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Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā

par civilstāvokļa aktu reģistrāciju.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
I.

Likuma par civilstāvokļa aktu reģi-
strāciju V! pantu, 34. panta otro dalu,
35. un 41. oantu (Lik. kr. 1921. g. 47 un
1928. g. 200) izteikt šādi:

VI. Par šī likuma un tam pielikto no-
teikumu neievērošanu vainīgais attiecīgos
gadījumos atbild uz Sodu lik. 1382., 424.,
425. un 426. panta pamata.

Piezīme. Vai dzimšanas un miršanas
gadījums likumā noteiktā laikā pa-
ziņots attiecīgas konfesijas(Likuma par
laulību 23 1. p.) garīdzniekiem, dzimt-
sarakstu nodaļas pārzinis nepārbauda.

34. Tiesu un pārvaldības iestādēm uz-
likts par pienākumu piesūtīt kā attiecīgām
dzimtsarakstu nodaļām, tā arī Iekšlietu
ministrijas garīgo lietu pārvaldei paziņo-
šanai attiecīgo konfesiju garīdzniekiem,
norakstus no spriedumiem un lēmumiem
šinī pantā minētās lietās.

Spriedumi un lēmumi, kuri attiecas uz
dzimšanas un miršanas gadījumiem, kas
notikuši pirms likuma par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju (Lik. kr. 1921. g. 47)
spēkā stāšanās, piesūtāmi tikai garīgo lietu
Pārvaldei.

Ziņas par izlabojumiem, kas. izdarīti
likuma par ārlaulībā dzimušo bērnu Ieģiti-
mēšanu (Lik. kr. 1924. g. 42) 2. panta kār-
tībā, dzimtsarakstu nodaļas piesūta garīgo
'ietu pārvaldei.
. 35. Tiesas spriedumu noraksti par lau-

lības neesamību vai šķiršanu piesūtāmi tai
dzimtsarakstu nodaļai, kurā laulība re-
ģistrēta, kā arī Iekšlietu ministrijas garīgo
lietu pārvaldei attiecīgas atzīmes ievešanai
laulību reģistri. Spriedumi un lēmumi,
kuri attiecas uz laulībām, kas notikušas
|»ms likuma par civilstāvokļa aktu re-
ģistrāciju (Lik. kr. 1921. g. 47) spēkā stā-
šanās, piesūtāmi tikai garīgo lietu pār-
valdei.

41. Dzimšanas, miršanas un laulāšanas
gadījumi reģistrējami vispār tanī nodaļā,
klļras apgabalā viņi notikuši. Dzimšanas,
Biršanas un laulāšanas gadījumus, neat-
karīgi no šo gadījumu notikšanas vietas
un laika (pirms vai pēc likuma par civil-
stāvokļa aktu reģistrāciju izdošanas, ja
lkaut kādu iemeslu dēļ nav savā laikā
reģistrēti notikuma vietā, kā arī, ja tie
^avā laika gan ievesti dzimtsarakstu no-
klās vai attiecīgās metriskās grāmatās,

bet šādas grāmatas vai ieraksti gājuši
bojā, vai arī ja lūdzējam citu vērību pel-
nošu iemeslu dē! nav iespējams dabūt
attiecīgas metriskas apliecības, ar vietējā
miertiesneša atļauju var reģistrēt tani
dzimtsarakstu nodaļā, kuras apgabalā at-
rodas ieinteresētās personas dzīves vieta, ja
dzimšana, miršana vai laulāšana notikusi
Latvijas robežās, un Rīgas pilsētas dzimt-
sarakstu nodaļā, ja dzimšana, miršana vai
laulība notikusi ārzemēs.

Šajā (41.) pantā paredzētos gadījumos
laulībā dzimušo bērnu reģistrāciju, abiem
laulātiem dzīviem esot, pēdējie var prasīt
tikai kopīgi. Ārlaulībā dzimušo bērnu

reģistrāciju prasa māte. Paši bērni
vai viņu aizbildņi, aizgādņi, adoptētāji
un vispār tās personas, kuru gādībā bērni
atrodas, var prasīt dzimšanas reģistrāciju
tikai pēc vecāku nāves, vai vecākiem savu
vecāku varu zaudējot. Miršanas gadījumu
ierakstu var prasīt katra ieinteresētā per-
sona, kuras interesi atzīs miertiesnesis,
kuram pieder tuvākā uzraudzība par
dzimtsarakstu nodaļu. Laulības ierakstu
var prasīt kā vīrs, tā ari sieva un, pēc viņu
nāves, katra ieinteresēta persona. Bez tam,
kad to prasa valsts intereses, dzimšanas,
miršanas un laulāšanas gadījumu ierakstu
var prasīt nrokuratūra.

II.

To pašu likumu (Lik. kr. 1921. g. 47 un
1928. g. 51) papildināt ar šādu jaunu
33'. pantu un piezīmi pie 37. panta.

33L Pēc 32. un 33. pantā paredzēto
izlabojumu ievešanas grāmatās dzimt-
sarakstu nodaļa paziņo par to Iekšlietu
ministrijas garīgo lietu pārvaldei.
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Piezīme. Nenogaidot ieinteresēto per-
sonu lūgumu, dzimtsarakstu nodaļas
nekavējoties paziņo attiecīgam kon-
sulam resp. sūtniecības priekšniekam
par ārvalstnieku dzimšanas, miršanas
un laulāšanas gadījumiem.

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī. *

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Tieslietu ministra v. i. A. Ozols

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā par darbiem un piegādēm

valsts vajadzībām,
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)

Likumā par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām (Lik. kr. 1927. g. 44) izdarīt
šādus pārgrozījumus un papildinājumus:

I. Likuma 20. un 83. p. izdarīt turp-
māk minētos atvietojumus un likuma 3. p.
ar piezīmi, 11. p. ar piezīmi, 12., 14. p.
ar piezīmi, 56., 64., 65., 69., 70., 71.,
ar piezīmi, 74. p. ar piezīmi, 77. p.
81. p. ar piezīmi, 84. p. ar piezīmi,
87. p. ar 2 piezīmēm un 90. p. izteikt
šādi:

3. Darbu vai piegādes izpildīšanu var

izdot arī uz ārzemēm ar resora vadītāja
vai viņa pilnvarotas amatpersonas atļauju.
Ministru kabinets nosaka summu, līdz
kurai atsevišķi resori var izdot darbu vai
piegādes izpildīšanu uz ārzemēm.

Piezīme. Izdot darbus vai piegādes
uz ārzemēm, nozīmē slēgt līgumus par
šiem darījumiem tieši ar ārzemju
firmām.

11. panta beidzamā teikumā svītrot
vārdus — „šinī pantā" un panta piezīmi
izteikt šādi: ,,Naudas avansi nedrīkst pār-
sniegt pusi no izdarāma darba vai pie-
gādes vērtības, pie kam šādi avansi jāno-
drošina pilnā vērtībā, neatkarīgi no līguma
nodrošinājuma."

12. Darba vai piegādes piedāvājumi,

noslēgto darījumu kārtīga pildīšana un
11. p. minētie naudas avansi nodrošināmi
ar vienu no zemāk minētiem veidiem:

1) drošības naudu;
2) valsts vai valsts garantētiem vērts-

papīriem, pēc finanču ministrijas
noteikta kursa;

3) Latvijas bankas garantijām;
4) privātu banku un citu kredītiestāžu

garantijām, kuru nodrošinājumus fi-
nanču ministrija atzinusi par pietie-
košiem ;

5) ārzemju banku garantijām ar finanču
ministrijas piekrišanu, katrā atse-
višķā gadījumā.

14. No 13. p. minētiem nodrošināju-
miem var atbrīvot:

1) kooperatīvus un to centrālās orga-
nizācijas, darba arteļus, amatniekus
un lauksaimniekus, ja viņi uzņemas
darbu vai piegādi savā arodā un paši
ir darbu izpildītāji;

2) pazīstamus un zolīdus piegādātājus,
ja viņi piegādā pašu ražojumus; šādu
piegādātāju sarakstu uz piegādātāju
lūguma pamata sastāda Finanču
ministrija, saziņā ar Valsts kontroli,
noteicot summu, līdz kurai pielaižama
piegādes uzņemšanās bez reāla no-
drošinājuma; šis saraksts jāpārbauda
katru gadu, bet atsevišķos gadījumos
pēc vajadzības;

3) visos gadījumos, kad darījums ne-
pārsniedz Ls 5000,—.
Piezīme. Tuvākus noteikumus šā

panta 2. punktā paredzētā sa-
raksta sastādīšanai izdod Finan-
ču ministris. Piegādātāji, kuri
atsvabināti no reāla nodrošinā-
juma, tā vietā iesniedz vekseli.

20. pantā vārdu ,,vietējos" atvietot ar
vārdu ,,citos".

56. Sacensība ir tāda veida darba vai
piegādes izdošana, uz kuru ar resora vadī-
tāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas
piekrišanu var uzaicināt firmas vai per-
sonas, pēc iestādes izvēles. Sacensību no-
turētāji nav spiesti tūliņ pēc sacensības
noturēšanas paziņot tās rezultātus dalīb-
niekiem, tomēr sacensības nosacījumos jā-
noteic termiņš, līdz kuram to izdarīs.

