
Celsim Brīvības pieminekli!
Pagājis neliels, bet ievērojams laika sprīdis, kamēr latvju tautas

varonīgās cīņas vainago brīvība un valsts patstāvība.

Cīņā un darbā iegūta Latvijas neatkarība. Gadu simtiem tā celta
tagadnei un tālai nākotnei. Paaudzes nākušas, paaudzes gājušas. Katra
no viņām apliecinājusi sevi, gatavojot ceļu no nebrīvības uz brīvību.
Te darbā neatlaidīgais līdumnieks atkaroja zemi mežam un purvājam,
pārvērzdams to sev par auglīgu tīrumu; te pārbaudījuma brīžos savu
drošsirdību apliecināja kareivis, krustodams ieročus ar ienaida pārspēku
kaujas laukos; te gudrais dziesminieks vairoja garīgās vērtības, radīdams
neizsmeļamu dainu un teiku pūru. Visi viņi stāvējuši par Latviju. Viņu
gars paceļas zemnieku nemieros, atmodas kustībā, 1905. gada revolūcijā,
beidzot atbrīvošanas cīņās, kad uzvaras pašlepnumā vienoti savos
Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un Latgales laukos nostājās nacionālās
armijas pulki, apliecinādami visas tautas gribu, cēlo, noteikto mērķi —
būt savas zemes noteicējiem un likteņa lēmējiem. Viņos izpaudās gars,
kas vadījis mūsu pirmos agrīnos modinātājus, tautas saucējus, avīžniekus,
dzejniekus un audzinātājus. Un ilgu gadu cīņas un centieni dabūja
piepildījumu viņu slavenajās uzvarās. Uzvarētājs palika tautas paš-
apziņas dzīvais spēks. Šī tapšana no dziļās senatnes līdz atbrīvošanai
ir varonības un notikumu pilnā mūsu vēsture. Viņā arī slēpjas mūsu
nākotnes drošākā ķīla.

t

Kad cīņu sasniegumi dzīvē noslēdz zināmu posmu, mēs vēršam
skatu atpaka], atmiņās smejoties iejūsmu jaunām gaitām. Lai savu
pārliecinošo valodu uz mums un paaudžu paaudzēm runā arī Latvijas
tapšana! Lai piemiņas zīmēs paceļas sapņotāji un karotāji, kas stāvējuši
pie mūsu patstāvības šūpuļa, tās lai atbalso lielo saviļņojumu brīžus
nākamībai! Ne tikai vēsturei pieder pagātne — mūžam tanī sakņojas

tagadne un nākotne.
Celsim šai brīvībai un neatkarībai cienīgu pieminekli! Celsim to

kā tautas spēka, viņas dvēseles stipruma, tautas vienības apliecinājumu!
Paaudzes, kurām liktenis uzticējis lielā mērķa piepildīšanu, Latvijas

valsts izcīnīšanu, sevi pašaizliedzīgi ziedodamas, ir izteikušas savu gribu.
Tagadējās un turpmāko paaudžu uzdevums ir godbijībā pieminēt
šo gribu, radīt tradīcijas, kas liecinātu, ka mēs esam cienīgi saņemt
sagatavoto mantojumu. Cīņas prasījušas upurus, kas atdusas mūsu
valsts ēkas pamatos. Zeme, kas pieder mums, slacīta viņu asinīm.

Celsim monumentu, kas, Latvijas saules apmirdzēts, cauri mūžiem
atgādina zināmu un nezināmu varoņu tēlus!

Uzstādot monumentu notikumiem un personām, tautas . apliecina
savu nacionālo apziņu. Apliecināsim to arī mēs, lai paši skaidrāki
redzētu savu tapšanu, lai gūtu spēku sava laikmeta pašaizliedzīgai
veidošanai. Neprasīsim pēc atsevišķu cilvēku nopelniem, atsevišķu
varoņu panākumiem. Katrs viņi ir cīnījušies par visu zemes iedzīvo-
tāju labklājību, un brīvības ideja ir kvēlojusi visas tautas dvēselē.
Brīvības svētību bauda visi Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc arī katrs lai
aicināts atbrīvošanas pieminekļa radīšanā. Celsim to vienprātīgi, vienoti,
kā vienoti uzupurēšanās gatavībā par dzimteni un brīvību naidīgām
varām pretī stājās tautas spēka nesēji.

Celsim šo pieminekli Rīgā, jo viņa ir Latvijas sirds! Celsim viņu
Daugavas krastos, jo Daugaviņa māmuliņa saista atsevišķas Latvijas
daļas pie Latvijas sirds — Rīgas!

Celsim Brīvības pieminekli!

Brīvības pieminekļa komitejas priekšsēdētājs
Valsts Prezidents G. Zem gals.

Locekļi: ģenerālis J. Balodis,
Marģers Skujenieks,
Rūdolfs Egle,
Alfrēds Andersons.

Rīgā, 1929. g. 12. decembrī.

Instrukcija Brīvības pieminekļa komitejas
un viņas orgānu darbībai.

Brīvības pieminekļa vietējās un iecirkņu
komitejas.

Papildinājums rīkojumā par tranzīta pre-
cēm, kuras atļauts uzglabāt privātās
noliktavās.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls

"i/2
gadu12,—gadu 18,—

3 mēn 6,— 2 gadu 10,—
1 ,, 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības gft» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot *||aļSļ ||H^JIb|§ svētdienas un svētku dienas

Redakcija: '^j^Bļ^E ļffi^J^JJ^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī M 2. Tālrunis 20032 ^H^NliilPfP^ Rīgā, pilī .Ne 1. Tālrunis 2003i
Runas stundas no 11—12 ^^nĒF 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.) ' . „ —,2o

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

Valdības rīkojumi un pavēles.
Brīvības pieminekļa komitejas

1929. g. 9. decembra sēdē uz
1927. g. 29. decembra noteikumu
pamata pieņemtā

Instrukcija
Brīvības pieminekļa komitejas

un viņas orgānu darbībai.
Komiteja.

1. Komiteja dod prezidijam princi-
piālus norādījumus pieminekļa celšanas
un līdzekļu vākšanas lietās.

2. Komitejas sēdes sasauc pēc vaja-
dzības un vada Valsts Prezidents, kā
komitejas priekšsēdētājs, vai viņa viet-
nieks. Dienas kārtību nosaka. prezidijs.

Locekļus uz sēdēm aicina ar pavēstēm.
3. Sēdes pilntiesīgas neatkarīgi no

ieradušos locekļu skaita. Lēmumus tanīs
pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu,
bet, balsīm līdzīgi daloties, priekšlikums
skaitās par noraidītu.

4. Sēžu protokolus raksta- komitejas
vai Valsti Prezidenta sekretārs. Tos
paraksta sēdes vadītājs ar sekretāru.

5. Komiteja ievēl pieminekļa projekta
sacensības kommisiju (žūriju).

minekja (piem. Jelgavas) ap-
riņķa komiteja". Tām padotas vietējās
pilsētu un pagastu komitejas.

1. piezīme. Liepājā un Daugavpilī
pastāv atsevišķas komitejas, kuras
līdzīgi apriņķu komitejām padotas
prezidijam.

2. piezīme. Rīgā darbojas Brīvības
pieminekļa komitejas prezidijs, pa-
pildināts ar viņa uzaicinātām per-
sonām. Nodibina arī vietējās iecirkņu
komitejas.

17. Apriņķa resp. iecirkņu komiteja
sastāv vismaz no 5 personām, kuras iz-
rauga prezidijs no vietējiem administrā-
cijas, pašvaldības un sabiedriskiem darbi-
niekiem. Priekšsēdētāju un pārējās amat-
personas ievēl no sava vidus vietēja ko-
miteja. Tai ir arī kooptācijas tiesības.

18. Visas vietējās komitejas darbojas
pēc prezidija norādījumiem. Pagasta un
citas vietējās komitejas apstiprina apriņķa
komitejās.

19. Ziedojumu vākšanas zīmes vie-
tējās pilsētu (16. p. 1. piezīme), apriņķu un
Rīgas iecirkņu komitejas saņem no Brī-
vības pieminekļa komitejas Rīgā; par ko
izdod parakstu vai kvīti, atzīmējot tanī
saņemto zīmju sērijas, numurus un skaitu.
Tādā pašā kārtībā vietējās komitejas var
nodot šīs zīmes savām oagastu . un citām
vietējām komitejām un uzticības iestādēm
vai personām.

Atbildību par ziedojumu vākšanas zīmju
uzglabāšanu līdzīgi citām vērtībām un
uzraudzību viņu izplatīšanā nes vietējās
komitejas priekšsēdētājs.

20. Ziedojumu zīmes pārdošanai no-
vietojamas valsts un pašvaldības iestādēs,
sabiedriskās organizācijās, kredītiestādēs,
uzņēmumu kantoros, kā arī izplatāmas
caur amatpersonām, skolām, karavīriem,
aizsargiem, atbrīvošanas cīņu dalībniekiem
un citām pilnvarotām uzticības per-
sonām, saskaņā ar iepriekšējo pantu.
Šo zīmju izplatītājiem ārpus iestādēm
vietējā komiteja izdod apliecību, kura
pilnvaro uz šo darbību un kura pieprasī-
juma gadījumā uzrādāma tiklab ziedo-
tājiem,kā uzraudzības iestādēm vai amat-
personām.

Prezidijs.

6. Brīvības pieminekļa komitejas pre-
zidijs, kura priekšsēdētājs ir Valsts
Prezidents,' ievēl no sava vidus priekš-
sēdētāja vietnieku, kasieri un sekretāru uz
visu komitejas darbības laiku. Prezidijs
izpilda komitejas lēmumus un vada te-
košus darbus.

7. Prezidija sēdes sanāk pēc vaja-
dzības, un tās pilntiesīgas, ja piedalās
priekšsēdētājs vai viņa vietnieks un vēl
vismaz divi locekļi. Lēmumus pieņem ar
vienkāršu balsu vairākumu, pie kam, ja
balsis dalās līdzīgi, priekšsēdētāja balss ir
izšķiroša. Visus lēmumus protokolē.

