
Valsts Prezidenta rīkojums.
Saeima.
Ministru kabineta sēde š. g. 12. februāri.
Rīkojums par pārgrozībām ,,Pagaidu tarifā

un noteikumos Ne 27 pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai".

Rīkojums par ' operāciju paplašināšanu
Misas pieturas punktā.

Tautas labklājības ministrijas rīkojums
par bezdarbnieku reģistrēšanu un no-
darbināšanu.

Noteikumi par preču izcelšanās apliecību
legalizēšanu.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muito-
šana, saskaņā ar muitas tarifu vis-
pārējo noteikumu 10. pantu).

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

Ķ gadu " ' ! t!12)— (sanemot eksped.) par:
3 mēn. . '.. '

. )) 6 *— 8adu Ls 18,—
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Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie 1 „ ?" -», 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... „ —,12 numuru '. . „ —,10

Latvijas valdības jAlI oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot g^fe^^^B^M^ sv

ētdienas

un svētku dienas

Redakcija:
(ff^^Ši^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī >f° 2. Tālrunis 20032 ^^Pggļg^P^ Rīgā, pilī J^e 1, Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ~*%» Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu ? . ,, — .li 1»

c) no privātiem par katru viens!, rindiņu
- (par obligāt. sludin.^ . * . ,,?.d) par dokumentu pazaudēšanu no katras

personas ? . ,, ,80

Valsts Prezidenta rīkojums

1929. g. 12. februārī.

Nr. 368.
Atļauju nēsāt ārvalstu ordeņus:
Kafa aģentam Polijā un Rumānijā

pulkvedim-leitnantam Aleksandram Plē-
sumam — Somijas Baltās Rozes II šķiras
komandiera ordeni, un

Latvijas universitātes docentam Ludvi-
gam Adamovičam — Rumānijas Kroņa
ordeņa komandiera pakāpi.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Ārlietu ministris A. Balodis.

SAEIMA.
Sēde 12. februārī.

Sēdi vada priekšsēdētājs Dr.P. Kalniņš.
Uz A. Bļodnieka un citu priekš-

likumu nolemj, Kelloga pakta ratifi-
cēšanu ņemt tūliņ apspriešanā, priekš
personu nodokļa likuma.

Referents F. Cielens atstāsta pakta
izcelšanās gaitu, aprādīdams viņa trū-
kumus, bet arī atzīdams viņa pozitīvo
nozīmi.

Ārlietu ministris A. Balodis plašāki
apskata pakta saturu, izceldams viņa
lielo nozīmi miera uzturēšanas nolūkos
un beidzot lūgdams ratificēt to vien-
balsīgi.

Vēl runā B. Kalniņš, L. Laicens
un A. Klīve. Referents F, Cielens,
dodams atskatu uz debatēm, noraida
kāda deputāta izsacīto apgalvojumu, it
kā pakts būtu maskotā veidā mērķēts
pret Maskavu.

Ar 84 pret 6 balsīm, 1 atturoties, Saeima
steidzamības kārtā ratificē Kelloga
paktu.

Tad turpinās debates pie likumprojekta
par personu nodokļa atlaišanu.

Sēdi slēdz pulksten 8.
Nākošā sēde piektdien, pulksten 5 pēc

pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Tautas labklājības ministrijas
rīkojums par bezdarbnieku
reģistrēšanu un nodarbināšanu.
Pamatojoties uz noteikumiem par darba

apgādēm (Lik. kr. Ne 30 — 1921. g.)
Tautas labklājības ministrija nosaka:

1. Reģistrējot bezdarbniekus, darba
apgādēm jāizpilda jautājumu loksne pēc
Tautas labklājības ministrijas nosacītas
formas, un uz ministrijas pieprasījumu no-
teiktā laikā jāsniedz par bezdarbnieku
skaitu un sastāvu statistiskas ziņas.