Sacensības var noturēt:
1) ja izsmeļošu technisku noteikumu

trūkuma dēļ nav iespējams noturēt
izsoli;

2) ja darbu vai piegādi izdodot, ir nolūks
noskaidrot izdevīgāko, labāko un
lietderīgāko projektu vai sistēmu;

3) ja iegādājamais priekšmets ir paten-
tēts vai vajadzīgs izmēģināšanai;

4) ja darbu vai piegādi līguma nepildī-
šanas gadījumā uzdod citam uzņē-
mējam vai piegādātājam;

5) ja iegādājamo materiālu vai priekš-
metu Latvijā ražo tikai viena vai
divas fabrikas;

6) ja noturētā izsole nav devusi vēlamus
rezultātus:

7) visos gadījumos, kad darījuma summa

nepārsniedz Ls 10.000,—;
8) pārējos gadījumos ar katrreizēju

Ministru kabineta piekrišanu.
64. Ja sacensības kommisija atzīst pie-

teiktās cenas vai piedāvājumus par nepie-
ņemamiem, kas jāatzīmē sacensības pro-
tokolā, tad darījuma apstiprinātāji var
atzīt sacensību vai nu visumā, vai pa daļai
par nenotikušu.

65. Darbus vai piegādes bez izsoles vai
sacensības var izdot:

1) Bez resora vadītāja piekrišanas —
visos gadījumos, kad darījuma summa
nepārsniedz Ls 300*'.

2) ar katrreizēju resora vadītāja pie-
krišanu :

a) ja iegādājamais priekšmets ir
patentēts, vai vajadzīgs izmē-
ģināšanai;

b) \ kara resora
ieroču un technisko kaujas un
sanitāro līdzekļu piegādi, ja tie
noteikti armijas apbruņojumam
un apgādei un ja tos izgatavo
vienā noteiktā fabrikā un ie-
gādā tieši no ražotāja;

c) ja iegādājamo priekšmetu vai
materiālu Latvijā ražo tikai
viena fabrika:

d) autonomiem vai citu resoru
uzņēmumiem, ja tie ir piemē-
roti attiecīgu priekšmetu vai
materiālu ražošanai;

e) ja noturētā izsole vai sacensība
nav devusi vēlamus rezultātus;

f) kara resora pārtikas un elpes
piegādes tieši no lauksaimnie-
kiem, lauksaimnieku koopera-
tīviem un kooperatīvu cen-
trālām organizācijām par zi-
nāmam laikam, kara ministra
noteiktām un Ministru kabi-
neta apstiprinātām cenām;

g) piegādes tieši no lauksaimnie-
kiem, ja viņi piegādā savā saim-
niecībā ražotus produktus, ma-
teriālus vai priekšmetus par
zināmam laikam, resora va-
dītāja noteiktām un Ministru
kabineta apstiprinātām cenām;

li) ja autonomie uzņēmumi iegādā
materiālus tāda pasūtījuma iz-
pildīšanai, kam pasūtītājs ir
noteicis materiālu vai tā šķirni;

i) ja atkārtojošās izsolēs vai sa-
censībās piegāde arvien izdota
vienai un tai pašai fabrikai, kas
piegādi izpildījusi labi un ja
vēlams, lai iegādājamais priekš-
mets būtu tāda paša tipa vai
konstrukcijas, kā līdz šim iegā-
dātie;

j) visos gadījumos, kad darījuma
summa nepārsniedz Ls 5000,—.

3) ar katrreizēju Ministru kabineta pie-
krišanu — visos pārējos gadījumos.

69. Izsoles vai sacensības rezultātus un
tādus līgumus valsts vajadzībām, ko slēdz
bez izsoles vai sacensības, galīgi apstiprina:

1) līdz 500.000 latu — ministris vai
amatpersona ar līdzīgām tiesībām,
vai viņu uz to pilnvarotas amat-
personas;

2) lielākus par 500.000latiem— ministris
ar Ministru kabineta piekrišanu.

70. Ja izsolē sasniegta pieņemama cena,
tad izdevēja iestāde no līguma slēgšanas
var atteikties tikai tad:

1) ja darījuma apstiprinātājs atzīst, ka:
a) izsoles komisija pielaidusi at-

kāpšanos no šinī likumā pare-
dzētās izsoles kārtības;

b) sakarā ar apstākļu maiņu darbs
vai piegāde visumā vai pa daļai
būtu izrādījies par nevajadzīgu;

c) radušies pierādījumi par noso-
lītajā nespēju līgumu pildīt;

2) ja ārzemes pasūtījumam netiek dota
šā likuma 3. pantā paredzētā atļauja.

71. Par darba vai piegādes izdošanu
vai neizdošanu jānolemj ne vēlāk, kā 10
dienu laikā, bet kara resorā ne vēlāk kā
15 dienu laikā no izsoles vai sacensības
dienas.

Sevišķos gadījumos, tādās sacensībās,
kur piedāvājumu caurskatīšana, salīdzinā-
šana un izdevīguma noteikšana prasa
ilgāku laiku, vai kur nepieciešama pētī-
jumu un mēģinājumu izdarīšana, un tādos
darījumos, kam izprasāma Ministru kabi-
neta piekrišana, sacensības rezultātu iz-
lemšanai var nolikt garāku termiņu, bet
ne ilgāk par 1 mēnesi, kas atzīmējams
sacensības noteikumos.

Piezīme. Ja nosolītajam šinī pantā
minētā laikā pēc izsoles vai sacensības
noturēšanas nav paziņots par rezul-
tātu apstiprināšanu, tad viņam ir
tiesība atteikties no līguma parakstī-
šanas un saņemt atpakaļ nodrošinā-
jumu.

74. Līgums jāparaksta abām !
slēdzējām pusēm, pie kam līguma ori
glabājas iestādē, kas darbus vai piegādes
izdevusi, bet norakstu uz pieprasījumu un
pret attiecīgas zīmognodevas nomaksu,
izsniedz personai, kas uzņemas dari
piegādi.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
-alu 22 — P ar: Ls
1/, ?adu 12— gadu 18,—
3 nēn 6— 1/2 gadu 10 —

2,— 3 mēn 5,—
pi -sūtot pa pastu 1 1,70
m pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības jdfe* oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot r^'^s fļ WŠlĒŠ04$ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^^«afl^j^^^S^I» Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī No2. Tālrunis 20032
^^^^^^^^^

Rīgā, pilī jY9 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no H—12 ^ļgT* ^ Atvērts no oulksten 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

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. g. 18. oktobrī.
Nr. 469.

Atvaļinu uz pašu vēlēšanos no aktīvā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
12. Bauskas kājnieku pulka virsleitnantu
Nikolaju Fimberi un Zemgales artilērijas
pulka kara ierēdni Miķeli Āboliņu.

Valsts Prezidents G. Zem gals.
Kara ministris A. Ozols.



Piezīme. Ārzemju darījumos līdz
Ls 20.000,— kur līguma abpusēja
parakstīšana saistīta ar grūtībām,
darījumus var slēgt pēc vispārējiem
civillikumu noteikumiem (sal. 3131
un sek. pantus).
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Piezīme. Ja darbs vai piegāde ne-

atbilst pilnīgi ilguma nosacījumiem, bet
tie nav mazvērtīgāki par līgumā pa-
redzētiem un labuma ziņā pilnīgi
atbilst savam nolūkam un ir izmanto-
jami bez zaudējumiem, tad tos var
pieņemt bez atvilkuma. Kad darbs
vai piegāde ir mazvērtīgāki līdz 15" ,;
pret līgumā paredzētiem, bet to pie-
ņemšanu tomēr līguma slēdzēja iestāde
atzīst, tad tādus darbus vai piegādes
var pieņemt ar darījumā apstiprinātāja
piekrišanu un divkāršotu mazākvēr-
tīguma procentu novilkumu no līguma
cenas, ja līgumā nav jau paredzēti
citi noteikumi.

81. Ja uzņēmējs nevar izpildīt darbu
vai piegādi līgumā noteiktā laikā, pa daļai

vai visumā un lūdz termiņu pagarināt,
pievedot motīvus, tad līguma slēdzēja ie-

stāde, ja atrod šos motīvus par dibinātiem,
var termiņu pagarināt līdz 2 mēnešiem.
Par lūguma noraidīšanu nekavējoties jāziņo

uzņēmējam.
Piezīme. Termiņu pagarināt vairāk

par diviem mēnešiem var tikai ar
darījuma apstiprinātāja piekrišanu.

83. panta tekstā — ,,88. un 89. pantā"
atvietot ar ,,89 . un 90. pantā".

84. Strīdus gadījumos par izpildītā
darba vai piegādājamā priekšmeta pār-

baudes rezultātiem līguma slēdzēja iestāde
nozīmē virskomisiju, kas sastāv ne mazāk
kā no 3 personām, kur likumos vai notei-
kumos nav paredzēta citāda kārtība.
Virskomisijas vadību uzdod personai, kas
pirmā pārbaudē nav piedalījusies. Virs-
komisijā var pieaicināt, ja vajadzīgs,
lietpratējus no universitātes vai citām
iestādēm. Vajadzības gadījumā virs-
komisija var ņemt arī jaunus paraugus un
uzaicināt piedalīties uzņēmēju vai pie-
gādātāju. Virskomisijas lēmums ir saistošs
uzņēmējam vai piegādātājam, ja to ap-
stiprinājusi līguma slēdzēja iestāde, bet ja
uzņēmējs vai piegādātājs nav ar to ap-
mierināts, tad jautājumu galīgi izšķir
attiecīga resora vadītājs, kura lēmums ir
saistošs abām pusēm.