8. Prezidija sēdēs var piedalīties priekš-
sēdētāja uzaicināti kommisiju un vietējo
komiteju priekšstāvji, kā arī lietpratēji,
ar padomdevēja balsi.

Katrā ziedojumu zīmē ierakstāms zie-
dotāja vārds.

Ieteicams izlikt redzamās vietās uz-
saukumus, plakātus un allaž par to at-
gādināt vietējā presē.

1. piezīme. Zīmju izplatītāji nekādu
materiālu atlīdzību nesaņem, bet
morālisks gandarījums katram būs
paša labā apziņa, ka piedalījies lielā
tēvzemes mīlestības darbā.

2. piezīme. Šo zīmju izplatīšanas veidu
atsevišķos gadījumos, piemēram sa-
biedriskos izrīkojumos, dažādās pub-
liskās sapulcēs un biedrību sanāksmē-,
katru reizi tuvāk nosaka vietējās
komitejas. Ja kāda organizācija vai
sabiedriska grupa vēlas sagādāt lī-
dzekļus Brīvības piemineklim ar kādu
izrīkojumu, tad izprasāma vietējās
komitejas atļauja, pie kam izrīkojuma
ienākumus un izdevumus tādā gadī-
jumā kontrolē vietējās komitejas
priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota
persona.

9. Katra atsevišķa sava locekļa dar-
bības apjomu nosaka prezidijs.

10. Izdevumu rēķinus apstiprina pre-
zidijs. Čekus paraksta divi: priekšsē-
dētājs vai viņa vietnieks uti kasieris.

11. Komitejas grāmatas (galveno,
k;ises, ziedojumu zīmju un citas) ved
un tekošus rakstu; izpilda Valsts Prezi-
denta sekretariāts. Naudas grāmatas ved
pēc amerikāņu sistēmas.

Ziedotājus reģistrē atsevišķā grāmatā,
kuru uzglabā vēsturei.

12. Līgumus slēdz un pilnvaras iz-
dod komitejas vārdā prezidijs, un tos pa-
raksta priekšsēdētājs vai viņa vietnieks
kopā ar sekretāru.

Ko mm i sijas.
13. Atsevišķu uzdevumu veikšanai, kā:

pieminekļa celšanas darbu vadībai, lī-
dzekļu vākšanas organizēšanai u. t. t.
prezidijs var ievēlēt speciālas kommisijas.

14. Kommisiju sastāvu, darbības ap-
jomu un tiesības katrā atsevišķā gadījumā
nosaka prezidijs.

15. Attiecīgas kommisijas "līdzekļu sa-
gādāšanai var būt ar? pie vietējām ko-
mitejām.

Vietējās komitejas.
16. Brīvības pieminekļa celšanai va-

jadzīgo līdzekļu vākšanai prezidijs no-
dibina komitejas, pa vienai katrā ap-
riņķī, ar nosaukumu ,, Brīvības pie-

21. Brīvības pieminekļa zīmes izlaistas
kā bezvērts kuponi par vienu latu katrs,
bet pēc vēlēšanās ziedotāji var pieprasīt
un nopirkt arī 10,—, 20,— un 100,— latu
zīmes. Tās var iegādāties arī atsevišķas
iestādes, uzņēmumi, firmas un organizā-
cijas. Ziedojumu zīmes nevienam nevajāja
uzspiest, bet, ar vērīgu uzmanību un laipnu
taktu paskaidrojot spraustos mērķus, ik-
katru mēģināt noteikti pārliecināt nopirkt -
tās sev, varbūt arī saviem bērniem un
piederīgiem'.

Piezīme. Skolēniem un bērniem izlaiž
īpašas 20 un 50 sant. ziedojumu zīmes.



22. Savāktos līdzekļus vietējās komi-
tejas iemaksā katra mēneša beigās Brīvības
pieminekļa komitejas tekošos rēķinosj
M° 2997 Latvijas bankā vai Ne 1475 tuvākā
vietējā pasta iestādē un par savu darbību
pēc iespējas biežāki informē prezidiju.

Reizē ar naudas iemaksu piesūtāmi
prezidijam ziedotāju saraksti reģistrēšanai
ziedotāju grāmatā. Saraksta forma:
1. aile — sērija un numurs, 2. — ziedotāja
vārds un uzvārds, 3. — dzīves vietas īss
apzīmējums.

23. Vietējo komiteju darbvedība atro-
das komitejas priekšsēdētājam padotā vai
pēc vienošanās šīs komitejas izraudzītā
iestādē. Komiteju darbinieki algu ne-
saņem.

Vietējās komitejas saviem pasta sūtīju-
miem un citās darbības vajadzībās lietā
pastāvošo, parasto sava priekšsēdētāja
vai darbvedību pārzinošās iestādes zī-

. t. i. pilsētas valdes, apriņķa priekš-
nieka, apriņķa valdes, pagasta valdes
oficiālo zīmogu.

24. Pēc darbības izbeigšanās vietējo
komiteju aktis ar visiem rakstiem un
citiem materiāliem nodod Brīvības pie-
minekļa komitejas archīvā Rīgā.

Revīzijas kommisija.

25. Revīzijas kommisija valsts kontro-
liera vadībā revīzijas darbībā nav ierobe-
žota ne ar kādiem noteikumiem. Komitejas
ieņēmumu, izdevumu un kases kontroli
kā centrā, tā arī uz vietām kommisija var
izdarīt katrā laikā, pilnā sastāvā vai caur
saviem atsevišķiem locekļiem un tāpat
personām, kuras uz to viņas'pilnvarotas.

26. Revīzijas ziņojumus kommisija
iesniedz komitejai caur prezidiju.

Brīvībās pieminekļa komitejas
priekšsēdētājs

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Brīvības pieminekļa komiteja paziņo
vispārējai zināšanai, ka nodibinājušās un
apstiprinātas šādas

Brīvības pieminekļa
vietējās komitejas.

1. Rīgā: Brīvības pieminekļa komitejas
prezidijs — priekšsēdētājs Valsts Prezi-
dents G. Zemgals, viņa biedrs —
ģenerālis J. Balodis, sekretārs — latvju
rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības
priekšnieks R. Egle, kasieris — Saeimas
deputāts M. Skujenieks un loceklis —
hij. Rīgas pilsētas galva A. Andersons;
locekļi: iekšlietu ministris E. Laimiņš,
izglītības ministris E. Ziemelis, Rīgas
pilsētas, galva A. Krieviņš, Rīgas
prefekts T. Grinvalds, Rīgas biržas komi-
tejas priekšsēdētājs doc. E. Birkhāns,
Tautas bankas direktors P. Geidāns,
Latvijas rūpnieku un amatnieku savie-
nības priekšsēdētājs E. Kūraus, Latvijas
tirgotāju savienības priekšnieks F. Las-
manis, Mazās Ģildes vecākais L. Saje,
sabiedrisks darbinieks A. Gusevs, rūp-
nieks A. Steinerts, sabiedrisks darbinieks
J. Kacenelenbaums, kokrūpnieks
j. Mīlmanis, gumijrūpnieks A. Sobo-
ļevičs un tirgotājs-direktors V. Reimers.

Komitejas technisko darbu vadītājs —
Valsts Prezidenta sekretārs J. Grandaus.

Iecirkņu komitejas

1. Priekšsēdētājs — Rīgas pilsētas galva
A. Krieviņš, priekšsēdētāja biedrs —
rūpnieks un tirgotājs R. Dunce, sekre-
tārs — prefektūras I iecirkņa priekšnieks
R. Treijs, kasieris— notārs B. Zemgals,
locekli: pilsētas galvasbiedrsV.Sadovskis,
prefektūra:- I iecirkņa priekšnieka palīgs
K. Pat jau ko, tirgotājs B. Trofimovs,
students H. Tauriņš, tirgotājs E. Preiss,
tirdzinieku biedrības priekšsēdētājs
K. Grīviņš, prelāts Mgr. E. Stukels,
sabiedrisks darbinieks K. Rozīts, tirgo-
tājs A. Jakšs, Armijas oikonomiskā vei-
kala priekšnieks pulkv.-leitn. A. Alksnis,
Lielās Ģildes vecākais V. Reimers,

Mazās Ģildes vecākais L. Saje un tirgo-
tājs V. Kozlovs.

II. Priekšsēdētājs — grāmatrūpnieks
ļ. Rapa, priekšsēd. biedrs — prefektūras

II iecirkņa priekšnieks Ģ. Kugra, sekre-
tārs — studentu padomes priekšsēdētājs
J.Raiska, kasieris — rūpnieks J. Taube,
locekļi: valsts darbinieku centrālās savie-
nības priekšsēdētājs Saeimas deputāts
doc. K. Kiršteins, Latvijas skautu
priekšnieks T. Baltpurviņš, Latvijas
kultūras veicināšanas biedrības priekšnieks
0. Krolls, prefektūras II iecirkņa pr-ka
palīgs V. Strauss. Rīgas namu īpašnieku
biedrības sekretārs M. Miezis, tirgotājs
K. Lukins, tirgotājs un namsaimnieks

I. Zalamonsons. ,,Brīvās Zemes" redak-

tors R. Vilde. pilsētas domnieks R. Bāce,
notārs J. Krūklands, notārs M.Čulkovs,
Latvijas bankas sialvenais direktors
V. Vanags un Krievu drāmas teātra
direktors G. Grišins.

111. Priekšsēdētājs — prefektūras
III iecirkņa priekšnieks 0. Viļumsons,
priekšsēdētāja biedrs — centrālās savie-
nības ,,Konzums" direktora-rīkotāja biedrs
E. Laursons, sekretārs — ,,Augļu
Eksporta" direktors J. Josts, kasieris —
namsaimnieks Fr. Bērziņš, locekļi:
Latvijas ugunsdzēsēju savienības priekš-
nieks rūpnieks G. Rudzītis, Latvijas
lauksaimnieku centrālbiedrības darbinieks
J. Gulbītis, Latvijas tirgotāju savienības
priekšnieks Fr. LaŠmanis, namsaimnieks
Fr, Naruns, a. s. ,,Volfmiidt" direktors
K. Misrocbs, Latvijas nac. atvaļināto
karavīru biedrības priekšnieks J. Sausais,
latvju sieviešu nacionālās līgas priekš-
niece B. Pīpiņš, ,,Ars" direktors
V. Emeļjanovs, namsaimnieks L. Nei-
burgs, notārs J. Purgals, sabiedrisks
darbinieks štauers G. Ālers, tirgotāj?
J. Muške, tirgotājs H. Zelkins un zvē-
rināts advokāts A. Bočairovs.