2. Darba apgādē reģistrējami tikai tie
bezdarbnieki, kas pēdējo divu gadu laika
nodzīvojuši pilsētās vismaz četrus mēnešus.

3. Bezdarbnieki iedalāmi 3 grupās:
1) darba spējīgos (kas attiecībā uz to darbu,
kurā tos paredzēts nodarbināt, zaudējuši
darba spēiu ne vairāk kā par 30%),
2) viegla darba spējīgos (kas zaudējusi

darba spēju no 31° '„— 50°;„); 3) darba ne-
spējīgos (kas zaudējuši darba spēju vairāk
kā par 50%).

4. Bezdarbnieku darba spējas noteik-
šanai sastādāma kommisija 3 locekļu sa-
stāvā: 2 ārsti (valsts un attiecīgas pilsētas)
un viens attiecīgas darba apgādes pār-
stāvis.

5. Pēc divām nedēļām no reģistrēšanas
dienas neviens pirmās grupas bezdarb-
nieks nevar atteikties no viņam piedāvātā
darba, izņemot gadījumu j'a pēc Tautas
labklājības ministrijas atzinuma darbs
vai alga uzskatāmi par nepiemērotiem.
Tāpat otras grupas bezdarbnieks nevar
atteikties no viņam piemērota darba.
Lauku darbam piemēroti bezdarbnieki
nevar atteikties šo darbu pieņemt, ja
viņiem pie brīva dzīvokļa un uztura pie-
dāvā : vīrietim Ls 20,—, sievietēm Ls 18,—
mēnesī. Katrs bezdarbnieks, kas nedibi-
nāti atsakās pieņemt viņam piedāvāto
darbu, izslēdzams no bezdarbnieku sa-
raksta.

6. Bezdarbnieki sabiedriskos darbos iz-
sūtāmi darbā reģistrēšanās kārtībā.

7. Katrs lauksaimnieks darba devējs,
kas caur Tautas labklājības ministrijas
noteiktu lauksaimnieku organizāciju no-
līdzis un nodarbinājis bezdarba sezonā,
t. i. no 1. novembra līdz 23. aprīlim pilsētas
darba apgādē reģistrētu bezdarbnieku,
saņem no Tautas labklājības ministrijas
pēc viena mēneša nodarbināšanas Ls 5,—,
pēc divu vai vairāk mēnešu nodarbinā-
šanas Ls 10,— prēmijas. Bezdarbnieks,
kas atzīmētā kārtībā nolīdzis darbā uz
laukiem, iegūst bezmaksas tiesību brauk-
šanai pa dzelzceļu no attiecīgas pilsētas
līdz darba vietas tuvākai stacijai.

8. Pašvaldībām, kas izved sabiedriskus
darbus un šīm vajadzībām saņem valsts
līdzekļus pabalsta vai aizdevuma veidā,
attiecībā .uz bezdarbnieku nodarbināšanu
katrā gadījumā jāievēro Tautas labklājības
ministrijas rīkojumi un norādījumi.

9. Bezdarbniekiem, kas nodarbināti sa-
biedriskos darbos, jāietur darba disciplīna;
bez Tautas labklājības ministrijas vai
darba administrācijas piekrišanas viņi ne-
var izpalikt no darba, vai atstāt to; visur
bez pretošanās jāievēro Tautas labklājības
ministrijas un darba administrācijas rīko-
jumi un nosacījumi. Pretējā gadījumā tie
atlaižami no darba un izslēdzami no bez-
darbnieku saraksta.

Rīgā, 1929. g. 11. februārī. Ne 227/K.
Tautas labklājības ministris V. Rubuls.

Departamenta direktors F. Roze.