Piezīme. Jautājuma izšķiršanai resora
vadītājs var pieaicināt citus lietpra-
tējus pēc saviem ieskatiem. Ja darbs
vai priekšmeti atzīti par līgumam
atbilstošiem, tad virskomisijas izde-
vumus sedz iestāde, pretējā gadījumā
izdevumus sedz uzņēmējs vai piegā-
dātājs.

87. Līguma laušanas gadījumā no uz-
ņēmēja piedzenami:

1) soda nauda, kas paredzēta šī likuma
82. un 83. pantā;

2) izsniegtie avansi vai cita veida pa-
balsti bez procentiem;

3) līgumā noteiktais nodrošinājums vai
daļa no tā, samērā ar neizpildītā
darba vai piegādes vērtību.
1. piezīme. Varbūtējas pārmaksās,

kuras rastos darbus turpinot,
sedzamas no nodrošinājumiem.

2. piezīme. Šā panta 1., 2. un 3.
punktā minētās summas pie-
dzenamas administratīvā kārtā

kā valsts neapstrīdami prasījumi.
90. Darījuma apstiprinātājs var at-

svabināt uzņēmējus no soda naudas ilg-
stošu streiku un nepārvaramas varas
(force majeure) gadījumos, kuri uz laiku
aptur līguma pildīšanu.

II. Likuma III nodaļas 1. nodalījumu
papildināt ar 24'., 242., 243. un 24*. pantu
un V nodaļu papildināt ar 80'., 80. un
82. p. ar piezīmi, izteicot tos šādi:

24 1. Izdodot darbus vai piegādes izsolē,
pirms izsoles sākšanas darījuma apstipri-
nātājs var noteikt slepeno cenu, virs kuras
darbus vai piegādes nevar izdot. Slepenā
cena glabājas slēgtā aploksnē.

242. Noteiktā izsoles dienā un stundā
klātesošie uzaicināmi ierasties izsoles telpās,
un ja izsolei noteikta slepenā cena, tad
par to jāziņo izsoles dalībniekiem; slēgto
aploksni ar slepeno cenu pa izsoles laiku
novieto uz galda redzamā vietā.

24. Pēc viszemākā cenas nosolijuma,
komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē at-
taisa aploksni ar slepeno cenu, ja tāda ir
bijusi noteikta, un ar to iepazīstas. Ja
slepenā cena zemāka par nosolīto, to

paziņo klātesošiem izsoles dalībniekim;
pretējā gadījumā slepenā cena netiek
darīta zināma.

244. Kad izsolē nav noteikta slepenā
cena. tad darbu vai piegādi var izdot, ja

viszemākā nosolītā cena nepārsniedz darbu
izdevējas iestādes pirms izsoles sastādītā
maksas aprēķina, kalkulācijas, vai uzzi-
nātās tirgus cenas.

Piezīme. Atsevišķos gadījumos, kad
darbu izdevēja iestāde uzskata pie-
dāvājumu par pieņemamu, neraugo-
ties uz to, ka piedāvājums pārsniedz
maksas aprēķina vai kalkulācijas ce-
nas, viņa var darbus izdot tikai ar
darījuma apstiprinātāja piekrišanu.

80. Ja uzņēmēja strādnieki vai citi
algoti darbinieki ziņo iestādei ar darba
inspektora starpniecību, ka uzņēmējs nav
samaksājis nopelnīto algu, kāda viņiem
pienākas par darbiem sakarā ar līgumu,
tad iestāde aptur uzņēmējam pienākošos
naudas izmaksu līdz 14 dienām, pieteikto
pretenziju apmērā, dodot iespēju algotiem
darbiniekiem iesniegt tiesā prasības un
dabūt prasību nodrošinājumu.

802 . Ja uzņēmēja strādnieki vai citi
algotie darbinieki iesniedz iestādei izpildu
rakstu darba algas prasību nodrošināšanai
vai piedzīšanai, sakarā ar līgumu pildīšanu,
tad iestādei ir tiesība ieturēt resp. iz-
maksāt strādniekiem attiecīgās summas
pret izpildu rakstu no pirmiem maksāju-
miem, kas pienākas uzņēmējam pēc līguma,
izdarot attiecīgu atzīmi uz izpildu raksta.

82 '

Piezīme. Šis pants neattiecas uz sai-
stībām, kas noslēgtas uz 65. panta
2. punkta f un g burta pamata.

Ar šiem pārgrozījumiem un papildinā-
jumiem atcelti 29., 30., un 34. pants, kā
arī 1927. g. 12. decembra papildinājumi
(Lik. kr. 1927. g. 204).

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Iekšlietu ministris Ed. Laini i nš.

Papildinājumi
noteikumos par benzīna uzglabāšanu
apakšzemestvertnēs un tā izdalīšanu.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. p. kārtībā.)
Noteikumus par benzīna uzglabāšanu

apakšzemes tvertnēs un tā izdalīšanu (Lik.
kr. 1928. g. 195) papildināt ar 2. piezīmi
pie 21. panta un 35'. pantu:

2!

2. piezīme. Cauruļu aizsargu ierī-
ces izveidojamas pēc Būvniecības
pārvaldes aizrādījumiem.

35'. Būvniecības pārvaldei ir tiesība ap-
turēt benzīna uzglabāšanas un izda-
līšanas punkta darbību, kamēr nav
novērstas iekārtā konstatētās nesa-
skaņas ar šiem noteikumiem.

1929. g. 15. oktobrī.

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

Papildinājums likumā
par biedrībām, savienībām un

politiskām organizācijām.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
Likumu par biedrībām, savienībām un

politiskām organizācijām (Lik. kr.
1923. g. 87) papildināt ar 1. p. 4. piezīmi:

1
4. piezīme.

I.
Mācības iestāžu audzēkņu bie-

drībām un savienībām, kas sai-
stītas ar attiecīgas mācības iestā-
des nosaukumu, reģistrējoties ap-
gabaltiesā vajadzīga iepriekšēja
apstiprināšana resp. atļauja:
valsts augstāko mācības iestāžu
(universitātes, konservatorijas un
mākslas akadēmijas) audzēkņu
biedrībām un savienībām — šo
iestāžu, bet pārējo mācības ie-
stāžu audzēkņu biedrībām un
savienībām — Izglītības mini-
strijas iepriekšējs apstiprinājums
resp. atļauja, kas jāpievieno šā
likuma 9. pantā minētam reģi-
strācijas pieteikumam.

II.
Mācības iestāžu audzēkņu bie-

drībām un savienībām, kas ap-
gabaltiesā jau reģistrētas, trīs

su laikā pēc šā papildinā-
juma spēkā stāšanās jāiesniedz
Iekšlietu ministrijai šī papildinā-
juma I nodalījumā noteiktā at-
ļauja resp. biedrības vai savienī-
bas apstiprināšanas apliecība,
pretējā gadījumā šādas biedrības

un savienības uz Iekšlietu mini-
strijas ierosinājumu apgabaltiesa
slēdz.

Šie papildinājumi stājas spēkā ar viņu
izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1929. gada 17. oktobrī.

Ministru prezidents H. Celmiņš
Iekšlietu ministris E. Laimiņš.
Izglītības ministris E. Ziemelis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Legation
Rovale de Vougoslavie.

P. 65.
Riga, le 7 octobre 1929.

Monsieur le Ministre,
D'ordre de mon Gouvernement j'ai

l'bonneur de porter ā votre connais-
sance que suivant la loi nouvellement
signēe, le Rovaume des Serbes, Croates
et Slovēnes portera dēsormais le nom
,,Rovaume de Vougoslavie".

En vous communiquant ce qui
prēcēde ā toute fin utile, je saisis
cette occasion pour vous renouveler,
Monsieur le Ministre, l'assurance de
ma considēration trēs distinguēe.

St. Pēlivanovitch.
Son Excellence

Monsieur Antons Balodis,
Ministre

des Affaires Etrangēres,
Riga.

Tulkojums.
Dienvidslāvijas karalistes

sūtniecība.

P. 65.
Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.

Ministra kungs.
Savas valdības uzdevumā pagodinos

darīt Jums zināmu, ka saskaņā ar
nesen parakstīto likumu, Serbu,
Kroatu un Slovēņu karaliste turpmāki
sauksies par Dienvidslāvijas karalisti.

Paziņojot sacīto Jūsu tālākai rīcībai,
izlietoju šo gadījumu, lai atkārtotu
Jums, ministra kungs, savas ļoti
augstās cieņas apliecinājumus.

St. Pēlivanovitch.
Viņa Ekselencei

Antonam Baloža kungam,
Ārlietu ministrim,

Rīgā.

Latvijas ārlietu ministris.
Ministre

des Affaires Etrangēres
de Lettonie.

Riga.
No A. 8229/20426.