IV. Priekšsēdētājs — rūpnieks A. Kū-
raus, priekšsēdētāja biedrs — prefektū-
ras IV iecirkņa priekšnieks T. Kēnigs-
valds, sekretārs — viņa palīgs E. Dre i ma-
nis, kasieris — namsaimnieks J. Skulte,
locekļi: protoierejs M. Tichomirovs,
rūpnieks H. Gaabe, tirgotāji K. Appe-
rans un A. Balodis, rūpnieki A. Buks
un L. Davidsons, sabiedrisks darbinieks
J. Hincenbergs, Vidzemes tirdzinieku
biedrības priekšnieks K. Kaņeps, rūp-
nieks H. Lēvins, inženieris A. Lēvins,
a/s. „Maikapar" nodaļas vadītājs A. Ma-
ziņš, tirgotāji H. Marienfelds un
J. Pērnavs, bankas direktors M. Post-
nieks, bezpartejisko Latvijas atbrīvotāju
biedrības priekšnieks E. Priedkalns,
tirgotāji H. Segals, E. Valters un
J. Vanags un namsaimnieks A. Viš-
nevskis.

dārznieks A. Bemharts, namdaru
meistars Ed. Eizenbergs, namsaimnieks
Ģ. Pētermanis un būvmeistars Ed. Di-
rn i tris.

IX. Priekšsēdētājs — namsaimnieks
A. Brinkmanis, priekšsēdētāja biedrs —
rūpnieks D. Visockis, sekretārs — pre-
fektūras IX iecirkņa priekšnieks V. llziņš,
kasieris — aptiekārs J. lngelevičs,
locekļi: skolotājs R. Liepiņš, tirgotājs
un namsaimnieks AI. Gončarovs
XX pamatskolas pārzinis I. Fogelis,
žīdu slimnīcas direktors I. Joffe, Rīgas
palīdzības biedrības priekšsēdētājs dārz-
nieks P. Šmits, vecticībnieku sa-
biedrisks darbinieks V. Fomins, fa-
brikanti N. Kuzņecovš un A. Siro-
tins, tirgus uzraugs J. Lamša, krāj-
aizdevu sabiedrības direktors nam-
saimnieks F. Štukas, Aleksandra brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrības priekšnieks
N. Lai viņš, tirgotājs un namsaimnieks
P. Baumanis, pareizticīgo draudzes mā-
cītājs N. Šalfejevs, namsaimnieks
R. Zariņš, dārznieks un namsaimnieks
O. Graudiņš, namsaimnieks J. Lablaiks
un slimo kases ambulances pārzinis
Fr Šūlmeisters.

X. Priekšsēdētājs — Torņakalna Lu-
tera baznīcas mācītājs j. Birģelis.
priekšsēdētāja biedrs — direktors
Dr. L. Šēnfelds, sekretārs — rūpnieks
M. Kalniņš, kasieris — prefektūras
X iecirkņa priekšnieks 0. Kristiņš,
locekļi: tirgotājs un namsaimnieks J. Tau-
riņš, tirgotājs un namsaimnieks ļ. Cī-
rulis, rūpnieks un namsaimnieks K. Liel-
āties, rūpnieks Fr. Varans, nam-
saimnieks J.Bērziņš, tirgotāja L. Jakšs,
dārzniecības īpašnieks R. Sproģis,,,Len-
tas" fabrikas direktors R. Bettmanis,
ādu rūpnieks K. Dravnieks, rūpnieks
A. Lai viņš, prefektūras X iecirkņa
priekšnieka palīgs E. Breikšs un s-bas
,,Enkurnieku artelis" direktors - rīkotājs
J. Vaivads.

XI. Priekšsēdētājs — Rīgas Pārdauga-

vas krāj - aizdevu s-bas priekšsēdētājs
M. Lapiņš, priekšsēdētāja biedrs — pre-
fektūras XI iecirkņa priekšnieks J. Zīds,
sekretārs — jaunatnes sabiedrisks darbi-
nieks Šampēterī Hugo Balodis, sekre-
tāra biedrs — Rīgas nomaļu savienības
priekšsēdētājs M. Trule, kasieris — nam-
īpašnieku b-bas priekšnieks P. Šturms,
locekļi: dārzniecības direktors J. Rībels,
Nordeķu ugunsdzēsēju b-bas priekšnieks
K. Āboliņš, Uguciema palīdzības biedrī-
bas priekšnieks R. Fišers, sabiedrisks
darbinieks J. Šipilo, XVI pamatskolas
pārzinis Fr.Ieviņš, XXXIV pamatskolas
pārzinis E. Šmits, Mārtiņa vācu draudzes
priekšnieks aptiekārs E. Dormanis, Rīgas
tekstīlfabriku prokūrists T. Pogge,
tirgotājs M. Platups, Rīgas Holma
vilnas fabrikas direktors K. Lēzers,
rūpnieks E. Mežīts, Pārdaugavas
pareizticīgo draudzes mācītājs M. Smir-
novs, rūpnieks Fr. Foege, nam-
saimnieks T. Utkins, namsaimnieks
P. Bautnanis, ,,Iiģeciema alus darītavas"
direktors A. Lēnerts, arehitekts H. Pī-
rangs, ,,Gentleman" direktors R. Šrage
un cementfabrikas direktors R. Iršiks.

V. Priekšsēdētājs — prefektūras V ie-
cirkņa priekšnieks B. Urdevics, priekš-
sēdētāja biedrs — namsaimnieks M. Mi-
ķelsons, sekretārs — ,,Zieme[bāzmas"
sabiedriska darbiniece M. R i n ks, kasieris—-
,,Pavasara" biedrības darbinieks J. Zel-
tiņš, locekļi: nac. atv. karavīru biedrības
darbinieks J. Biezais, Mīlgrāvja super-
fosfāta fabrikas daļas vadītājs H. Hir-
šovics, kīnoīpašnieks V. Haaze, pilsētas
lopkautuves direktors Dr. L. Kuppics,
inženieris R. Rutke, aptiekārs N. Kuz-
ņecovš un tirgotājs A. Krupenņikovs.

VI. Priekšsēdētājs — Jēzus 'baznīcas
mācītājs doc. J. Sanders, priekšsēdētāja
biedrs — pareizticīgo draudzes mācītājs
A. Makedonskis, sekretārs — prefek-
tūras VI iecirkņa priekšnieks ļ. Vedējs,
kasieris — viņa palīgs K. Zommers,
locekļi: tirgotājs K. Palcmanis, nam-
saimnieki J. Bērziņš un E. Bērziņš,
tirgotāja A. Kļaviņš, namsaimnieki
P. Putniņš un A. Liepiņš, sabiedriska
darbiniece L. Eglītis, namsaimniece
N. Sproģis, sabiedriskas darbinieces
E. Sanders un Ž. Vinters, bankas di-
rektors S. Kļimovs, namsaimniece A.
Visockis, Dr. med. A. Zalkinds, nam-
saimnieks K. Valdmanis, Saeimas de-
putāts S. Kirilovs, tirgotājs D. Vein-
bergs, namsaimnieks D. Zachodņiks.
strādnieks K. Vinters, tirgotājs K

* Bī-
riņš, namsaimnieks P. Blūms, zvērināts
advokāts V. Meierovics, namsaimniece
A. Lielaucs un a/s ,,Daugava" direktors
inženieris P. Birkmanis.

XII. Priekšsēdētājs — ,,Feniksa" fa-
brikas direktors Fr. Kette, priekšsēdētāja
biedrs — finieru fabrikants E. Rudzītis,
sekretārs — prefektūras XII iecirkņa
priekšnieks ļ. Lācis, kasieris —tirgotājs
0. Reimanis, locekļi: tirgotājs A. Filin-
gers, fabrikas direktors P. Grandovskis,
rūpnieks V. Druja, tirgotājs K. Ronis,
fabrikants P. Balodis, namsaimnieks
un tirgotājs P. Rubenis, tirgotājs
P. Krūmiņš, velosipēdu fabrikants
P. Ozolnieks, fabrikas pārvaldnieks
K. Hermanis, „Juglas manufaktūras"
galv. direktors K.. Rodegra, fabrikas
galv. direktors Ž. Mulemans, fabrikas
pārvaldnieks G. Petrovs, strādnieki
J. Kapteinis, A. Stūrnieks, J. Šņore,
A. Ašmanis un St. Kucko.

VII. Priekšsēdētājs — rūpnieks un nam-
saimnieks A. Grasis, priekšsēdētāja
biedrs — nodokļu inspektors T. Stabu 1 ī.t s,
sekretārs—-prefektūras VII iecirkņa priekš-
nieks |. Zankevics, kasieris — rūpnieks
un namsaimnieks R. Valdmanis, locekļi:
sabiedrisks darbinieks Dr. H. Vaser-
maniSj tirgotājs D. Miķelsons, nam-
saimnieks un tirgotājs A. Grobiņš,
,,Elektras" komercdirektors Ņ. Godes,
tirgotājs P. Putniņš, sabiedriska darbi-
niece Frīda Olavs, Sieviešu palīdzības
korpusa priekšniece E. AI bērt i ņš. nam-
saimnieks Jevlānovs.