Apstiprinu.
1929. gada 9. februārī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JVs 64
par pārgrozībām ,,Pagaidu tarifā un
noteikumos Ne 27, pasažieru un bagā- *

žas pārvadāšanai".
Uzdodu ,,Pagaidu tarifa un noteikumu

Ne 27", kas publicēti 1919. g. „Valdības
Vēstneša" 62., 63., 66.—69. numurā un
„Satiksmes un Darba min. vēstn." 6. nu-
murā, papildināti un grozīti ar vēlākiem
rīkojumiem un iespiesti atsevišķā 1926. un
1928. g. izdevumā, 519. paragrāfā (grozīt?
ar 1927. g. rīkojumu Ne340), starp vārdiem
..Mērsraga un Ķipatu", nostrīpot vārdu
,,un", liekot tā vietā kommatu, bet pēc
Ķipariem ierakstīt ,,un Sārcenes".

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 20. februāri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš

Apstiprinu.
1929. g. 9. februārī.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums Ne 65
par operāciju paplašināšanu Misas

pieturas punktā.
No 1929. g. 20. februāra ievedu Misas

pieturas punktā, bez jau tur pastāvošām

pasažieru operācijām, ari bagāžas operā-
cijas.

Sakarā ar to uzdodu noteikumos Ne 330,
kas publicēti 1928. g. ,,Valdības Vēstneša"
55. numurā un ..Dzelzceļu Vēstneša"
11. numurā, papildināti un izlaboti ar
vēlākiem rīkojumiem, pie Misas pieturas
punkta nosaukuma operāciju apzīmējuma
,,p" vietā likt ,,pb", nostrīpojot piezīmes
iedalē ievietotās atzīmes otro rindkopu
,,Pieņem piena sūtījumus līdz Rīgai pas.,
Torņakalnam, Jelgavai, Garozai, Iecavai,
Vecmuižai, Lāčplēsim un Daudzevai".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Rīkojums JVa 70
1929. g. 12. februārī.

Noteikumi par preču izcelšanās apliecību
legalizēšanu.

Papildinot ,.Valdības Vēstneša" š. g.
13. un 31. numurā izsludinātos 15. janvāra
un 2. februāra rīkojumus N°N9 24 un 58,
paziņoju, ka visām preču izcelšanās ap-
liecībām un tās atvietojošiem dokumen-
tiem (31. VIII/28, g. rīk. Ne 258. — ;.Vald.
Vēstn." Ne 197; 4. X/28. g. rīk. Ne 295. —
„Vald. Vēstn." Ne 227; 6. XI/28. g. rīk.
Ne 333. — „Vald. Vēstn." Ne 256), par

precēm, kuru kravas dokumentus iesniegs

pēc š. g. 15. februāra, ir jābūt legalizētiem
Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pār-
stāvībās ārvalstis.

Šo apliecību obligātorisko vizēšanu lī-
gumslēdzēju — valstu pārstāvībās ār-
valstīs var atcelt uz sevišķas vienošanās
pamata, līdz ar ko atkrīt legalizācija ne
tikai līgumslēdzējas — valsts par pašas
ražojumiem izdotām izcelšanās apliecībām,
bet arī viņas izdotām tranzitapliecībām
par trešo valstu ražojumiem — (4. IV/28, g.
rīk. Ne 82 p. 2 un piez. 1 pirmais teikums —
„Vald. Vēstn." Ne 80/28. g.).

2.11/29. g. rīkojumā Ne 58 pievestais
saraksts valstīm, ar kurām panākta šāda
vienošanās, papildināms ar Ziemeļu Ame-
rikas Savienotām valstīm.

Papildinot ,,Valdības Vēstneša" š. g.
25. numurā publicēto ārvalstu iestāžu
un organizāciju sarakstu, paziņoju, ka
Bulgārijā preču izcelšanās apliecības iz-
dod.

1) Bulgārijas rūpniecības un tirdznie-
cības kamera Chambre d' Industrie
et de Commerce en Bulgarie.

2) valsts veterinārārsti (par lopkopības
produktiem).

Finanču ministris A. Petrevics.
Muitas departamenta

vicedirektora v. i. Dinsberes.