Le 14 octobre 1929.
Monsieur le Chargē d'Affaires,

En accusant rēception de votre
note du 7 octobre crt. Ne P. 65 par
latjuelle vous avez bien voulu porter
ā ma connaissance qu'en vērtu d'une
nouvelle loi le Rovaume des Serbes,
Croates et Slovēnes portera dorēna-
vant le nom de ,,Rovaume de Vougo-
slavie", j'ai l'ltonneur de vous infor-
mer que Ies institutions intēressēes
ont ētē avisēes de ce changement
de nom.

Veuillez agrēer, Monsieur le Chargē
d'Affaires, Ies assurances de ma consi-
dēration la plus distinguēe.

A. Balodis.
Monsieur St. Pēlivanovitch,

Chargē d'Affaires du Rovaume
de Vougoslavie,

Riga.
Tulkojums.

Latvijas ārlietu ministris.
Rīgā.

No A. 8229/20426.
1929. g. 14. oktobrī.

Chargē d'Affaires kungs.

Apstiprinot Jūsu 7. oktobra notas
No P. 65 saņemšanu, ar ko Jums
paticis darīt man zināmu, ka saskaņā
ar jaunu likumu Serbu, Kroatu un
Slovēņu karaliste turpmāki sauksies
par Dienvidslāvijas karalisti, pago-
dinos Jūs informēt, ka attiecīgām
iestādēm paziņots par šo nosaukuma
maiņu.

Saņemiet, Chargē d'Affaires kungs,
manas patiesas cieņas apliecinājumus.

A. Balodis.
Dienvidslāvijas karalistes

Chargē d'Affaires
St. Pēlivanovitch kungam,

Rīgā.

Latvija un citas valstis

Latvija un Igaunija.
Rīgā, 17. oktobrī.Latvijasu"Igaunijas ārlietu ministru konfe-

rence, neskatoties uz plašo dienas kārtību,
sekmīgi pavirzījusies uz priekšu. Priekš-
pusdienas sēdē, kas notika ārlietu ministrija

?

Valsts zemes bankas paziņojums
Ar š. g. 15. novembri Zemes banka

izbeidz pieņemt lūgumus par aizdevumu
termiņu maksājumu atlikšanu dēļ 1928 g
neražas. Pie tam Zemes banka'

vēl re?z
aizrāda, ka saimniecībām, kur neražas
zaudējumu novērtējums izdarīts 1928. g
rudenī, un novērtējuma aktis - iesūtītas
Zemkopības ministrijai, nav vajadzīgs
iesniegt ne lūgumus par maksājumu at-
likšanu, ne pierādījumus par zaudējumu
apmēru. Zemes banka savā laikā sanema
no Zemkopības ministrijas minētās no-
vērtējuma aktis, un maksājumi, kur pie-ir atliktibet

nākas, , kautkādas papildu
izziņas vai apliecības banka nevar ievērot
Turpretī, ja neražas zaudējumu novērtē-
jums 1928. g. rudenī nav izdarīts, bet ir
izdarīts 1929. g. pavasari uz Finanču mini-
strijas rīkojumu, tad aizņēmējiem jā-
iesniedz bankai sevišķs lūgums par terminu
maksājumu atlikšanu, pie kam pierādī-
jumam par zaudējumu apmēru jāiesniedz
nodokļu inspektora vai pagasta valdes
apliecināts izraksts par zaudējumu no-
vērtēšanu lauku nekustamu mantu no-
dokļa apriņķa kommisijā. Ar š. g. 15. no-
vembri izbeidzas arī šādu lūgumu un
apliecību pieņemšana.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.

16. oktobra rīkojumu apķīlāts:
290. Uzsaukums ,,Valsts darbinieki".

Latvijas valsts darbinieku arodbiedrība.
Spiestuve ,,Latvju Kultūra" , Rīgā.

Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.
17. oktobra rīkojumu apķīlāts:

291. Žurnāls ,,Trudovaja Žizņ" N°. 20
(133) 1929. g. Izdevējs — ' Latvijas arodu
biedrību centralbirojs. Atbildīgais re-
daktors — Josels Hofenbergs. Spiestuvē
,,Progress '" Rīgā.

Ar Rīgas apgabaltiesas I kriminālnodaļas
š. g. 18. oktobra rīcības sēdes lēmumu
apķīlāts:

292. Uzsaukums žīdu valodā „Uz
ģenerālstreiku piektdien, 18. oktobri"!
(,,Cum Generalštreik Fraitik dem
18. Oktjabr"!) . Latvijas soc.-dem. strādn.
part. centrālā komiteja un Latvijas arod-
biedrību centralbirojs. Spiestuvē ,,Splen-
did" , Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 19. oktobrī. JVš 155133.

Preses un biedrību nodaļas vadītājs
K. Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Paziņojums.
Dzelzceļu ekspluatācijas direkcija .pa-

ziņo, ka sakarā ar jaunu pasažieru vilcienu
Ņ°N°46 un 47 iecelšanu Rīgas-Valmieras
iecirknī, paātrinātais preču vilciens N° 1001
eksportsviesta, piena un citu pasažieru
ātruma preču pārvadāšanai starp Valmieru
un Rīgu apgrozīsies turpmāk pēc šāda
izmainīta saraksta:

No Valmieras aties plk. 12.00, Lodē
pienāks 12.30, aties 12.34, Cēsīs 13.02-
13.20, Araižos 13.40—13.45, Ieriķos 14.05-
14.25, Līgatnē 14.45—15.00, Siguldā
15.20—15.28, Silciemā 15.40—15.42. Inču-
kalnā 15.54—16.02, Vangažos 16.15—16.19
Ropažos 16.38—16.40, Baltezerā 16.52-
16.54, Juglā 17.07—17.09, Čiekurkalnā
17.18—17.20, Zemitanos 17.25—17.44,
Rīgā pas. pienāks plk. 17.53.

Virzienā no Rīgas uz Valmieru paātri-
nātais preču vilciens N° 1002 paliek ap
grozībā arī uz priekšu pēc līdzšinējā
saraksta, atejot no Rīgas pas. plk. 1-00
un pienākot Valmierā plk. 7.05.

1929. g. 17. oktobrī. jsfe 3728 ED.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Rīcības daļas vadītāja v. i.
Ed. Stankevičs.

7. Siguldas kājnieku pulka komandieris
paziņo, ka sakarā ar atv. kar. Pētera Dāvā d.
Pūles, dzim. 1903. g. 1. oktobri, atrašanu.
viņa meklēšana, kas publicēta ,.Vald. Vēsto.
1928. g. 15. decembra 286. nurn., izbeidzama.

Pulka komandiera v. p. i..
pulkvedis-leitnants (paraksts).

Tieslietu darbveža v. p. i.,
virsleitnants (paraksts).



no pīkst. 10.30 līdz 12.30, piedalījās bez
abu valstu ārlietu ministriem no Igaunijas
puses sūtnis Virgo un administrātīvi-
juridiskās nodaļas vadītājs Varma, bet
no Latvijas — ģenerālsekretārs Albats
un Baltijas valstu nodaļas vadītājs Mutī-
te rs. Zīmējoties uz divām dienas kārtībā
stāvošām konvencijām: 1) par palīdzību
nodokļu jautājumā un 2) par ostas nodokļu
tarifa revīziju abas puses atzina, ka to
izvešana dzīvē paātrināma. Pirmo jau-
tājumu Latvijas Saeimas finanču kommisija
apsolījusi apspriest nākošā sesijā; ostas
nodokļu konvencijas pārstrādāšanai Igau-
nijas delegācija ieradīsies Rīgā novembra
vidū. Igaunijas iekustinātās pārrunās
par abu valstu pilsoņu nomešanās un
darba tiesībām konstatēja, ka acumirklī
stāvoklis vēl apmierinošs. Igaunija sevišķi

ieinteresēta to pilsoņu liktenī, kas apmetu-
šies Latvijā priekš darba likuma spēkā
stāšanās. No Latvijas puses apsolīta
līdzšinējā labvēlīgā izturēšanās un pretim-
nākšana. Archīvu izdošanas jautājumā
sarunas starp abām valdībām jau notika
agrākos gados, bet tās lidzšim vēl .nav
atrisinātas. Tagad Igaunijas ārlietu mini-
strija no jauna pacēlusi šo jautājumu
igauņu kompetentās iestādēs. Bez tam
saskaņoja abu ārlietu vadību viedokli
dažos starptautiskos jautājumos, starp
citu attiecībā uz 5. novembrī Parīzē sa-
saucamo konferenci par ārzemnieku tie-
sisko stāvokli un uz Tautu Savienības
ierosināto muitas pamieru.

Pīkst. 1 dienā Valsts Prezidents
deva Igaunijas ārlietu ministrim par godu
brokastis.

Rīgā, 17. oktobrī. Šodien pēcpusdienā
turpinājās Latvijas un Igaunijas ārlietu
ministru apspriede. .Muitas ūnijas lietā
Latvijas delegācija bija uzstādījusi rindu
jautājumu, lai noskaidrotu pēdējā igauņu
priekšlikuma saturu. Šos jautājumus
nodeva Igaunijas ārlietu ministrim, un
abi ministri vienojās, ka tie apspriežami
jauktās kommisijas nākošā sesijā. Pēc
tam pārrunāja jautājumu par stāvokļa
ieņemšanu attiecībā uz paredzamo sviesta
muitas paaugstināšanu Vācijā un ap-
svēra iespējamos soļus abu valstu sviesta
eksporta aizsargāšanai.