VIII. Priekšsēdētājs—rūpnieks V. Ķuze,
priekšsēdētāja biedrs — namsaimnieks
|. BuĪle, sekretārs — sabiedrisks darbi-

2. Liepājas pilsētas komiteja: priekš-
sēdētājs — pilsētas galva L. Lappa,
priekšsēdētāja biedrs — Liepājas prefekts
K. Šteinerts, kasieris — garnizona
priekšnieks ģenerālis Krustiņš, sekre-
tārs — pilsētas valdes loceklis ļ. Krik-
manis, locekļi:SaeimasdeputātiDr. A. Nu-
roks, E.Rimbenieks un Dr.V. Sanders,
,,Kurzemes Vārda" redaktors K. Grāmat-
nieks, ,.Libausche Zeitung" redaktors
K. Minuth. ,,Jaunā Rīta" redaktors
K. Cīrulis, Latvijas bankas Liepājas
nodaļas pārvaldnieka palīgs J. Rolis,
fabrikantu biedrībaspriekšsēdētājsK. Lass-
manis, biržas komitejas priekšsēdētājs
inž. A. Riekstiņš, latviešu biedrības
priekšnieks Dr. J.Sprūde, vācu draudzes

nieks P. Aļeiņikovs, kasieris — finanču
darbinieks un namsaimnieks A. Sarkans,
locekļi: prefektūras VIII iecirkņa priekš-
nieks J. Krigens, provizors K. Baums,
namsaimnieks un tirgotājs P. Biernis.
sabiedrisks darbinieks J. Stepermanis,
tirgotājsun sabiedrisks darbinieks ļ. Kacs

mācītājs Cernais, pareizticīgo draudzes
mācītājs Jankovičs, katoļu draudzes
prāvests Ozoliņš un pilsētas valdes lo-
ceklis M. Goldblatts.

3. Daugavpils pilsētas komiteja: priekš-
sēdētājs — garnizona priekšnieks ģenerālis
O. Dankers, priekšsēdētāja biedrs —pil-
sētas galva J. V o 1 o n t s, sekretārs — Dau-
gavpils prefekts K. Berķis, kasieris —
pastmeistars F. Anže, locekļi: J. Krū-
miņš, St. Lasevičs, J. Brics, P. Fedo-
rovs, G. Jeļisejevs, S. Gurvies un
A. Kopelovskis.

4. Rīgas apriņķa komiteja: priekšsēdē-
tājs — Rīgas apriņķa valdes priekšsēdē-
tājs E. Zvaigzne, priekšsēdētāja biedrs—
Ogres pilsētas galva J. Marsons. sekre-
tārs — Rīgas apriņķa policijas I iecirk ņa
priekšnieksJ.Limbergs,kasieris—5. Rīgas
aizsargu pulka instruktors E. Raps,
locekļi: Rīgas apriņķa priekšnieks K. Tik-
manis, Slokas pilsētas galva K. Zutis,
Rīgas Jūrmalas pilsētas galva A. Rutkis,
Siguldas pilsētas galva Dr. A. Rtibins,
Rīgas apriņķa policijas III iecirkņa priekš-
nieks Ž. Bluše un IV iecirkņa priekšnieks
A. Feldmanis.

5. Cēsu apriņķa komiteja: priekšsēdē-
tājs — apriņķa priekšnieks A. Līvens,
priekšsēdētāja biedrs — pilsētas galva
Dr. K. Vanadziņš, sekretārs — ,,Cēsu
Avīzes" izdevējs E. Dubavs, kasieris —
apriņķa valdes priekšsēdētājs K. Līkums,
locekļi: 8. Daugavpils kājnieku pulka
komandieris pulkvedis K. Olekšs, pilsētas
valdes loceklis J. Āboliņš, Cēsu lauku
draudzes mācītājs P. Ap kalns, Cēsu
pilsētas draudzes mācītājs A. Voitkus,
Jaunpiebalgas draudzes mācītājs J.Ozols,
provizors Ērgļos K. Zichmans, tirgotājs
Cēsīs J.Jente un Cēsu apriņķa pamatskolu
inspektors D. Soste.

6. Valmieras apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks I. Ķī-
selis, sekretārs — apriņķa valdes loceklis
T. Jerkins, kasieris — apriņķa valdes
priekšsēdētājs G. Caucis, locekļi: Valmie-
ras latviešu biedrības priekšnieks A. Pe-
tersons, Valmieras kara apriņķa priekš-
nieks pulkvedis-leitnants H. Zvirbulis,
pilsētas galva J. Līgats un Valmieras
apriņķa pamatskolu inspektors A. Breikšs.

7. Valkas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks J.Ozoliņš,
priekšsēdētāja biedrs — apriņķa valdes
priekšsēdētājs A. Kimerals, sekretārs-ka-
sieris — sabiedrisks darbinieks G. Gruzria,
locekļi: nodokļu inspektors K. Mārtiņ -
sons, pamatskolu inspektors J. Brite-
ni a n i s, pilsētas galva 0. Bērziņš un
latvju sieviešu nacionālās līgas Valkas
nodaļas priekšniece V: Melnbārdis.

8. Madonas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks A. Prau-
liņš, priekšsēdētāja biedrs — apriņķa
valdes priekšsēdētājs A. Mūrnieks, se-
kretārs — zvērināts advokāts A. Lazdiņš,
kasieris — pilsētas galva M. Sauiītis un
mantzinis — pilsētas domnieks M. Štein-
bergs.

9. Daugavpils apriņķa komiteja, priekš-
sēdētājs — Latgales apgabaltiesas priekš-
sēd ētājs J. S k udr a ,priekšsēdētāja biedrs—-
apriņķa priekšnieks D. Silatis, sekre-
tārs — apriņķa valdes priekšsēdētāj?
A. Švirksts, sekretāra vietnieks —
J. Šiliņš, kasieris — J. Kazakevičs ,
locekļi: Dagdas prāvests baznīckungs
J.Camans, Krāslavas vidusskolas direk-
tors St. J audzems, Preiļu pagasta pa*
domes priekšsēdētājs B. Koklačs, Krust
pils draudzes mācītājs K. Skujiņšapriņķi
valdes priekšsēdētāja biedrs F. Kozuls
Kaza un V. Latkovskis.

10. Rēzeknes apriņķa komiteja: prieki

sēdētājs — apriņķa priekšnieks V. Zarān:
priekšsēdētāja biedrs — pilsētas galv
J. Rubuls, sekretārs — apriņķa prieki
nieka-sekretārs A. Freifelds, sekretār
biedri — notārs J. Bankavs un p ilsēta
domnieks M. Pašivalovs, locekļi: rūf
nieks M. Manteifels, valsts zemj
inspektors F. Jeromans, apriņķa val<M
priekšsēdētājs I. Rancāns, 'pilsētas dorr
nieks J. Tomaševičs, pastmeistl
E. Millers, Latgales akciju banjļj
direktors J. Grišāns, zv. adv. A. N
chailovs, pilsētas domnieks I. Kolosos
rom.-kat. baznīcas dekāns J. Grišān
Valsts zemes bankas Rēzeknes noda|
direktors J. Laurinovičs, nainīpašnie!
J. Nagla, centr. sav-bas ,,Konzums" R
zeknes nodaļas pārzinis P. Fre iberg
Latvijas bankas Rēzeknes nodaļas pā
valdnieka palīgs P. Lazdāns, nodofc
inspektors P. Kotāns, dzelzceļu P°
cijas Rēzeknes iecirkņa priekšnie
J. R-āve, Rēzeknes I stacijas priekšnie



E. Avens, skolotāju institūta direktors
monsinjors N. Rancāns, aizsargu pulka
komandiera palīgs J. Samiņš.

11. Ludzas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs— apriņķa priekšnieks J. Kalve,
priekšsēdētāja biedri — apriņķa valdes
priekšsēdētājs E. Rudzīšs un pilsētas
galva J. Bokums, sekretārs — pilsētas
valdes loceklis N. .Astanovskis, ka-
sieris — sabiedrisks darbinieks P. Ošups,
locekļi: pastmeistars J. Alksnis, Ludzas
I iec. miertiesnesis St. Beļakovs, Zilupes
robežapsardzības apgabala priekšnieks
J. Krūza, apriņķa nodokļu inspektors
J. Vaivods, Ludzas krievu ģimnāzijas
direktors j. Poļakovs, Ludzas rom.-kat.
dekāns A. Urbšs, L. B. Ludzas nodaļas
priekšnieks P. Jumārs, apriņķa mērnieks
J. Strauchs, Ludzas tirgotājs S. Ošups,
N. Rutkovskis un j. Kuzņecovs.

12. Jaunlatgales apriņķa komiteja:
priekšsēdētājs — apriņķa priekšnieks
F. Maršalks, priekšsēdētāja biedrs —
apriņķa valdes priekšsēdētājs F. Mainačs,
sekretārs — apriņķa, valdes loceklis
M. Kalve-Andrs, kasieris — notārs
JVL Rubulis, locekļi: robežapsardzības
apgabala priekšnieks 0. Jansons, iekirkņa
miertiesnesis J. Gūtm'anis, apriņķa pa-
matskolu inspektors P. Baško, tirgotājs
un namīpašnieks Balvos R. Smurģis,
apriņķa mērnieks E. Ozols, apriņķa
valdes loceklis S. Trofimovs, pastkan-
tora priekšnieks J. Balstiņš, mācītājs
Augšpilī P. Ovsjankins, katoļu mācī-
tājs Viļakā V. Franckevičs, apriņķa
ārsts Balvos L. Jasinskis, apriņķa valdes
loceklis J. Korniljevs, valsts zemes
bankas aģents J. Pundurs, ceļu meistars
Jaunlatgalē A. Krūmiņš un stacijas
priekšnieks 1. Mileiko.

13. Jelgavas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks J. An-
šmits, priekšsēdētāja biedrs — pilsētas

galva H. Štolcs, sekretārs — apriņķa
priekšnieka sekretārs R. Staļģis, ka-
sieris — apriņķa valdes priekšsēdētājs
T. Dārznieks, locekļi: pilsētas valdes
loceklis F. Haaks, pilsētas domnieks
N. Falks, valsts lauksaimniecības vidus-
skolas direktors J. Mazvērsītis, zvēri-
nāta advokāta palīgs T. Skreija un notārs
A. Ļūļe.