Rīkojums JV» 65
1929. g. 11. februārī.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču muitošana, saskaņā ar muitas tarifu vispārējo
noteikumu 10. pantu.*)

1. Preču saraksts.
117. Visi ievedmuitas tarifa 177. p. 2. pktā minētie papīri, vieglāki

par 30 gramiem 1 kvadrātmetri, izņemot nekrāsotu un ne-
balinātu no pelēkas vai dzeltenas papīra masas izgatavotu
ietinamo papīri un 177. p. 2pktā minēto, muitojami pēc. . . 177. p. 2m pkta

118. Dzelzs un tērauda vilna 153. p. 1. pkts
119. Kaltēti kukaiņi 44. p.
120. Vienkāršu materiālu zābaku ieliekamās zoles, deformētu

kāju pēdām 169. p. 1. pkts.
121. Iesieti kalendāri un piezīmju grāmatiņas ādas vākos .... 177. p. 3b. pkts
122. Sangajols — šķīdinātājs sastāvošs no vieglas petrolejas ar

nelielu daudzumu benzīna piejaukumu 108. p. 2. pkts
plus akcīze

123. Ledus jachtas (bueri) 173. p. 3. pkts
124. Salodēti velosipēdu rāmji, apstrādāti vai neapstrādāti ar

vai bez citām attiecīgā velosipēda sastāvdaļām, uzskatāmi
par gataviem velosipēdiem un muitojami pēc 173. p. 4. pkta at-

tiecīgā burta:
2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.

Pamats. Muitas tarifu vispārējo noteikumu 10. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders..

Muitas departamenta vicedirektora v. i. Dinsbergs..
*) Skat. 1929. g. „Vald. Vēstn." 19. numurā.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pēdējā laikā lauksaimnieki-bezzirdznieki
no plūdos cietušiem apvidiem lielā skaitā
griežas pie galvenās intendantūras ar
lūgumu, atļaut viņiem saņemt par taksā-
cijas cenām pārdošanai nolemtos armijas
brāķa zirgus. Tā kā tagad gandrīz visi
pārdošanai nolemtie zirgi jau izpārdoti,
tad lūgumi vairs nevar tikt ievēroti un
atļauju izsniegšana pārtraukta. Minētais
tiek paziņots atklātībai, lai pasargātu
zirgu pieprasītājus no liekiem ceļa un
citiem izdevumiem.

Galvenā intendantūras pārvalde.

Paziņojums.
Nodokļu departaments paziņo, ka 1928.g.

ienākuma nodokļa pirmās trešdaļas,
kiua bija nomaksājama līdz 1928. g. 31. de-
cembrim, piedzīšana visām Latvijas pro-
vinces pilsētām, izņemot Rīgu, kura ^
maksātājiem piedzīšana iesākta jau š. g.
1. februārī, tiks iesākta 15. februāri,

kamdēļ nodokļa maksātājiem ar šo tiek
atgādināts, pasteigties ar šī nodokļa no-
maksu līdz augšminētam datumam. Pie-
dzenot nodokla parādu līdz ar l11,, soda

naudas mēnesī bez tam vēl tiks iekasēti:
par katru piedzenamo summu 3% piedzF-
šanas izdevumiem no piedzenamās kop-
summas, bet ne mazāk -kā divi lati no
katra parādnieka.

Nodaļas vadītājs A. Mazurs..
Darbvedis A. Lindemans.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 4. februāra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Maz-
Sunākstes meliorācijas sabiedrības dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Maz-Su-
nākstes muižas jaunsaimniecību novad-
grāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
?zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par
pienākumu piedalīties Ma'z-Sunākstes melio-
rācijas sabiedrībā, minēto meliorācijas-
darbu izvešanā un izvesto darbu kārrihā.
uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 7. februārī.
Kultūrtechniskās daļas vadītā jsA.Ķuze.

