 3—4 (pie Valmieras).

2) 600 tek. mtr. grāvju atjaunošana un ceļa nolīdzināšana uz tā
paša gabala.

Nodrošinājums: 1) darbam — Ls 200,—, 2) darbam — Ls. 30,—.
Grants piegāde tiks izdota arī mazākās vienībās.
Tuvākas ziņas kancelejā, darba laikā. L 4423 16269

Mežu departaments
paziņo, ka no 1929. g. 13. nov. mežu izsoles (sludinājums iespiests
„Valdības Vēstneša" 1929. g. 223. num.) noņemtas Burtnieku virs-
mežn ecības izsoles vienības JVsJVs 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20., 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 un 29.

Bez tam 1929. g. 13. nov. izsoles sludinājums, kļūdu izlabojot,
sekosi grozīts: Jēkabpils virsmežniecībā, izsoles veinības JVs7 piezīmes
Saltās 19. apg., kv. 60 (135) c. 1927. g., atd. 1 uzrādīts, ka nav cēr-
tami num. koki JVsJVs 828 ,,841", 834—839 vietā jābūt: JVsJVs 828,
,,831" , 834—839. 16267b

Slates virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 20. novembrī, virsmežniecības kance-

lejā, Slates meža muižā,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita,
sekvestr. un ēku jaunbūvju materiālu atlikumus:

a) augošu mežu.
I iec. mežniecībā, Slates 1. novadā pēc celmu skaita 1 vienību

742 koki, vērtībā Ls 1283,— un pēc platības 7 vienības no 1,20—
7.44 ha vērtībā no Ls 318 līdz Ls 1309,—.

II iec. mežniecībā, Slates II un Zasas nov. pēc celmu skaita
3 vienības no 85—121 koks, vērtībā no Ls 76—82; un pēc platības
9 vienības no 0,95—2,57 ha, vērt. no Ls 71 līdz 1519,—.

IJI iec. mežniecībā, Asares un Gārsenes novados pēc plaf.
10 vien. no 0,60—4,56 ha, vērt. no Ls 99—1473,—.

IV iec. mežniecībā, Susejas nov. pēc platības 10 vienības
no 1,58—3,70 ha, vērt. no Ls 209—902,—. '

b) sekvestrētus un ēku jaunbūvju materiālu atlikumus
ar 50% pazeminājumu.

II iec. mežniecībā, Slates II nov. JVs 11 apg. sekvestrēti 122
steri un Zasas nov. JVs 10 apg. materiālu atlikumi no ēku jaun-
būvēm JVs 1— 144, 40,17 m?, vērtībā Ls 180,—.

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra- apstiprinātiem nosacī-
jumiem un mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprī\a
likuma pamata.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā. »
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no atticeīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10% no

summas, par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudas pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) .banku un kredītbiedrību
garantijas.

. _ Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā no vienības pār-
došanas summas: ciršanas,vietu tīrīšanai 3% valsts mežā un 10%
uz fonda zemēm, bet meža kultūru darbu izvešanai 15% valsts mežā.

Operācijas termiņš vienībām JVs 24, 25, 26 un 27 — 1930. g.
1. maijs, visām citām 1931. g. 1. maijs.

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

Tuvākas ziņas' virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 16244b Slates virsmežniecība.

Krustpils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 4. novembri, Kalupes VI iec. mež-
niecības kancelejā,

saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:
Arendoles novadā 46. apgaitā 33. un 34. kvartālos 56 sterus oša
dedzināmas malkas novērtētus Ls 180,—.

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

10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas. \

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību; 2) Latvijas hipotēku
bankas ķīlu zīmes un Valsts femes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību; 3) Latvijas bankas vai viņas garantētas privātu
banku garantijas.

Materiālus pārdos saskaņā ar virsmežniecības nosacījumiem.
Materiāli jāpieņam tādā stāvoklī, kādā viņi atrodas uz vietas bez
pārkraušanas, uzmērīšanas un brāķēšanas.

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

Tuvākas ziņas, virsmežniecībā Līvānos un Kalupes VI iec.
mežniecībā. 16245 Krustpils virsmežniecība.