Pīkst. 7 vakarā ārlietu ministris Balodis
sarīkoja Igaunijas ārlietu ministrim par
godu vakariņas. LTA.

Jaunsvirlaukas pagasta tiesa,
Jelgavas apriņķī, pamatojoties
uz savu lēmumu no 1929. g,

ptembra un pagasta tiešo
likuma 108. un 109. p.
atklātībai, ka pilsoņi Teodors un
Madlene Oirūpnieki adoptē par
savu bērnu Dzidru Lēnu Ada-
movičs, dzimušu 1923. g. 23. sep-
tembri.

Personas, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi
uzaicinātas pieteikties šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas diena*
,,Valdības Vēstnesī". Pēc minētā
termiņa notecēšanas nekāii
dūmi netiks pieņemti un adopcija
tiks atļauta.

Jaunsvirlaukā, 1929. g.28.sept.
14804z Pagasta tiesa.

Paziņojums.
Valsts saimniecības departamenta

banku nodaļa
ar šo paziņo, ka finanču ministris
š. g. II. oktobrī apstiprināja
Rīgas starptautiskās bankas sta-
tūtu 12., 27., 42., 45., 64., 66. un
68. pantu grozījumus, ar kuriem
noteikts:

1. 12. p. g. punktā vārdus
..privātpersonas un tirdzniecības
nami" atvietot ar vārdiem ..fi
ziskas un juridiskas personas";

2. 12. p. o. punktu papildināt
ar vārdiem ,,izīrēt seifus bankas
velvēs";

3. 27. pantā bankas valdei
piešķirt tiesību iegūt vai pieņemt
ķīlā nekustamu mantu no bankas
parādniekiem, kas nekārto savas
saistības, un tādu mantu pārdot;

4. 42. p. d. punktu iesākt
vārdiem ,,iecelt pilnvarniekus,
izsniedzot tiem attiecīgas piln-
varas";

5. 42. p. papildināt ar jaunu
r punktu: ,.nekustamas mantas
iegūšana no bankas parādniekiem
statūtu 27. pantā paredzētā ga-
dījumā";

6. 45. pantā grozīt kārtību kā
jāparaksta bankas izsniedzamie
dokumenti un saistības;

7. 64. pantā priekšpēdējo tei-
kumu papildināt vārdiem: „pie
kam visus šos jautājumus izlemj
ar vienkāršu balsu vairākumu"-,

8. 66. pantu papildināt ar
šādu teikumu: ,,Šie noteikumi
neattiecas uz otro vispārējo sa-
pulci (§ 64)":

9. 68. panta b punktu izteikt
šādi: ,.gada pārskatu un bu-
džetu galīga apstiprināšana, peļ-
ņas sadalīšana un, atlīdzības pie-
šķiršana valdes, padomes un
revīzijas kommisijas locekļiem
(46., 54. un 76. panti)", un

10. 68. panta d punktu izteikt
šādi: ..lēmumi par nekustamas
mantas iegūšanu bankas pašas
vajadzībām un par šādas neku-
stamas mantas ieķīlāšanu un
pārdošanu."

Banku nodaļas priekšnieks
A.Kacens.

165922 Revidents V. Gailītis.

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

1) Lubānas pagasta namā,
Lubānā, 1929. gada 25. no-
vembrī, pīkst. 10 dienā, pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, mcliorāci-
jām un citiemzemespiederumiem,
kura atrodas Madonas apriņķī,
Lubānas pagastā. sastāv 'no
Lubānas muižas jaunsaimniecības
K? 15 F un piešķirta Pēterim
Līzes d. Pumpasam (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" JVs 57, lapas
pusē 20, kārtas JVs 24489).

2) Saimniecības:
a) zemes kopplatība 45,84 pūr-

vietas;
b) ēkas — dzīvojamā ēka,

kūts.
3) Solīšana sāksies no Ls2000.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu 'no
trešā pantā minētās summas, t. i.
Ls 440.—

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ
pēc izsoles beigām, jāpapildina
iemaksātā drošības nauda līdz
1no nosolītās summas.
Pārējās */s jāiemaksā valsts
zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedē|as pēc izsoles.

ŠO prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. JVfš a 24560

Rīgā, 1929. g. 16. oktobrī.
16574 Valsts zemes banka.

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 19. oktobrī, „T r a -

v i a t a". Diriģēs Otto Karls. — Svētdien,
20. oktobrī, pulksten 1 dienā, tautas izrādē
,.Jāzepa leģenda". Diriģents Otto Karls.
Pulksten 4 dienā Prāgas valsts operas prima-
balerinas Elizabetes Nikoļskas un Andreja
Drozdova vienīgā viesizrāde. Programma
visai interesanta. Pulksten 7.30 vakarā pirmo
iezi šinī sezonā ,,L o h e n g r i n s". Piedalās
Grieta Pērkons, Elza Žubītis, Nikolajs Vasiljevs,
Alberts Verners, Jānis Niedra u. c. Diriģents
Teodors Reiters. — Pirmdien, 21. oktobrī, pazī-
stamās ballādu un tautas dziesmu dziedātājas
Izas Kremer koncerts. Pie klavierēm
Bruno Lūks.

Nacionālais teātris. Sestdien, 19. oktobri, pulk-
sten 7.30 vakarā, Džeroma komēdija „Fan-

I

n i j a". — Svētdien, 20. oktobri, pulksten 2
dienā Ibsena komēdija ,,Meža pīle". Pulk-
sten 7.30 vakarā, Annas Brigaderes komēdija

,,Kad sievas spēkojas". — Pirmdien,
21. oktobrī, pulksten 5 pēc pusdienas, kara
vīriem Langera komēdija ,,Kamielis caur
adatas a c i".

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 19. oktobri.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,177—5,187
1 Anglijas mārciņa 25,21—25,26

100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku 99,85—100,60
100 Itālijas liru 27,02—27,23
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138.95
100 Dānijas kronu 138,25—138 95
100 Austrijas šiliņu 72,65—73,35
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209.15
100 Vācijas marku 123,35—124,00
100 Somijas marku 12,98—13,10
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% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . * 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

ffiesu
«ludinolomi.

I„ ?

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civilproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 16. martā Več-Gulbenes
pagastā mirušā Gustava Otto d.
fflezīša ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesibas zaudējušas. L. JVs 5800

Rīgā, 1929. g. 15. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16329z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 5. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1928. g. 2. dec.
Rīgā mir. Rūdolfa Dāvida d.
Brieža testaments.

Rīgā, 1929. g. 17. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16484b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 5. novembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas

ks nolasīts 1929. g. 2. janv.
Dikļu pag. mir. Jēkaba Jāņa d.
Dankas testaments.

Rīgā, 1929. g. 17. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

16485b Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta paziņo, ka šīs
tiesas sēdē šā gada 24. oktobrī
attaisīs un nolasīs 1929. g. 5. jūl.
mirušā Jāņa Indriķa d. Legzdina
testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 17. oktobri.
L. Ks 2373 29. g. 16498b

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
Sekretārs Mittelhofs.

Izlabojums.
. Jelgavas apgabaltiesas sludinā-
jumā mir. Jāna Kluba manto-
juma lietā, kurš iespiests „Vald.
vwtn." 65. num. no 1929. g.
0. marta, nepareizi ies
mirušā uzvārds: „Klaba", jābūt:
..Kluba '. 16497b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas Viļaku?^miertiesnesis, saskaņā ar savu
g. 31. augusta lēmumu, civ.

Proc. lik . 1401. p. un civ. lik.
icm''1239- P- uzmina
,^-

g- 20. jūlijā mir. MārtiņaJēkaba d. Brica mantniekus pi' e-'eikt minētam miertiesnesim sa-
wl mam°šanas tiesības uz ne-aiķa atstāto mantu, atrodošos
jaunlatgales apr., Liepnas pag.

Mantošanas tiesības jāpieteic*su mēnešu laikā, skaitot no šīuainajuma iespiešanas dienas..Valdības Vēstnesī".
Viļakā , 1929. g. 31. augustā.

U520z Bl. I. .V 163.
Miertiesnesis J. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1929. g. 31. augusta lēmumu, civ.
lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p., uzaicina
1928. g. 14. maijā mirušā Jāzepa
Jāņa d. Kvitkas mantniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas mantošan. tiesības uz nelaiķa
atstāto mantu, atrodošos Jaun-
latgales apriņķa Liepnas ' pa-
gastā.

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

Viļakā, 1929. g. 31. augustā.
12521 z Bl. I. JVs 162

Miertiesnesis J. Bērzups.
Latgales apgabaltiesas Viļaku

iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 31. augusta lēmumu,
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(10. sēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1929. g. 1. jūlijā mirušā Franča
Jēkaba d. Gibala mantniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantu, atrodošos
jaunlatgales apriņķī, Liepnas pa-

gastā.
Mantošanas tiesības jāpieteic

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

Viļakā, 1929. g. 31. augustā.
12522z Bl. 1. JVs 161

Miertiesnesis j. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 4. septembra lē-
mumu un civ. proc. lik. 1400**.un
sek. p. izsludina par iznīcinātu
Saša-AIeksandra Bruka 1927. g.
10. martā pie Daugavpils notāra
Skujas ar- reģ. JVs 3477 izdoto
Eduardam Otto d. Rublim ģenera
pilnvaru. Ne 170 29. g. bl. civ.