Darbvedis F. Briedis.



Nosacīti notiesāto sarakstā JV« 85,
kas iespiests š. g. „Valdības Vēstneša"

28. numura pielikumā
zem Ne 16186 s. 1. ,,591. p." vietā jābūt
,,581. p." un zem Ne 16194 dzim. ,.1890. g."
vietā jābūt ,,1891. g.".

Rīgā, 1929. g. 11. februāri.
Tieslietu ministrijas departamenta ,

direktora vietā J. Saulīte.
Nodaļas vadītāja vietā M. Lešinski.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora š. g.

11. februāra rīkojumu apķīlāts:
233. Uzsaukums ..Latvijas strādnieki,

strādnieces, strādnieki - sociāldemokrāti,
bezdarbnieki un darba jaunatne! Uz
kopēju strādniecības vienotu cīņu!" latvju
un krievu valodā (,.Rabočije i rabotņici,
rabočije-socialdemokrati i bezrabotnije i
trudovaja moloģež Latviji! Na jeģinuju
borbu proletariāta!"). Centr. strādn.
darbvietu cīņas komiteja. A/S. ,,Golts
un Jurjans" spiestuvē, Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 12. februārī. Ne 150741.
Pre,ses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepinš.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 9. februāra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz Broņislava Vladislava
dēla M i c k e v i č a meklēšanu, kas uzsākta ar
sludinājumu ,,Valdības Vēstneša" 1924. gada
3. aprīļa 78. numurā.

1929. g. 11. februārī.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra 1929. g. 4. februāra lēmuma ir jāpiedalās Maz-Sunākstes meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība

nie Maz-Sunākstes muižas jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu uzturēšanas kartība.

īrt

«

3 Dalībnieka
CJ
MJ
°- vārds un uzvārds
*

»

I daļa.
1. Pēters Vijuma d. Saulīts
2. Kārlis Jāņa d. Glindziņ
3. Dārta Bērziņ vai viņas tiesību ņēmēji
4. Mārtiņš Jēkaba d. Katēns
5. Jānis Vējiņš vai viņa tiesību ņēmēji .
6. Jānis Ceics vai viņa tiesību ņēmēji
7. Rūdolfs Gudzinovs
8. Krišs Mārtiņa d. Sparinski .....
9. Alberts Kriša d. Lodziņš

10. Mirušā Edgara Stigevica
11. Hugo-Aleksander Stichcvic
12. Andrejs un Grieta Lauciņi
13. Juris Dublis vai viņa tiesību ņēmēji .
14. Valsts ...; ? ...

II daļa.
1. Minna Jāņa_m. Ārgul, Alfrēds-Ādolfs

Friča d. Ārgul
2. Mirušā Jāņa Žagata
3. Jēkabs Vīksna
4. Kārlis Otto d. Priede
5. Mārtiņš Dericans vai viņa tiesību ņēmēji
6. Pēters Jura d. Avotiņš ...' ....
7. Maksis Mārtiņa d. Kļaviņš
8. Rūdolfs Andreja d. Okmans ....
9. Jānis Jāna d. Gudženovs

10. Valsts

Rīgā, 1929. gada 7. februārī.

Dalībniekam
Dalībnieka piederošo vai

īpašumu tiesību viņa lietošanā

apzīmējums esošo māJ u

nosaukums

īpašnieks Šiliņi
Majori
Zipši

,, Stiebriņi
Ieguvējs jaunsaimniecība

)> "
,, "īpašnieks Plāteri
,, Variēsi

Mantojuma masa Krievāni
Īpašnieks Kalnieši
īpašnieki ? Blinkas

,, Viškenžuii

,, Ārguļu-Vidus
Mantojuma masa Arguļi-Aizkalni
īpašnieks Aušuļi

,, Āmurkrogs
Riļi

,, Avotiņi
„ Gobas
„ Ezerkrogs
,, Kaijas
,, Valsts mežs

Māju JV2JV2

Kādā pagastā atrodas mājas
pēc pēc .