14. Bauskas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks K. Gre-
bers, priekšsēdētāja biedrs — apriņķa
valdes priekšsēdētājs R. Kuikulīts, se-
kretārs — Latvijas bankas Bauskas no-
daļas pārvaldnieks K. Broks, sekretāra
palīgs — apriņķa valdes loceklis J. Do-
niņš, kasieris — pilsētas galva A. Ilziņš,
locekļi: mācītājs G. Turss, notārs
G. Brīviņš, latv. zemnieku savienības
Bauskas rajona padomes priekšsēdētājs
V. Kalniņš, namsaimnieks Bauskā
F. Grīslis, tirgotājs Bauskā J. Viļum-
sons un rūpnieks D. Hoffšovics.

15. Jēkabpils apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa valdes priekšsēdētājs
R. Vīksna, priekšsēdētāja biedrs — ap-

riņķa priekšnieks M. Kadašs, sekretārs —
apriņķa pamatskolu inspektors K. Šēn-
hofs, sekretāra palīgs — „JēkabpiIs
Vēstneša" redaktors A. Drukerts, ka-
sieris — pilsētas domes priekšsēdētājs
P. Minkevičs, locekļi: pilsētas galva
H. Martiņsons, valsts Jēkabpils ģim-
nāzijas direktors K. Lam'berts, Jēkab-
pils pilsētas valdes grāmatvedis J. Boro-
dovskis, pilsone A. Pāvuliņš un tir-
gotājs R. lēkabsons.

16. Ilūkstes apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks N. Jan-
sons, priekšsēdētāja, biedrs — apriņķa
valdes priekšsēdētājs V. Šlakans, sekre-
tārs — 12. Ilūkstes aizsargu pulka kom.
palīgs M. Pakūlis, kasieris — Grīvas
pareizticīgo draudzes mācītājs S. Trubi-
cins, locekļi: Grīvas pilsētas galva
T. Žilinskis, apriņķa valdes loceklis
J. Grabčinskis, valsts pamatskolas
pārzinis K. Ivanāns, Asares pamatsko-
las pārzinis A.Dūms, Prodes-Baltmuižas
pamatskolas pārzinis ļ. Janeks, notārs
Subatā A. Pakalniņš, sabiedrisks dar-
binieks T. Baruns un sabiedrisks darbi-
nieks Kaplavas pagastā A. Buivids.

17. Tukuma apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks A. Kār-
kliņš, priekšsēdētāja biedri — apriņķa
valdes priekšsēdētājs V. KārklinŠ un
pilsētas galva J. Cers, sekretārs — lat-
viešu jaunatnes savienības Tukuma no-
daļas priekšnieks F. Sproģis, kasieris —
Tukuma - Talsu zemes grāmatu nodaļas
priekšnieks R. Kalevics, locekļi: valsts
Tukuma ģimnāzijas direktors K. Līkums,
Tukuma-Talsu kara apriņķa priekšnieks
pulkvedis G. Manguls, apriņķa nodokļu
inspektors J. Dukāts, Latvijas bankas
Tukuma nodaļas priekšnieks K. Vītols,
pastmeistars E. Kalniņš, valsts Tukuma
komercskolas inspektors G. Blics, ev.-lut.
latviešu draudzes mācītājs A. Virbuls,
lauksaimnieku centrālbankas Tukuma
nodaļas priekšnieks Ž. Grīnhofs, ev.-lut.
vācu draudzes mācītājs M. Fleišers,
vācu vecāku savienības Tukuma nodaļas
priekšnieks Dr. H. Šultcs, Tukuma ra-
bins L. Līchtensteins un ebreju drau-
dzes priekšnieks L-Judē.

18. Talsu apriņķa komiteja: priekš-

sēdētājs — apriņķa valdes priekšsēdētājs
J. Lejiņš-Leja, sekretārs — pilsētas
galva A. Reiznieks, kasieris — poli-
cijas priekšnieks J. Štucers, locekļi:
ev.-lut. mācītājs 0. Martinelli, žīdu
pārstāvis L. Kallmeijers, aizsargu
priekšnieks P. Avens un namsaimnieku
un tirgotāju pārstāvis L. Dunkels.
, 19. Aizputes apriņķa komiteja: priekš-

sēdētājs — apriņķa valdes priekšsēdētājs
J. Zelmenis, priekšsēdētāja biedrs —
namu īpašnieku biedrības priekšsēdētājs
E. Šverdūts, sekretārs — latviešu
biedrības priekšnieks K. Vittenbergs,
kasieris — Liepājas-Aizputes 3. iecirkņa
policijas priekšnieks A. Ausmanis,
locekļi: latviešu tirgotāju savienības
Aizputes nodaļas priekšsēdētājs A. Rozen-
šteins, žīdu kredit-sabiedrības valdes
priekšsēdētājs L. Bordelis, Aizputes
krāj-aizdevu sabiedrības valdes priekšsē-
dētājs J. Kovanskis, pilsētas galva
E. Kants, Aizputes apriņķa kooperatīva
valdes priekšsēdētājs J. Kārkliņš un
Aizputes strādnieku kooperatīva valdes
priekšsēdētājs K. Šteinbergs.

20. Kuldīgas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks N. Jans-
bergs, priekšsēdētāja biedri — apriņķa
valdes priekšsēdētājs J. Jēkabsons un
pilsētas galva J. Celmiņš, sekretārs —
notārs F. Minka, kasieris — Kuldīgas
jaunatnes biedrības priekšnieks H. Dze-
nīts-Zeniņš, locekļi: pamatskolu inspek-
tors A. Sīlis, tirgotāji Kuldīgā V. Bēri es
un M. Biržanskis, 14. Kuldīgas aizsargu
pulka instruktors T. Lepše un pilsētas
domnieks F. Valderis.

21. Liepājas apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — bij. Saeimas deputāts
J. Ģibietis, priekšsēdētāja biedrs —
apriņķa valdes priekšsēdētājs E. Līcis,
sekretārs — apriņķa priekšnieka sekretārs

N. Kronbergs, kasieris — Liepājas-
Aizputes apriņķa priekšnieks J. Legzdinš,
locekļi: bij. Saeimas deputāts A. Valteris,
Rucavas mežzinis K. Eikerts, Durbes
slimnīcas pārzinis Dr. V. Glūdiņš, Durbes
pagasta valdes darbvedis 2. Grīnbergs,
pamatskolu inspektors A. Osītis,
Priekules pilsētas galva P. Šēnbergs un
sabiedrisks darbinieks L. Hasmanis.

22. Ventspils apriņķa komiteja: priekš-
sēdētājs — apriņķa priekšnieks D. Šmit-
manis, priekšsēdētāja biedri — pilsētas
galva F. Kārkliņš un apriņķa valdes
priekšsēdētājs J. Dzenis, sekretārs —
2. Ventspils aizsargu pulka instruktors
vltn. Remess, kasieris — pilsētas valdes

loceklis F. 01ekalns, locekļi: garnizona
priekšnieks pulkvedis Lendiņš, sporta
biedrības ,,Spars" loceklis K- Kampars,
biedrības ,,Sports un Sargs" loceklis
Ludvigs Krūklis, biržas komitejas lo-
ceklis K. Bulte, vidusskolas skolotājs
J. Miza, ebreju sporta biedrības ,,Makabi"
loceklis M. Zebba, ebreju sadraudzības
biedrības loceklis A. Meiersons, laik-
raksta,, Ventas Balss" redaktorsF.Natiņš,
Ventspils zvejnieku biedrības loceklis
D. Grīnbergs, vācu vecāku savienības
ģimnāzijas direktors H. Viedemanis un
apriņķa pamatskolu inspektors I. Ansa-
bergs.

Valsts Prezidents G. Zemgals,
Brīvības pieminekļa komitejas

priekšsēdētājs.

Valsts Prezidenta sekretārs
J. Grandaus.

Rīgā, 1929. g. 16. decembrī.

Rīkojums Nr. 313
1929. g. 16. decembri.

Papildinājums rīkojumā ,,Trapzita
preces, kuras atļauts uzglabāt privātās
noliktavās" (rīk. Ne 140, 217, 219
270/28. g. un 278/29. g., izslud. „Vald.
Vēstn." 1928. g.' 107., 155., 157. un

209. un 1929. g. 252. num.).
Rīkojumu ,,Tranzita preces, kuras at-

ļauts uzglabāt privātās noliktavās" pa-
pildināt ar šādām precēm:

Tarifa panti Preces nosaukums

172. p. 4. pkt. Gramofonu plates.

Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.

Pavēle N° 67.
Ieceļu Vili Lūkinu par notāru Pļaviņās..
1929. gada 13. decembrī.

Tieslietu ministra v. i. A. Petrevics.

Jelgavas apgabaltiesa.
saskaņā ar savu š. g. 5. decembra nolēmumu,
meklē Vladimiru jāņa-Teodora d. B i z u n u ,
kas apsūdzēts pēc s. 1. 142. p. 1. d. un 284. p.
Vladimirs Bizuns dzimis 1902. g. 23. jūnijā,
Jaunlatgales apriņķa Viļaku pagasta piederīgs,
latvietis, pareizticīgs, neprecējies un pēdējā laikā
dzīvojis Tukuma apriņķa Annenieku pagasta
Augstmalu mājās.

Apgabaltiesa lūdz , katru, kam būtu zināma
Vladimira Bizuna tagadējā uzturēšanās vieta vai
viņa mantība, par to tūliņ paziņot Jelgavas ap-
gabaltiesai.

Jelgavā, 1929. g. 13. decembrī.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs A. Štubis.

Māksla.
Nacionālā opera. Otrdien. 17. decembrī, pulk-

sten 7.30 vakarā, tautas izrādē „Rigoletto".
Iepriekš izsludinātā J. Kozlovska viesizrāde ne-
paredzētu apstākļu dēļ nevar notikt. —Trešdien,
18. decembrī, pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē
„Geiša. Diriģents Otto Karls. — Ceturtdien,
19. decembrī, ,,Tai's". Diriģents Teodors Rei-
ters. — Piektdien, 20. decembrī, Kšeneke operas
„D žonnijs uzspēlē" pirmizrāde. Diriģents
Otto Karls. Režisors un dekorators Ludolfs
Liberts. Baletmeistare — Aleksandra Feodorova.
Gerlu dejas iestudējusi Elizabete Nikoļska.
Biļetes dabūjamas. Derīga abonementa 4. biļete.