Viļakā, 1929. g. 1. septembrī.

12689z Miertiesu. J. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 9. septembra lēmu-
mu, civ. proc. lik. 1401. p. un
civ. lik. riO. sēj. 1 d.) 1239. p.,
uzaicina 1924. g. 5. jūnijā mirušā
V'asilija Feodora dēla Pitkeviča
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķī,
Kacēnu pagastā.

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

Viļakā, 1929. g. 9. septembrī.
12982z Bl. 1. X» 171

Miertiesnesis I. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miretiesnesis, saskaņā ar
savu ' 1929. g. 30. septembra
lēmumu, civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
uzaicina 1926. g. 5. janvārī mir.
Feodora Vinogradova mantnie-
kus pieteikt minētam miertiesne-
sim savas mantošanas tiesības uz
nelaika atstāto mantu, atrodošos
Jaunlatgales apriņķī, Kacēnu pa-
gastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitu;
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1929. g. 7. oktobrī.
15932z Bl. 1. & 175-29. g.

Miertiesnesis J. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecierkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 28. septembja
lēmumu un civ. proc. lik. 140044.
un sek. p. izsludina par iznīcinātu
Donata Jāņa d. Barkana 1929. g.
22. februārī pie Jaunlatgales no-
tāra Rubuļa ar reģistra JVs 853
izdoto Aleksandrim Pētera d.
Dzanuškam-Loginam pilnvaru—-
pārzināt un pārvaldīt pilnvaras
devēja nekustamo mantu.

Viļakā, 1929. g. 7. oktobrī.
15930z JVs 188 29. g. bl. civ.

Miertiesnesis J. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 30. septembra
lēmumu, civ. proc. lik. 1401. p
un civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
uzaicina 1923. g. 31. oktobrī
mirušā lijas Nikifora d. Frolova
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķī,
Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešana? dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Viļakā, 1929. g. 7. oktobrī.
Miert':esnesis J. Bērzups.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
1. novembri, pīkst. 11

iā Ne 23 . firmas
,.Rank u. Co" prasībā pārdos
otrā izsolē Leiba Haita kustamu
mantu, sastāvošu no kviešu mil-
tiem (40 maisiem ā 101
un novērtētu par !

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

Rīgā, 1929. g. 16. oktobrī.
16482b Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
22. oktobri, plkšt. 11 dienā, Rīgā,
Pulkveža Brieža ielā JVs8, dz. 16,
kustama īpašuma pārdošana pie
Havas Opeškins, kura publicēta
1929. g. 16. oktobra „V. V."
JVs 235,

ir atcelta.
Rīgā, 1929.g. 18.okt. JVs 1800

16605 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. oktobrī, pulkst. 11 dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 3, dz. 10,
pārdos Kurta Levensterna kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
fligel-klavieriem un novērtētu par
Ls 900,—.

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

Rīgā, 1929. g. 9. oktobri.
16601 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. oktobri, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ne 33, pārdos Vulfa
Zalgallera un Valtera Grabēs
kustamu mantu, sastāvošu no
elektriskiem motoriem un no-
vērtētu par Ls 600,—.

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

Rīgā, 1929. g. 12. oktobrī.
16600 Tiesu izp. Ed. Ķ a I n i ņ š

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka š. g. ,,Vald. Vēstu." 205. num.
izsludinātā Ernestam Kristapa d.
Goldbergam piederošo Spāres pa-
gasta ,,Jaunzemju Ne 13"F māju,
ar zemes grām. reģ. Ne 2263
pārdošana publiskā izsolē 1929. g.
13. novembrī, pīkst. 10 rītā,

ATCELTA.
Jelgavā, 1929. g. 15. oktobrī.

16560b Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada ,.Vald. Vēsto. "217 n.
izsludinātā Fricim Knapkalnam
piederošoValgales pagasta ,,Jaun-
mežu" māju, ar zemes grām.
reģ. Ne 3371, pārdošana publiskā
izsolē 1929. g. 27. nov. pīkt. 10 r.,

ATCELTA.
Jelgavā, 1929. g. 15. oktobrī.

' Tiesu izp. K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada ,,Vald. Vēstn. 229. ' n.
izsludinātā Lībai Rone piederošo
Vecsaules pag. ,.Zikus - Mikel"
māju, ar zemes grām. reģ. Ne 1529
pārdošana publiskā izsolē 1929. g.
11. decembrī, pīkst. 10 rītā.

ATCELTA.
Jelgavā, 1929. g. 15. oktobri.

16559b T Burdais.
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
Radiona Kuraševa nekustamas
man'as pārdošana, kura ;
uz š. g ar ko publi-

.Valdības Vēstneša" 188.
numurā, sakarā ar prasītājas —
Latvijas tirdzniecības un
čības bank; lūgumu,

ATCELTA.
16582?.

Latvijas universitātes le
cijas kartiņa .V 12176 ar Antona
Salmaņa vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.

Citu iestāžu
siudšnņļumi.

Rīgas prefektūras 5. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
25. oktobri, pīkst. JO, Ganību
dambī Ns 27 31, pārdos vairāk-
solīšanā A S. ,,Provodņiks" piede-

ustamu mantu, sastāvošu
no 30 aab. preču pārvadāšanas
vagonetēm, ar dzelzs rāmjiem

ētas par Ls 900,— un no
20 gab. preču pārvadāšanas va-
gonetēm ar koka rāmiem, no-
vērtētas par Ls 400,—. kopā par

0,—, Rīgas centrālās slimo

Rīgas prefektūras 9. iecirkņa
priekšnieks dara zināmu, ka
š. g. 1. novembrī, pīkst. 11
L. Lubānes ielā 22. dz. 12, tiks
pārdota vairāksolīšanā Jadvigai
Munčs piederoša manta, sastāvoša

amofona, 1 ,.Zinger" firmas
šujmašīnas un mēbelēm, novēr-
tētiem par L« 195,— soda naudas
piedzīšanai pēc akc. sod. lik.
36. p. 16591z

Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 28. oktobrī,
pīkst. 10, tiks pārdota Aizputē
uz tirgus laukuma otrā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Rebekai Funkelsteins,
sastāvoša no 18 pletdzelžiem,
10 kluču zāģiem, 10 pāriem
slidām un 15 dakšām un no-
vērtēta kopā par Ls 220,—
nekustamas mantas nodokļa pa-
rāda piedzīšanai, saskaņā ar No-
dokļu departamenta rakstu no
1928 g. 24. dec. ar JVs 51634.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
pal. 1.iecirknī izsludina uz 1929.g.
7. novembri, pīkst. 10 no rīta .
Silenes pag. Borovkā, uz tirgus
laukuma — ūtrupi, kui
pārdota atklātā Pērtai
Gorons piederoša manta: 1) viens
gultas igs( no-
cenots par Ls 8.- . gultas
spilvens, 3 kg smags, nocenots
par Ls 7,50: 3) viens zosu spalvu
matracis, 16 kg smags, nocenots
par Ls 25,— ; 4) divi vienkārši
krēsli, nocenoti par I
skatīt var minētā dienā un
vietā. 16566z

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 30. septembra lē-
mumu, civ. proc. lik. 1401. £>. un
civ. lik. (10. sēj. 1. d.) 1239. p.
uzaicina 1926. g. 20. oktobri
mirušā Fedora Doroteja d. Ladi-
ženska mantniekus pieteikt mi-
nētam miertiesnesim savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantu, atrodošos Jaun-
latgales apriņķī, Kacēnu pagastā.

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

Viļakā, 1929. g. 7. oktobrī.
15931z Bl. 1. JVs 173

Miertiesnesis 1. Bērzups.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1929. g. 16. oktobri.

AKTĪVĀ. _ Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 47,184,975 —

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,900,939 70 Pamata kapitāls 15.,423 98
Ārzemju valūta

^14M Rezerves ka P itāls 3,090,586 02

^fs kases zfmes un 'sīka metāla ' '~ Speciālās rezerves 2,500,000-
V

nauda 9,774,671 25 Noguldījumi 14,002,743 86

īa termina vekseji 92,980,212 84 Tekoši rēķini 64,453,152 66
Aizdevumi pret nodrošinājumiem. 56,336,919 97 Valsts rēķini un depoziti 87,180,390 45
Citi aktīvi ? . 19,696,478 73 Citi pasīvi . 22,334,406 70

256,327,678 67 25by327,678 67

Rīgā, 1929. g. 16. oktobri. Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
16474 Galvenais direktors K. Vanags.



Valsts zemes banka,

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par a zdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie ši likuma, paziņo, ka valsts
zemes bankas aizdevumu piedzī-
šanai:

1) Kārsavas iecirkņa tiesu iz-
pildītāja kancelejā, Kārsavā,
1929. g. 29. novembrī, pulksten
10 dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām. meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Ludzas apriņķī, Nautrēnu pa-
gastā, sastāv no Juzupu sādžas
viensētas Ks 5, un iedalīta Niko-
lajam, Pēterim, Onufrijam un
Ivanam Sjemkaniem (sk. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" JVs —, lapas
pusē —, kārtas JVs —;

2) Saimniecības: a) zemes kop-
platība 7,112 desetīnas, b) ēkas
— dzīvojamā ēka, kūts, rija ar
piedarbu.