un pie kādas agrākas muižas
mēmie- zemes , piederējacibas grāmatu v J

plāniem reģistra

18F 6297 Sunākstes pag. Maz-Sunākstes m.
602 „ ,, „

- 603
15F 6296

1 14F —

12F —
?JUr ,, ,; ,,

8F 6294
7F 6293

614
- 6061

610
- 607

2 1095 Sunākstes pag. Liel-Sunākstes m.
1 1111

608 Maz-Sunākstes
20F 4882
2F 4880
4F 6291
6F 6292
3F 6290
1F 6289

Darbu iz-
maksa pēc
projekta,
no kuras
aprēķina Piezīmes

dalībnieku
balsu
skaitu

Ls

Šinī dalībnieku sarakstā uz-
rādītās darbu izmaksas sum-

34.— mas uzskatāmas par pamatu
77 dalībnieku maksājumu no-

oor'_ teikšanai, kā pie darbu pirm-
-3CK reizējas izvešanas, tā arī pie300,— izvesto darbu uzturēšanas kār-
57,— tībā, neņemot vērā darbu

jgg faktisko izmaksu.
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378 —
221 —
63,—
67,—

157,—
141,—
777 ,—

40,—
29-

173,—
158—
218.—
352,—
162 ,—
138—
178—
213-

Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.

Literatūra.
Ekonomists. Na 3. — 1929.
Jaunības Tekas. Literāriski-zinātnisks mēneš-

raksts jaunībai. Na 2. — 1929.

Mazās Jaunības Tekas. JVs 2. — 1929.

Redaktors M. Ārons.
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KURSI.
s Rīgas biržā, 1929. gada 13. februārī.

Devīzes

1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku ..... 20,23—20,38
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,55—100,30
100 Itālijas liru 27,09—27,30
100 Zviedrijas kronu - . .... 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139,00
100 Dānijas kronu 138,30—139,00
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu .... 207,60—208,65
100 Vācijas marku 123,00—123,65
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červonecs

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

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevfcs.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar Michaila Fokina

uzvedumā Borodina operas „Kņazs Igors"
2. cēliens (polovciešu dejas) un Šo peniāna";
A. Feodorovas uzvedumā ,,P a c h i t a" 2. cēliens.
Baletos piedalās Aleksandra Feodorova, Lencs;
Tangijeva-Birznieks, Cveibergs, Kalniņš, Jurgenss,
Oentels, Ļvovs, Lēmanis, Saule, Brants. Fibigs
un visa baleta trupa. Piedalās solisti: Amanda
Liberts, Natālija Ūland-Šulcs, Jānis Vītiņš, Alberts
Verners, Jānis Kārkliņš, operas koris*. Diriģēs
Otto Karls. — Ceturtdien, 14. februārī, „Ž ī -
diete". Galvenās lomās Vilija Lamberts,
Ada Benefelds, Nikolajs Vasiljevs, Alvils Spen-
ners, Gustavs Neimanis u. c. Diriģēs Teodors
Reiters. — Piektdien, 15. februārī, Mariannas
Čerkaskajas un Dmitrija Smirnova
viesizrāde ,,P ī ķ a d ā m a". Čerkaskaja — Liza,
Smirnovs — Hermanis; pārējās iomās Helēna
Berzinskis, Herta Lūsis, Alberts Verners, Viktors
Stots u. c. Diriģēs Teodors Reiters. — Sestdien,
16. februārī, „L 0 h en g r i n s". — Svētdien,
17. februārī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,Traviata ". Pulksten 7.30 vakarā, 4. Val-
mieras kājn. pulka 10 gadu jubilejas izrāde
,.Truba d ūrs".