Nacionālais teātris. Otrdien. 17. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā Annijas Simsones viesizrādē
L. Hiršfelda komēdija ,.Sieviete , ko katrs
m e k 1 ē".— Trešdien, 18. decembrī, pulksten 7.30
vakarā pirmo reizi Annas Brigaderes pasaka
,,Sp rīdi tis" A. Amtmaņa - Briedīša režijā,
J. Kugas dekoratīvā ietērpā, ar J. Kalniņa kom-
ponētu mūziku un Beatrises Vīgneres iestudētām
dejām. Abonentiem šī izrāde par brīvu. —
Ceturtdien, 19. decembri, pulksten 5 pēc pus-
dienas lētā izrādē kara vīriem un privātai
publikai J. Akurātera komēdija ,,Priecīgais
saimniek s".

Dailes teātris. Otrdien, 17. decembrī, prof.
Paula Zaksa viesizrādē ,,T r e j m e i t i ņ a s"
(pēdējās izrādes bija galīgi izpārdotas). — Treš-
dien, 18. decembrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē „Kas tie tādi, kas dziedāja?
Skaidrītes lomā uzstāsies Emīlija Viesturs, kas
ilgāku laiku slimoja. — Ceturtdien, 19. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, tauļas izrādē ,,Spoku
v i 1 c i e n s". — Piektdien, 20. decembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā prof. Paula Zaksa viesizrādē
,,Tr e j m e i t i ņ a s". — Sestdien, 21. decembrī,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,L a z i ka
vētrainā dzīv e".

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 17. decembrī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,172—5,182
1 Anglijas mārciņa 25,235—25,285

100 Francijas franku i . . . . 20,32—20,47
100 Beļģijas beigu 72,20—72,75
100 Šveices franku 100,30—101,05
100 Itālijas liru 27,01—27,22
100 Zviedrijas kronu 139,35—140,05
100 Norvēģijas kronu 138,50—139,20
100 Dānijas kronu 138,65—139,35
100 Austrijas šiliņu 72,60—73,30
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,31—15 46
100 Holandes guldeņu 208,45—209,50
100 Vācijas marku 123,70—124,35
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu . ..... 138,15—138,85
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,30—52,00

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 78—86

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.

Kārsavas iec. miertiesneša slu-
dinājumā ievietotā š. g. ,,V. V."
284. numurā par Pāvila Pāvila d.
Kolča mantnieku uzaicināšanu
ieviesusies kļūda virsrakstā, ie-
spiests: Krāslavas iec. mierties-
nesis u. t. t. kas nepareizi,
vajaga būt: Kārsavas iec. mier-
tiesnesis u. t. t.

20923o Ne 734 29.

Rīgas apgabaltiesas 6, iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
23. decembrī, pīkst. i/2ll dienā.
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 69,
dz. 4, Jēkaba Levensona un citu
lietās pārdos Vladimira Presnja-
kova kustamu mantu, sastāvošu
no mēbelēm, novērtētu par
Ls 295,—.

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

Rīgā, 1929. g. 6. decembrī
22089 Tiesu' izp. J. Z.irģejs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Latvijas civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, ar šo
paziņo vispārībai, ka Pēteris
Pētera d. Rožlapa (Rozlapa)
un ' Vilma Elvīra Jēkaba
meita Rožlapa (Rozlapa), dzini.
Šlabjē, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra

M. Čulkova, 1929. g. 16. no-
vembrī reģistra Ne 21412, ar
kuru viņi. attiecībā uz viņu no-
slēgto laulību, ir atcēluši vietējo
civillikumu 79 un turpm. p. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 10. decembri.
21688 L. Ne 6400

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

Grtesņ*

Rīgas apgabaltiesas 11 krimināl-
nodaļa,

pamatojoties uz Sodu lik. 218. p.
izsludina, ka pilsonis Pēteris
Osipa d. Pilāts (Pilotas), dzīv.
Rīgā. 1. Maskavas ielā JVs 173
dz.' 2. ar tiesas 1929. g. 7. no-
vembra spriedumu uz Sod. lik.
210i. ' p pamata par viltotu
piparu pārdošanu sodīts ar Ls 25
vai nesamaksas gadījumā ar
7 dienām aresta. Ne 23827

Rīgā, 1929. g. 12. decembri.
Priekšsēdētāja b. J. Stumbergs.
21951o Sekretārs T. Strelerts.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1930. g.
7. janvāri minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1929. g. 21. oktobrī
Liezeres pag. mirušā Voldemāra
Jēkaba dēla Bērziņa testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 19. decembrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
22044o Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis paziņo
vispārībai, ka ar viņa š. g.
14. jūnija spriedumu, kas stājies
likumīgā spēkā š. g. 18. jūlijā
Jaunlatgales biezi apdzīvotas vie-

tas gaļas tirgotājs Feodors Vasi-
lija d. Berjozkins, par tīrības
neievērošanu un neieturēšanu
viņa gaļas veikalā uz Sodu lik.
59. un 209. p. pamata sodīts
ar naudas sodu ar piecpadsmit
(15) latiem, vai pierādītā maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
piecām (5) dienām.. Ne 771.

Jaunlatgalē, 1929. g. 13. dec.
21977o Miert. v. i. Dubrovskis.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis paziņo
vispārībai, ka ar viņa š. g.
6. jūlija spriedumu, kas stājies
likumīgā spēkā š. g. 24. novembri
Jaunlatgales biezi apdzīvotās vie-
tas gaļas un desu tirgotājs Oļegs

'Ignata d. Rubanovičs par tī-
rības un spodrības neievērošanu
viņa gaļas un desu tirgotavā uz
Sodu lik. 209. p. pamata sodīts
ar divdesmit pieciem (25) latiem
vai pierādītā maksātnespējas ga-
dījumā ar arestu uz septiņām (7)
dienām. Nš 923.

Jaunlatgalē, 1929. g. 13. dec.
21978o Miert. v. i. Dubrovskis.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 30. decembrī, pīkst.
11 dienā, Meņģeles stiklu fabrikā
pārdos a s ,, Stikls" piederošu
kustamu mantu, sastāvošu no
viena gatera, dažādiem stikliem,
stikla vārāmiem podiem, dēļiem,
raspuskām, kaļķiem, malkas,
viena riņķa zāģa. zeimera, trans-
misijas ar gultnēm un šefbēm un
dažādām mēbelēm un novērtētu
par Ls 4090.

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

Jumpravā, 1929. g. 13. dec.

22074o Tiesu izp. A. Ozoliņš.

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

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 255,74 ar soda
naudām, termiņmaksām un iz-
devumiem, 1930. g. 20. februārī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
pirmā publiskā vairāksolīšanā pār-
dos Arnolda Andreja d. Avotiņa
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apr., Vestienas pag.,
un sastāv no lauku mājas
,.Ozol'ņi" ar zemes grāmatu

reģ. Ne 5658 un aptver 69,96
pūrvietas ar 52 taksācijas ie-
nākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4000,—;

3) solīšana, sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas pra-
sību kopā ar pirmtiesību prasībām
bankas prasībai;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, jāiemaksā
desmit procenti (10 oQ ) no ap-
vērtēšanas summas un jāiesniedz
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav iebildumu,
ka minētās personas iegūst šo
īpašumu un

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

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

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

Madonā, 1929. g. 14. decembrī.
22057 Tiesu izp.v. i. A. Šterns.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 5. decembra nolēmumu,
meklē Jāni Jāņa d. Zaķi, kas apsūdzēts pēc
s. I. 151. p. I. d. 2. pkt. Jānis Zaķis dzimis
1902. g. 21. aprīlī, Bauskas apriņķa Rundāles
pagasta piederīgs.

Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma
Jāņa Zaķa tagadējā uzturēšanās vieta vai viņa
mantība, par to tūliņ paziņot Jelgavas apga-
baltiesai un Jelgavas pilsētas izmeklēšanas
tiesnesim Jelgavā.

Jelgavā, 1929. g. 13. decembrī.

Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.
Sekretārs A. Štubis.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 28. decembri, pīkst.
10 dienā, Koknesē a s ..Stikls "
noliktav ā pārdos a s „Stikls"
piederošu kustamu mantu, sa-
stāvošu no 24ī kastēm dažādu
stiklu un novērtētu par Ls 6125.

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

Jumpravā, 1929. g. 13. dec.
22075o Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Bauskas apr. policijas 2. iec.
priekšnieks, š. g. 28. decembrī,
pīkst. 10 no rīta, Stelpes pagastā
,,Ķēkutu" mājās, pārdos atklātā
vairāksolīšanā pils. Ludvigam Vī-
tolam piederošu 3 g. vecu melnas
spalvas ērzeli, novērtētu par
Ls 16,96, dēļ ienākuma nodokļa
piedzīšanas par 1924. g., saskaņā
ar nodokļu departamenta š. g.
2. novembra rakstu Ne 150973

Baltijas žīdu
kara invalidu biedrības
1929. g. 15. dec. mantu loterijas

vinnestu imUr.
005,016, 021 , 060 , 063, 067 ,078 , 087 , 100, 06, 16, 50, 58, 62;204 , 12 , 38, 56, 87, 313, 33, 37,64,71 ,82; 409, 18, 24, 26,31, 38,

65 , 80 , 84 , 88, 97, 99; 503, 23,
44 ,47 ,50 , 56, 85, 602, 09, 17, 21,22, 52, 72, 76 , 80, 87; 717 , 40,.
50 , 55, 79, 80, 95, 86, 801, 02,14, 20, 37, 51, 52; 908, 12 , 20,
28, 34 , 35, 37, 41 , 60. 82, 1021,
25, 32, 45, 49 , 52, 57, 64 , 69, 78,.
93, 95, 1104, 19, 26, 29, 30, 38,
71 , 83, 87, 1213, 34, 37, 51 , 56,
73, 75, 83, 1311, 38, 63, 74, 86;
1401, 10, 16, 24, 50, 62; 1506,.
24, 52, 87; 1605, 15, 19, 50, 62,
69, 78, 83, 94; 1713, 14, 18, 20,
23, 30 , 44, 86, 92; 1828, 71 , 75,
83; 1949, 53 , 70 , 87, 94.