3) Solīšana sāksies no Ls 500.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu '/s no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 100.—.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina iemak-
sātā drošības nauda līdz '/s
no nosolītās summas. Pārējās
% jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk, ka divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Ne a 30221

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī.
16572 Valsts zemes banka.

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

1) Baltinavas pag. namā, Balti-
navā, 1929. g. 20. novembrī,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saimnie-
cību ar ēkām, meliorācijām un
citiem zemes piederumiem, kura
atrodas Jaunlatgales apriņķī,
Baltinavas pagastā, sastāv no
Risovas sādžas viensētas JVs 7
2ideālām daļām, kuras ieda-
lītas Kazimiram un Augustam
lvana d. d. Kurkloviem.

2) Saimniecības zemes kop-
platība 14 deset. 1583 kv. asis.

3) Solīšana sāksies no Ls 300,—
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu ' 'no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 60,—.

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

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

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina iemak-
sātā drošības nauda līdz ' 5
no nosolītās summas. Pārējās
4jāiemaksā valsts zemes
bankai ne vēlāk, ka divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Ks a 10096

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī.
16575 Valsts zemes banka.

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

1) Kārsavas iecirkņa tiesu iz-
pildītāja kancelejā/ Kārsavā,
1929. g. 29. novembrī, pulksten
10 dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Ludzas apriņķī, Nautrēnu pag.,
sastāv no Griudenišku sādžas
viensētas Kb 42 un 42 a —
V2 ideālās daļas un iedalīta
Ādamam Franča d. Ludboržam
ari Slavītim (skat. ,,Zemes Ierī-
cības Vēstnesi" Ks —, lapas
pusē —, kārtas Ks —).

2) Saimniecības a. zemes kop-
platība 14,007 ha;

3) Solīšana sāksies no Ls 500.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu '/g no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 100,—.

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

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
'/6 no nosolītās summas.
Pārējās 4 /5 jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles. Šo prasību
neizpildīšanas gadījumā pircējs
zaudē iemaksāto drošības naudu
un tiesību uz saimniecību.

Rīgā, 1929. g. 15. oktobrī.
Ks a29973 16571

Valsts zemes banka.

Daugavpils pils. pol. 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1929. g.
24. oktobri, pīkst. 12, Iebraucamā
ielā Ne 2, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā Greizdofam Bunimam
piederošas sekošas mantas dzī-
vokļa iekārta.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 16562b

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
paligs 1. iecirknī, izsludina uz
1929. g. 7. novembri, pīkst. 10
no rīta, Silenes pag. Borovkā, uz
tirgus laukuma — ūtrupi, kurā
tiks pārdota atklātā izsolē pils.
Staņislavam Parādniekam pie-
derošā manta: 1) viens divdurvju
skapis, nocenots par Ls 5,—;
2) viens patvāris, nocenots par
Ls 5—; 3) viena vijole pilnā
kārtībā, nocenota par Ls 5,—
Apskatīt var minētā dienā un
vietā. !6565z

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliecību-grāmati-
ņu Ks 4908, izd. no 8. Daugavpils
kājn. p. komandiera 1927. g.
28. maijā ar Bernharda Jēkaba d.
Praulinš vārdu, dzim. 1905. g.
26. martā. !6585z

Rīgas kara apr. priekšnieks
izslud. par ned. nozaud. karaklaus
apliecību Ks 4032, izd. 1926. g.
26. aug. no auto-tanku diviz.
komandiera ar Leonida Hugo d.
Freimans vārdu, dzim. 1904. g.
30. augustā. 16586z

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izslud. par ned. karaklausības
apliec. Ks 10455, izd. ' no Rīgas
kara apr. pr-ka 1929. g. 18. febr.
izglītības turpināšanai uz pilsoņa
Sauls Eveļa d.Ouzvičs(Ourvičs) v.

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaud. karakl.
apl. Ks 47582, izd. no Rīgas kara
apr. pr-ka 1926. g. 28. sept. ar
Vilis Ešmanis vārdu. 16589z

Jēkabpils apr. priekšnieka pal.
2. iec. izsludina par ned. nozaud.
šādus dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi, izd. no Jēkabpils apr. pr-ka
pal. 2. iec. 1928. g. 20. febr. ar
Ks KV 002534/2904 ar Ābela
Eljas d. Ravdina vārdu un
2) zirga pasi ar Ks 1271, izdotu
no Neretas pag. valdes 1926. g.
21. aprīlī pils. Jānim Kriša d.
Brangelim. 15497

Lipnas iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka Kacēnu pag. Bricu
ciemā dzīv. Stepans Bogdanovs
ir nozaudējis savu „Brauning"
sistēmas revolveri ar Ks 370555,
kurš atrašanas gadījumā no-
dodams viņa kancelejā. No re-
volvera piesavināšanās publika
tiek brīdināta. 16243z

Ungurmuizas pagasta valde iz-
sludina par ned. nozaud. Latv.
iekšzemes pasi ser. IP Ks 006094,
izdotu no šīs pagasta valdes
1928. g. 22. maijā ar Ks 1492 un
karaklausības apl., izdotu no
Rīgas kara apr. priekšniekal926.
gada 30. maijā ar Ne 37928 ar
Jāna-AIfrēda Šmita v. 13335z

AEG
elektrības akc. sab. Rīgā, Latvijā,
valde sasauc akcionāru kungus uz
ārtzārt. vispārēju

sapulci,
kura notiks Rīgā, lielā Pils ielā
Ks' 23, s-bas kantori 1929. g.
15. novembrī, pīkst. 12.

Dienas kārtība:
1) sapulces amatpersonu vēlē-

šana;
2) papild. vēlēšanas;
3) Dažādi jautājumi sakarā ar

,,AEG Latvijā sabiedr. ar
aprobežoto atbildību Berlīnē",
Rīgas nodaļas likvidāciju un
tās nodaļas lietu pārņemšanu;

4) pieprasījumi un jautājumi.
16599r Valde.

Auzu un miežu iepirkšana armijas
vajadzībām ar 1929. g. 21. oktobri

tiek pārtraukta
Izņēmuma veidā auzas un aprobežotā vairumā ari mieži

(līdz 1 tonnai no katras saimniecības) tiks vēl iepirkti šādos
punktos, kur labības iepirkšana notiek pirmo reizi:

Skrīveros — 22. un 23. oktobrī,
Pļaviņās — 22., 23. un 24. oktobrī,
Aizputē — 24. un 25. oktobrī,
Rušanos — 23., 24. un 25. oktobri,

No to apvidu lauksaimniekiem, kuros labības iepirkšana jau
notikusi, auzas un miežaugstāk pievestos punktos netiks pieņemti.

Rudzu, kviešu un zirņu iepirkšana tiks turpināta pagaidām
visos līdz šim izslud.nātos p 'unktos, maksājot šādas cenas:

kaltētiem nekaltētiem
rudziem Ls 255,— Ls 240,— tonnā
kviešiem „ 360,— „ 340,— „
ga.šiem zirņiem ... „ 370,— ,, 350,— ,,
tumšiem zirņiem . . ,, 350,— ,, 330,— „

pieskaitot nosacījumos paredzētās piemaksas par labības tīrīgumu
un labumu. L 4514 16604

P. T. departamenta galvenā darbnīca
izsludina š. g. 6. novembri, 16479

rakstveida izsoli uz:
i) elektrolītisku, velmētu

vara stiepuli 0 8 mm 10.000 kg
2) antimagnetiskās dzelzs

stieņiem un skārdu . . 6.000 „
Izsole notiks minētā datumā, pulksten II, P. T. departa-

menta saimniecības daļas ist. Ks 10, Aspazijas bulv. 15. 1*
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 100/°

apmērā no piedāvājumu kopsummas. L 4508
Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-

daļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14.

Mežu departaments
noturēs 1929. g. 29. oktobrī, pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv.

Ne 6, dz. 9, ist. 6,

rakstisku izsoli
1850 ā&mtzs %īm&&āmuru

pie&āāāšamai.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar 40

sant. zīmognodevu un uzrakstu ,,Uz 1929.. g. 29. oktobra zīmogāmuru
izsoli" iesniedzami izsoles dienā līdz pīkst. 12 dienā tieši izsoles
kommisijai, vai iesūtāmi pa pastu līdz minētam laikam mežu depar-
tamentam.

Pirms izsoles sākuma sacensības dalībniekiem jāiemaksā vai
jāpievieno rakstiskam piedāvājumam Ls 550,— drošības nauda, kura
pie līguma slēgšanas jāpapildina līdz 10°/0 no nosolītās summas.

PiezimeT' Kā drošības naudu pieņems arī vērtspapīrus, uz-
rādītus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām 12. pantā.

Līgums jāslēdz 7 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par
piegādes piešķiršanu. Visu zīmogāmuru nodošanas termiņš 1930. g.
10. februāris.' Piegādāšana pa daļām pielaižama. Zīmogāmura
paraugs vēlams.