Nacionālais teātris. Trešdien, 13. februārī,
pulksten 7.30 vakarā, J. Pētersona komēdija
,,Cilvēki , kas bēg paši no sevis".—
Ceturtdien, 14. februārī, pulksten 4 pēc pusdienas,
„Juhana Ulfšjerna" vietā kafa vīriem J. Pēter-
sona komēdija ,,Cilvēki , kas bēg paši
no sevis". — Piektdien, 15. februārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi ungāru rakstnieka
Ernsta Vajdas komēdija ,,Viņa šķiras"
E. Feldmaņa režijā. Piedalās pirmie spēki.
Biļetes dabūjamas. Abonentiem 5. biļete.

Dailes teātris. Trešdien, 13. februārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,A p b u r t a i s
1 0 k s". — Ceturtdien, 14. februārī, pulksten 7.30
vakarā, pirmo reizi D'Enneri un Massa melo-
drāma ,,Māsas Žerār" (Divas bārenes). —
Piektdien, 15. februārī, pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē ,,Š veiks front ē". — Sestdien,
16. februārī, pulksten 7.30 vakarā „M ā s a s
Žerār" (Divas bārenes). Studentiem un skol-
niekiem puscenas.

Ārzemes.
Itālijas izlīgums ar Vatikānu.

Romā, 11. februāri. Šodien pulksten
12 dienā .Lateranas pils lielajā zālē svinīgi
parakstīts vēsturisks pakts par pāvesta
laicīgās varas atjaunošanu jeb tā saucamais
,,izlīgšanas pakts" starp Vatikānu un
Kvirinalu (Itālijas valdību). Pāvesta
vārdā paktu parakstīja valsts sekretārs
kardināls Gaspari, un Itālijas karaļa
vārdā ministru prezidents Musolini.
Parakstīšanas cermonijā bija klāt no Svētā
Krēsla puses pāvesta kūrijas monsinjors
Borgončini, garīgo lietu sekretārs Duka,
valsts sekretāra vietnieks monsinjors
Pizardo un Svētā Krēsla juriskonsults
profesors Pačelli, no Itālijas valdības puses
— tieslietu ministris Roko, ārlietu vice-
ministris Grandi un ministru padomes
apakšsekretārs Džunta. Musolini paktu
parakstīja ar zelta spalvu, kuru šim ga-
dījumam bija uzdāvājtisi Romas pilsēta.
Pakts sastāv no trim aktiem: 1) politiska
līguma, kas izšķir tā sauc ,,Romas" jeb
laicīgās varas atpakaļ atgūšanas jautā-
jumu, 2) konkordata starp Svēto Krēslu
un Itālijas valdību un 3) finansielas vie-
nošanās par jautājumiem, kas kopš
1870. gada (kad pāvests pazaudēja savu

laicīgo varu) bija palikuši nenokārtoti
starp Vatikānu un Kvirinalu. *

Romas katoļu aprindas ar vislielāko
sajūsmu apsveic Musolini, kura lielai ener-
ģijai jāpateicas par Romas jautājuma
laimīgu atrisināšanu. Šinī sakarībā aiz-
rāda uz to, ka Itālijas ministru prezi-
dentam nācās pārvarēt ļoti lielus šķēršļus,
pirms varēja notikt izlīguma parakstī-
šana. Informētās aprindās rēķinās ar
varbūtību, ka pāvests vēl šonedēļ pirmo
reizi kopš 1870. gada atstās Vatikāna
mūrus un svinīgā procesijā dosies uz
Lateranas baziliku, lai tur nosvinētu svētās
mišas. Atjaunotā pāvesta valsts sauksies
par „Citta Vaticana". Tai būs pašai
sava dzelzceļstacija. — Vēl šodien sagaida
Itālijas vēstnieka iecelšanu pie Svētā
Krēsla un Svētā Krēsla nuncija akreditē-
šanos pie Itālijas valdības. LTA.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums JV° 5.
Rīgas ostas valde aizrāda," ka satiksme

pa ledu, sākot no pontonu tilta pa Dau-
gavu uz leju, ir aizliegta līdz tvaikoņu,
kuj-i atrodas pie A B dambja, Peldu salas
un Muitas rajonā, pārvietošanai uz Eks-
portostu un citām vietām.