Mantas saņemamas sākot ar
1929. g. 17*. decembri viena
mēneša laikā biedrības sekreta-
riātā, Marijas ielā Ne 19, dz. 9,
pirmdienās un ceturtdienās no>
pīkst. 6—8 vakarā.

21999z Valde.

Vecpiebalgas piensaimniec. s-bas

„Ķenči"
pilnā biedru sapulce 1929. g.
24. novembri nolēma minēto
sabiedrību likvidēt.

Ieinteresētos lūdzam laikā pie-
teikties.

22082z Valde.

Brīdinājums.
Latvijas bankā š.g. 6. decembrī

pazaudēja portfeli ar dokumentiem
un 3 neizpildītiem vekseļiem:
1) par Ls 100,— ar Jēkaba
Krišjāna d. Skaldera parakstu,
2) Ls 200,— ar to pašu parakstu
un 3) Ls 400,— ar Pētera Kriš-
jāna d. Skaldera parakstu.

Visas naudas iestādes, kā arī
privātpersonas tiek brīdinātas
no minēto vekseļu pretīmnemša-
nas. 22078z lēkabs Sk'alders.

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu pils. Kārļa
Gieslera pagarināto š. g. 3.maijā
Ne 533 prēf. III iec. velosipēda
braukšanas atļauju. 22077o

Iespieduma kļūdas izlabojums.
Teteles pagasta valdes sludinā-

jumā, iespiestā ,,Vald. Vēstn."
1926. g. 129. numurā par Kārļa
Jāņa d. Janevica pases nozau-
dēšanu, ieviesusies kļūda: no-
zaudētā pase Janevicam bija
izdota no Kr. Vircavas pagasta
valdes nevis 1919. gadā zem
Ne 1005, kā nepareizi iespiests
minētā ,,VaId. Vēstn." numurā,
bet gan 1920. gadā (16. novembrī)
zem Ne 1056. Kļūda ar šo uzska-
tāma par izlabotu. 21983z

Teteles pagasta valde.

Tā ka š. g. 14. decembrī pie-
teiktā ārkārtējā vispārējā akci-
onāru sapulce nav notikusi, sta-
tūtos paredzētā akcionāru skaita
neierašanās dēļ, ar šo
.,Akciju sabiedrība laku fabrika

J. C. Koch, Rīgā",
uzaicina akcionārus uz
otro ārkārtējo vispārējo akrionāru

sapulci,
kas notiks 1929. g. 31. decembri,
pīkst. 4p. p. a/s. J. C. Koch telpās
Rīgā, Krūzmuižas ielā 3 un būs
pilntiesīga pēc statūtu 58. p.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) Akciju kapitāla paaugstinā-

jums.
3) Statūtu grozījums.
4) Tekoši jautājumi.
22080z Valde.

Latvijas Republikas Saeimas
prezidijs izsludina par nederīgu
nozaudēto Saeimas deputāta leģi-
timācijas kartiņu Ne 2189, kas
izdota 1928. g. 27. novembrī ar
Voldemāra Pussoli vārdu.

Uzaicinājums.
uz

Centrālo preču noliktavu Rīgā
sabiedrības akcionāru kārtējo

vispārējo sapulci
otrdien, 1930. g. 28. janvārī,
pīkst. 12 dienā, Rīgas Biržas
komitejas telpās.

Dienas kārtība:
1) 1928. g. pārskata apstiprinā-

šana un ar to sakarā esošo
jautājumu nokārtošana.

2) Revīzijas kommisijas ziņo-
jums.

3) Valdes locekļu un to substitūtu
vēlēšana.

4) Revīzijas kommisijas vēlēšana
5) Noliktavu pārbūve un izīrē-

šana.
6) Statūtu grozīšana.
22079z Sabiedrības valde.

I. M. Krievu izglītības pārvalde
izsludina par nederīgu nozaudēto
Rīgas pils. Vil kr.evu pamat-
skolas skolotājas Anatolijas Tilte-
Milickis skolotāju cenzu apliecību
Ne 25'1418 no 1926. gada 10. au-
gusta. 22086o

Daugavpils pilsētas polic. 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1929. g.
21. decembrī, pīkst. 12, Rīgas ielā
Ne 17, pārdos vairāksolīšanā pils
Leonam Mazurkevičam piedero-
šas sekošas mantas: vienu kuls
mašīnu ar ģēpeli. Minētās mantas
varēs apskatīt ūtrupes dienā uz
vietas. 22001 z

Rēzeknes apr. priekšnieka 2.ies.
palīgs izsludina att. zināšanai, ka
š. g. 31. decembri, pīkst. 10 rītā,
Viļānu pilsētā,-Lielā ielā Ne 12,
pārdos atklātā vairāksolīšanāGeļai
Fainsteins piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no viena zirga,
ķēves — 5 g. v., vērtībā Ls 200,—
dēļ procentuālā peļņas nodokļa
piedzīšanas par 1928.'g. Ls 121,93
ar %, saskaņā ar nodokļu depar-
tamenta rakstu Ne 75132 no
1929. g 23. oktobra. 22006z

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs paziņo, ka
šī gada ,,V. V." 234. numurā
izsludinātā Elizabetei Peskops
piederošo Zūru pagasta ,,Lejas-
galu" māju, ar zemesgrāmatu
reģistra Ne 2983 8140, pārdošana
publiskā izsolē 1929. g. 18. de-
cembrī, pīkst. 10 rītā,

ATCELTA.
Jelgavā, 1929. g. 12. decembrī.

22056o Tiesu izp. K. Burdais.

Uz 1916. gada 3. jūlija likuma
noteikumu pamata par tirdznie-
cības un rūpniecības uzņēmumu
pāreju pēc līgumiem

Liepājas notārsŽanis Kaupiņš
paziņo, ka viņa kantorī 1929. gada
12. decembrī ar reģistra Ne 15888,
apliecināts pirkuma-pārdevuma
līgums, ar kuru Elli Mansfelds
pārdeva provizoram Mordchai
Mansfeldam viņai, pārdevējai,
piederošo normālaptiekas ar no-
saukumu ,,Annas aptieka", kura
atrodas Liepājā, Vakzāles ielā,
Gramkau namā, ar policijas JVe39
un kreposta Ne 1417, ide ā lo pu si ,
ar visu pie šīs puses piekrītošu
iekārtu, koncesiju, preču krā-
jumu un pārējiem piederumiem
par Ls 20.358,69.
22073o Notārs Žanis Kaupiņš.
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Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 23. decembrī, pīkst. 11
dienā, Rīgā, Valdemāra ielā
Ne 21 , pārdos vairāksolīšanā Jāņa
Čandera lietā Andreja Ouns
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 2500,— un sastāvošu no
flīģeļa un naudas skapja viņa
traktiera nodokļu parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 16. decembrī.
22093 Piedzinējs A. Upīts.

Paziņojums.
Finanču ministrijas Valsts saim-

niecības departamenta- tirdznie-
cības nodaļa paziņo, ka finanču
ministris, ar š. g. 16. novembra
rezolūciju pagarinājis parketa,
finieru un kokrūpniecības akciju
sabiedrības 0. Bērtiņ-Bērziņ dar-
bības atklāšanas termiņu uz
6 mēnešiem, t. i. līdz 1930. g.
15. maijam.

Tirdzniecības nodaļas
priekšnieks P. Kalnozols.

22076o Revidents A. Celmiņš.

42 armijai nederi
Jātnieku pulka

zirgu pārdošana.
kas „Vald. Vēstneša" 267.-269.
numurā bija izsludināta uz š. g.
20. decembri, 22088

meno>tifcs.
Eglainet muitā

1930. g. 7. janvārī, pīkst. 10,
atklātā ūtrupē pārdos: a) uz
muit. lik. p. 496., 561. un 582. pa-
mata neizpirktās no Antona Me-
kuškas medību bisi par Ls 60,73
nodokļu summu un Nastasjas
Kiseļovas neizpirktie pēc Eglaines
muitas š. g. izraksta Ne 2 dažādi
linu audumi par Ls 75,95 no-
dokļu summu'; b) uz muit. lik.
1156: p. pani. konfiscētās kontra-
bandas lietās Ne 15 no 1928./29.
b. g. un Ne 25 no 1929. '30. b. g.
manufaktūras preces — kopvēr-
tībā Ls 6,91 un 4 zirgu lokus —
kopvērtībā Ls 6,—. Ne K. 1 3.

1929. g. 13. decembrī.
Muitas pr-ks V. Lielmežs.

22007z Darbvedis Genšens.
Rēzeknes apr. priekšnieka 2. iec.

paligs izsludina attiec, zināšanai,
ka š. g. 31. decembrī, pīkst. 10
rītā, Viļānu pilsētā, Varakļānu
ielā Ne 3, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā Dobai Maltinskai piede-
rošo kustamo mantu, sastāvošo
no 2 galdiem, vērtībā Ls 22,—
un gramofona, vērtībā Ls 25,—,
dēļ procentuāla peļņas nodokļa
piedzīšanas par 1928." g. Ls 41,27
ar % saskaņā ar nodokļa depar-
tamenta rakstu Ne 75245 no
1929. g. 25. oktobra. 22005z

Jelgavas-Bauskas kara apriņķa
priekšnieks izsludina par ne'd.
nozaudēto karaklausības apliec.
Ne 32, izdotu Viktoram Vikentija
dēlam Skrebs no 11. Dobeles
kājnieku pulka komandiera 1926.
gada 12. jūnijā. 21980z

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

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 189,47 ar %, soda
naudām un izdevumiem, 1930. g.
20. februārī, pīkst. 10, Rīgas
apgabaltiesas . civīlnodaļas sēžu
zālē pirmā publiskā vairāksolī-
šanā pārdos Aleksandra Bitaka
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apriņķī, Bērzaunes
pagastā un sastāv no lauku mā-
jas „Grantiņi Ne 36F" ar zemes
grāmatu reģ * Ne 8226 un aptver
16,95 ha, kuras vērtība aplik-
šanai ar nodokļiem ir Ls 2453,—;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3000,—;

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

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, ir jā-
iemaksā desmit procenti no
apvērtēšanas summas un

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

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

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

Madonā, 1929. g. 14. decembrī.
22060 Tiesu izp. v. i. A. Šterns.