Izsoles noteikumus un zīmogāmura zīmējumu var saņemt
mežu departamentā, Rīgā, Kalpaka bulv. Ne 6, dz. 9, ist. 6, darb-
dienās no pīkst. 11 līdz 13. 16055z

L 4394 1* Mežu departaments.

Mežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 23. oktobra mežu izsoles sludinājums (iespiests
,,Vald. Vēstn." 1929. g. 195. numurā) kļūdu izlabojot, šādi i grozīts:
Lipnas virs-bā, izsoles vienībā Ne 3, ailē ,,Pārdos , pēc platības ha"
uzrādīto 56,70 ha vietā vajaga būt 57,33 ha. 16576

(jinteraiaiias slimnīca Jelgava.
Filozofu ielā Ne 37,

izsludina š. g. 21. oktobrī, pulksten 12,
Ttūfosiisftin izs&ti

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 slimnīcas
kanclejā līdz 1929. g. 21. oktobrim, pīkst. 12. Izsoles dalībniekiem
līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšējā drošības nauda, 10°/0
no piedāvājuma vērtības. L 4181 15785 1

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

Liepfilas-Glūdas dzelzceļa būves valde
izsludina

raftstisfoas secensibas
a) 1929. g. 24. oktobrī pīkst. 12.

Dobeles un Saldus staciju ūdensvadu piederumu piegādei un
ūdensvadu tīklu ierīkošanai. Drošības nauda Ls 3500,—.

b) 1929. g. 1. novembri pīkst. 12.
Dobeles un Saldus staciju mēchaniskās ūdensapgādes ietaišu

iegādāšanai. Drošības nauda Ls 2000,—.
Tuvākas zinas darbdienās no pīkst. 9—15, dzelzceļu virs-

valdē, Oogoļa ielā K° 3, istabā 377. L 4213 1* 15791

Liepāja?-Ciūdas dzelzceļa būves valde
izsludina 1929. g. 20. novembrī, pīkst. 12,

rakstisku sacensību
tlīlgrāujn tilta pamatu ierīkošanai un mūra darbiem,

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 20.000,-—.
Tuvākas ziņas darbdienās no pīkst. 9—15, būves valdes kancelejā,
dzelzceļu virsvaldē ist. Ks 370. 3 L 4515 16603

£atgales artilērijas puiHs
izsludina rakstisku un mutisku izsoli š. g. 5. novembrī, pīkst. 9

12 tonnas skābu kāpostu piegādi
pulkam, laikā no 1929. g. 15. decembra līdz 1930. g. i. jūnijam

Izsole notiks Latgales artilērijas pulka štābā, Krustpils muižāsaskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām'
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiemaksā pulka kasē
10°/0 drošības naudas no pieprasītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Latgales artilērijas pulka
štābā, Krustpils muižā, darbdienās no pīkst. 9—15.

Piezīme: ,,Likums par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām"
izsludināts ,,Valdības Vēstnesī" 1927. g. 54. numurā. 16583

6. rejona inženieris, Rēzeknē,
izdos š. g. 25. oktobrī, pulkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas
alejā Ks 70, jauktā izsolē:

1) Dzelzsbetona tilta Ks 99 ar aiļu 1 m virsbūves atjaunošanai
uz Latgales šosejas km 66,357. (Drošības nauda Ls 75,^\2) Dzelzsbetona tilta Ks 202 ar aiļu 2,00 m jaunbūvei' uzLatgales šosejas km 127,753. (Drošības nauda Ls 220 ,—v.

3) Caurtekas Ks 6 jaunbūvei uz Mežvidu bruģa km 1,921
(Drošības nauda Ls 55,—) un

4) Caurtekas Ks 7 jaunbūvei uz Mežvidu bruģa pie Mežvidu
stacijas. (Drošības nauda Ls 60,—.)
Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs. ?
Tuvākas ziņas kancelejā parastā darba laikā. L4512 16602

Mvasie*va virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē, pēc platības un celmu skaita,
augošu liet- un malkas koku mežu uz valsts
fonda zemēm un atmirušu mežu valsts mežā:

1929. g. 26. novembrī, Dagdas pagasta namā.
A. Pēc takses.

I iec. mežniecībā: Dagdas novadā, pēc celmu skaita 2 vienī-
bas no 108—728 kokiem, vērtībā no Ls 104,— līdz Ls 144,—. pēc
platības 46 vienības, no 0,12 ha līdz 7,81 ha, vērtībā no Ls 18
līdz Ls 2193,—.

II iec. mežniecībā: Asūnes novadā, pēc platības 29 vienības
no 0,30 ha līdz 5,48 ha, vērtībā no Ls 12,— līdz Ls 465,—.
B) 1929. g. 8. janvāra izsolē pārdotās vienības, no kurām pircēji

atteikušies.
I iec. mežniecībā: Dagdas novadā, pēc platības 3 vienības

no 2,39 ha līdz 6,87 ha, vērtībā no Ls 77,— līdz Ls 581,—.
C) agrākās izsolēs nepārdotus sekvestrētus materiālus,

ar 60% takses pazeminājumu, Ks 13 apg., Bukmuižas nov.,
jaunsaimniecībā Ks 60, pēc celmu skaita 1 vienību 9 kpki,
vērtībā Ls 8,—.

1929. g. 21. novembrī, Krāslavas pagasta namā.
A) Pēc takses.

III iec. mežniecībā: Baltinas novadā, pēc celmu skaita 9 vie-
nības no 307—2725 kokiem, vērtībā no Ls 249.— līdz Ls 3809,—.
Pēc platības 2 vienības no 3,9! ha līdz 23,40 ha, vērtībā no Ls 1447—
līdz Ls 4902,—.

II iec. mežniecībā: Asūnes novadā pēc platības 7 vienības no
1,05 ha līdz 4,10 ha, vērtībā no Ls 110,— līdz Ls 1529,—.

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

Izsoles sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolēs pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoļu kommisijai 10°/a

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

Kā drošības pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu
obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes
bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītiestāžu garantijas. No
jaunsaimniek em, kuri vēlas pirkt uz viņu zemes augošu mežu un
meža pārdošanas summu pieskaitīt zemes izpirkšanas maksai,,
pieņems vekseļus ar divu kreditspējīgu galvinieku parakstiem.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā no vienības pār-
došanas summas par ' 1. iec. rrtežniecībā pārdodamām vienībām
drošības nauda mežu kultūrdarbu izvešanai 15%, kuras paliek mežu
departamenta rīcībā un 3% ciršanas vietu tīrīšanai, par pārejām
zsludinātām vienībām, ciršanas vietu tīrīšanai 10% no vienības

pārdošanas summas.
Ja mežu nopircis pats zemes ieguvējs, apvienotās drošības

naudas ciršanas vietu tīrīšanai un kultūru darbu izvešanai, kā ari
cirsmu tīrīšanas drošības naudas nav jāmaksā.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 16567z Krāslavas virsmežniecība.
-J^_____- š. g. 29. oktobrī, pīkst, i 23 p. p. pārdos Vāci*
HlCU|fC centrālās sabiedr. kases telpas, L. Zirgu ielā 21,
šīs pašas kases uzdevumā uz attiecīgās personas rēķina atklātā
vairāksolīšanā

H obligācijas ā £s 5000 nom.
ingrosētas uz Pasta muižas neatsavināmo d,i|u ar nosaukumu
,,Kalna krogs" zemes grām. Ks 13519. Tuvākas ziņas augšmin. kasē.

16598 Zvēr. biržas māklers T. Šummers.

Livflnu stiklaan Korķu fabrika ancsoli.
(AKLLMOHepHoe 06m,ecTBO /InBeHrocļDCKHX cTen/iflH-

Horo m npo6oMHoro npoMSBCACTB)

j£fHft>iddcIjas foommisiļa
paziņo, ka:

1) 1929. g. 9. novembri, pulkst. 12 dienā, Līvānos, Līvānu
pagasta valdes telpās, pārdos atsevišķi atklātā izsolē

min. sabiedrībai piederošo fabrikas ēku atliekas
uz zemes gabala JV° 243 F:

a) koka divstāvu ēku (taksācijas vērtība Ls 500,—) un
b) jauktas plienu un ķieģeļu mūra atliekas (taksācijas vērtība

Ls 13,01);
2) izsole sāksies no novērtējuma summas;
3) personām, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā izsoles

dienā likvidācijas kommisijai par koka ēku puse no novērtējuma
summas, bet par mūra atliekām visa novērtējuma summa;

4) mūra atlieku nosolītajam iemaksa tūliņ pēc izsoles jā-
papildina līdz nosolītai summai, bet ftoka ēkas nosolītajam at-
likusē pirkšanas summas daļa jāiemaksā nedēļas laikā pēc izsoles

dienas;
5) visus pirkšanas-pārdošanas iīgumu noslēgšanas izdevu»

maksā pircējs:
6) ēku atlieku likvidācija nobeidzama līdz 1930. g- 'i'

vārim;
7) tuvākas ziņas izsniedz Rīgā, Noliktavas ielā Ne 1. dz o

un Antonijas ielā Ks 6, Tieslietu ministrijas telpās, istaba o>
no pulksten 9—15.
16606 Likvidācijas kommisijas priekšsēdētājs J. Lukstiņs.
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