Mežu departaments
paziņo, ka no 1929. g. 23. oktobra mežu izsoles (sludinājums
iespiests „Vald. Vēstn." 1929. g. 195. numurā) 16266

noņemta Lipnas virsmežniecības izsoles vienība ffe 2.

Latvija desmit sados
Latvijas valsts nodibināšanas un viņas piffl1°

10 gadu darbības vēsture.
Šis mušu Valsts jubilejas svētku kommisijas >_Y"ļģ
iespiests un dabūjams Valsts tipogafijā. Kr ajun:

pasniegtas plašas pirmavotos smeltas ziņas P31"..^
mūsu valsts resoru un iestāžu darbību pagāju 1»

10 gados, no Latvijas valsts nodibināšanās līdz _s
Šo vēsturisko krājumu derīgs un vajadzīgs _ ie»{a(ļ
vispirms pašām valsts iestādēm un pašvaldībām ,

skolām, bibliotēkām u. t. t. ,
Krājums 384 lpp. biezs un maksā eksemplārs 2 latus, PasuJļjtu

un saņemams „Valdības Vēstneša" kantorī. Piesūtot pa r

krājums maksās Ls 2.40
^^^^

Tirdzniee. un rQpn. a/$. ,.BUFFALO"
BILANCE 1928. g. 31. decembrī.

AKTĪVS. Ls .
Nekustams īpašums, grunts gabals, jaunbūves . . . 629.746,15
Mašīnas, aužamo steļļu piederumi, darba rīki, elektriskā

ietaise, telefons, inventārs, fabrikas transporta
līdzekļi ? 2.085.652,80

Kase, vekseļi 22 ',q1
Reskontro, debitori un avansi 5.653.065,9»
Apdrošināšana un nodokļi (daļa par 1929. g.) ... 6.460,7o
Dzijas un dzijas atkritumi *

556.912,»
Dažādi materiāli 97-° o'en
Audumi krājumā l.414.t>08;«
Zaudējumi līdz 1928. g. 1. janvārim .

^
J242^6p,W

Ls 10.708.409,8*

PASĪVS. Ls Ls
Akciju kapitāls 3.000.000 —
Obligācijas 2.000.000 —
Akcepti 489.396,43
Reskontro 5.190.534,80
Peļņa par 1928. g 28.478,61 10.708^

409,84

Peļņa un zaudējumi 1928. g. 31. decembrī.
ZAUDĒJUMI. Ls . Ls

Materiāli, alga un citi izdevumi . . 2.876.101,15
Zaudējumi līdz 1928. g. 1. janvārim. 242.665,04 3.118.766 19

PEĻŅA. Ls Ls

Pārdotie un krājumā esošie audumi un
citi ienākumi 3.090.287,58

Peļņa par 1928. g 28.478,61_ 3.118.766. 19

16265x Vļ'^
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	Valdības Vēstnesis no. 235 16.10.1929��$桭瑸쎘㥏���
	Article
	Brīvības pieminekļa projekta sacensības noteikumi.�焄布黼Şბ≈Ṥ⼶⌴㴗䜦蹦⤽ᤷᬎ쯭㹹脪⥞
	Article
	Article
	Article
	Valdības iestāžu paziņojumi.�夎格밗Ԁ㤀ഁࠆ;밗䀻밗ျ밗倻
	Valdības darbība.�Ȁ�Ȁ���㌰T䠀
	Section
	Article
	Valdības vietējo iestāžu rīkojumi.�㉥〰〰〲〰〰〰〲〰〰〰〰〰〰〰㌳㌰��
	Saistošie noteikumi par tirgošanos tirgos Grīvas pilsētā.���������������
	Māksla.�猀㜳〰㜴
	Literatūra.�����
	KURSI.
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article
	Article

	Advertisements
	Adv. 1 Page 1
	Adv. 2 Page 4
	Adv. 3 Page 4
	Adv. 4 Page 4
	Adv. 5 Page 4
	Adv. 6 Page 4
	Adv. 7 Page 4
	Adv. 8 Page 4
	Adv. 9 Page 4
	Adv. 10 Page 4
	Adv. 11 Page 4
	Adv. 12 Page 4
	Adv. 13 Page 4
	Adv. 14 Page 4
	Adv. 15 Page 4