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

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 445,72 ar soda % un
izdevumiem, 1930. g. 20. febr.,
pulkst. 10, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos
Pētera Pētera d. Bērziņa neku-
stamu īpašumu, kas atrodas Ma-
donas apriņķī, Vestienas pagastā
un sastāv no lauku mājas ,,Šla-
kāni" Ne 49", ar zemes grāmatu
reģistra Ne 1599 un aptver 102,52
pūrvietas ar 69,11 taksācijas
ienākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls4000,—;

3) solīšana sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas pra-
sību kopā ar pirmtiesību pra-
sībām bankas prasībai;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā desmit procenti (10%)
no apvērtēšanas summas un jā-
iesniedz apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
iebildumu, ka minētās personas
iegūst šo īpašumu un

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

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

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

Madonā, 1929. g. 14. decembrī.
22059 Tiesuizp.v. i. A. Šterns.

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

1) Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 1804,20 ar %, soda
naudām un izd., 1930. g. 20. febr.,
pīkst. 10 rīt|, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pirmā publi-
skā vairāksolīšanā pārdos Alfrēda
Tirzīša nekustamu īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Lie-
zeres pagastā un sastāv'rio lauku
mājas ,,Do,puļu dzirnavas Ne 49,
F, Fa" ar zemes grāmatu reg.
Ne 7763 un aptver 16,58 ha,
kuras vērtība aplikšanai ar no-
dokļiem ir Ls 1500; pieskaitot
a sevišķus ' ienākumus nesošo
ēku vērtību Ls 1200, visas
minētās sa'mniccības vērtība ir
Ls 2700,— ;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 11.000;

3) solīšana sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas pra-
s bu kopā ar pirmtiesību prasībām
I ankas prasībai;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā desmit procenti (10%)
n i apvērtēšanas summas un

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

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

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

Madonā, 1929. g. 14. decembri.
22058 Tiesu izp. v. i. A. Šterns.

Daugavpils artilērijas polisona
augošu mežu pārdos

mutvārdu izsolē 1930. g. 2. janvārī, pīkst. 9, Daugavpils apr. valdē.
Tiks pārdotas 20 izsoles vienības par Ls 41,65 līdz Ls 1093,74

gabalā; kopā 15530 koki par Ls 5352,97.
Izsoles dalībniekiem pirms izsoles jāiemaksā drošības nauda

10% apmērā no pirkšanas sumas. Pilna nosolīto gabalu vērtība
jāsamaksā nākošā dienā pēc izsoles beigām.

Ar izsoles vienību sarakstu un pirkšanas noteikumiem var
iepazīties:

1) Zemgales artilērijas pulka štābā, Daugavpils cietoksnī.
2) pie poligona komandas vecākā artilērijas nometnē,
3) pie poligona mežsargiem.

22087z Poligona priekšnieks.

Jffešu departaments
izlabo šādas kļūdas,

kuras ieviesušās ,,VaId. Vēstn." Ne 276, iespiest, medību tiesību
izsoles sludinājumā:

Aizputes virsmežniecībā: 1 vienības 3. rindiņā jāstrīpo ,,Gum-
bas apg." un trešās vienības 1. rindiņā starp vārdiem ,,Cildu mežs"
un ,,Priediena" iespraužams ,,Padures-Ķikuru nov.".

Goļanu virsmežniecībā: otrās vienības 2. rindiņā ,,Kņona "
vietā jābūt ,,Kņava" un trešās vienības 2. rindiņā ,,Kaksalas"
vietā jābūt ,,Raksalas".

Smiltenes virsmežniecībā: otrā vienībā pēc vārdiem ,,Vazās
Kalnu" ievest vārdus ,,un Zaķīša Ns 35. apg.", bet pirmā ailē
,,1200" vietā jābūt ,,850". 22085z

Slīteres virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 7. janvārī, Mazirbē, IV iecirkņa
mežniecības kancelejā,

būvēm sagatavotu koku materiālu atlikumus :
Mazirbē, 22. un 23. apgaitu mežsargmājā apm. 6 mnomaļu —
novērtētus par Ls 30.—.

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

10" n drošības naudas no izsludinātā novērtējuma. Pēc nosolīšanas
drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

2201 Iz Slīteres virsmežniecība.

Skrundas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 20. janvārī, Skrundas v-bas kancelejā,
Vēršu muižā,

augošu mežu.
I iec. mežniecībā, Skrundas novadā: pēc platības 4 vienības

no 0,10—1,62 ha, vērtībā no Ls 165,— līdz Ls 531,—.
III iec. mežniecībā, Pampāļu novada: pēc platības 29 vienības

no 0,07 — 4,63 ha, vērtībā no Ls 32,— līdz Ls 1749,— un apzīmētiem
kokiem 7 vienības no 6—2281 kokam, vērtībā no Ls 4,— līdz Lsl937.

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

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

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

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankās ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas un no jaunsaimniekiem, kuri vēlas pirkt, uz viņu zemes
augošu mežu, vekseļus ar 2 galviniekiem.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 22009z Skrundas virsmežniecība.

Gulbenes virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 21. janvāri, Vecgulbenes pag. namā,
sausus un kritušus kokus pēc celmu skaita un
augošus kokus pēc platības un pēc celmu skaita
no sekošām mežniecībām:

I. Vecgulbenes m-bas, 19. apgaitas, sausus un kritušus
kokus, 6 vienības, no 49 līdz 119 kokiem, vērtībā no Ls 21,— līdz
Ls 141,—.

II. Stradu m-bas, 15. un 38. apg., augošus kokus pēc platības
3 vienības no 0,15—0,90 ha, vērtībā no Ls 31,— līdz Ls 286,—, un
pēc celmu skaita 1 vienību no 31 koka, vērtībā Ls 48,—.

VI. Blomes m-bas, 3., 4., 5. un 6. apg., augošus kokus pēc
platības 5 vienības, no 0,60—4,00 ha, vērtībā no Ls 126,— līdz
Ls 1076,—.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap-

stiprinātiem nosacījumiem.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgās vienības izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās
summas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie I., II., un
VI. iecirkņa mežziņiem. 22010z Gulbenes virsmežzinis Niedre.

Slīteres virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 4. janvārī, Dundagā, Dundagas
pagasta valdes telpās.

I. Uz fonda zemes nocirstus stigu kokus.
II iec. mežniecībā, Ezermuižas novadā: apzīmētus kokus

8 vienības no 99—140 kokiem, vērtībā no Ls 85,— līdz Ls 144,—.
II. Uz fonda zemes augošu likvidējamu mežu.
II iec. mežniecībā, Ezermuižas novadā: pēc platības 4 vienības

no 1,34—3,51 ha, vērtībā no Ls 417,— līdz Ls 485,—.
III. Uz mežsargu dienesta zemēm augošu mežu.
II iec. mežniecībā, Ezermuižas novadā: apzīmētus kokus

5 vienības no 115—139 kokiem, vērtībā no Ls 91,— līdz Ls 106,—.
IV. 1929. g. 1. novembra izsolē nepārdoto mežu.
II iecirkņa mežniecībā, Ezermuižas novadā: apzīmētus kokus

1 vienība — 275 gab., vērtībā Ls I,—.
IV iecirkņa mežniecībā, Slīteres novadā: apzīmētus kokus.

2 vienībās no 22—47 kokiem, vērtībā no Ls 54,— līdz Ls 76,—
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap-

stiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs perosnas, kuras iemaksās izsoles kommis jai

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

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 22012z Slīteres virsmežniecība.

Šoseju un zemes ceļu departaments
izsludina uz š. g. 30. decembri, pulkst. 11. savās telpns, Gogoļa
ielā N° 3, ist. 468, jauktas (mutvārdu un rakstveida) izsoles

64,40 mtr. sara tilta būuel
ar koka virsbūvi un krasta dzelzsbetona un upes

akmens mūra balstiem
pār Ogres upi uz Skrīveru—Madlienas šosejas pie Dzērves mājām .

Nodrošinājums Ls 8400,— .
Tuvākas zinas un paskaidrojumi departamentā, istabā 4

parastā darba laikā. L 5639 22091

Pasta u. tēlsoraf a d-tā oalv. derttnlca
izsludina 1930. g. 4. janvārī,

wa&stveid*B fesoli
uz: i) cinka skārdu . . 2500 kg

2) brūnakmeni. . . 5000 „
3) Ceilonas grafītu . 1000 „

Izsole notiks minētā datumā pīkst. II, p. t. departamenta saim-
niecības daļas 10. ist., Aspazijas bulv. N° 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājuma kopsummas. Izsoles un teclīniskie noteikumi sa-
ņemami darbnīcas komercdaļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no
pīkst. 10—12 un no 12,30—14. 1* L 5629 2l948r

Lauku mijas „Pain!t"
pārdodamas

Valmieras apriņķī, Rozēnu pagastā, zemes kopplatība 106 ha,
no kurām: aramas zemes apmēram 25 ha, pļavu 27 ha, ganību
30 ha un meža 24 ha ar visām saimniecības ēkām. Piedāvājumi
iesniedzami līdz 1930. g. 10. janvārim Latvijas bankas aizdevumu
daļai slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Painit mājas konkurence",
uzdodot iesniegumos pirkšanas summu un nomaksas veidu.

L 5337 22090
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