Ostas priekšnieka v. i. H. Keire.
Darbvedis J. Burga.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 12. februāri.

1. Pieņem pārgrozījumus un papildi-
nājumus noteikumos par Latgales lietu
pārvaldīšanu un nolemj tos izdot pār-
valdes kārtībā.

2. Ieceļ:
1) līdzšinējos vecākos tiesu amatu

kandidātus pie Rīgas apgabaltiesas
Teodoru Šironu un Kārli Ziemeli
par izmeklēšanas tiesnešiem pie tās
pašas apgabaltiesas,

2) Līdzšinējo Talsu apriņķa izmeklē-
šanas tiesneša vietas izpildītāju
Arturu Heikingu par Talsu apriņķa
izmeklēšanas tiesnesi,

3) līdzšinējo Jelgavas apgabaltiesas lo-
cekli Ēriku Feldmani par tās
pašas apgabaltiesas priekšsēdētāja
biedru,

4) līdzšinējo Grīvas iecirkņa mierties-
nesi Jāni Krūmiņu par Latgales
apgabaltiesas locekli un

5) līdzšinējo vecāko tiesu amatu kan-
didātu pie Latgales apgabaltiesas
Nikolaju Koritcu par papildu mier-
tiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas.

Ilūkstes apr. pr-ka palīgs 1. iec.
izsludina par nozaudētiem un
nederīgiem zemāk uzskaitītos do-
kumentus un vērtspapīrus ar
pils. Feodora Jevstignēja d. Bez-
rodnijs vārdu:

1) Latv. iekšz. pasi JNs 67(5
(vecā parauga), izd. no Demenes

" pag. valdes 1924.- g. 20. aug.;
2) Aktīva aizsarga dienesta apl.

Na 410, izd. no 12. Ilūkstes aiz-
sargu pulka komandiera 1925. g.
17. jūnijā;

1\ īprnru rilbinin ar No 201.

izd. no Ilūkstes apr. pr-ka 1926. g.
23. sept, kuras term. izbeidzies
1928. g. 23. sept.;

4) Zirga pasi .numurs, izdoša-
nas laiks un iestāde nav zināms
Zirga pazīmes: Zirgs bēras spalv.,
krēpes melnas, uz labo pusi,
8 g. v. un 147 cnt. augsts;

5) Nozaudēts viens vekselis,
parakstīts no F. Bezrodnija par
Ls 25. 26529ē



,

(Tiesu
sludinājumi.

1 )
Izlabojums.

Rīgas apgabaltiesas \t civīl-
nodaļas sludinājumā ,.Valdības
Vēstneša" š. g. Ne 8 par atbildē-
tāja Johana Olsena izsaukšanu
ar publikāciju, ieviesusies kļūda:
minētais atbildētājs tiek izsaukts
tievi; Rīgas kredītbiedrības pra-
sības lietā, bet gan Rīgas Kredīt-
bankas akc. sao. prasības lietā,
kādēļ minētais sludinājums tā arī
lasāms. ' 27141z

Priekšsēd. b. v. R Gaigals.
Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un vietējo
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kuāpn ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 29. janvārī publicēto
1928. g. 6. novembrī Rīgā mirušā
Jāņa Mārtiņa d. Āboliņa-Ābola
1928. g. 5. novembrī pie Rīgas
notāra J. Krūklanda taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jāņa Āboliņa-Ābola manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legatāriem. fi-
deikommisāriem, parāddevējiem
ii nesioas

u. . ., piereiKt savas ,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Na 3017.

R'gā, 1929. g. 1. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
25971o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
15. janvārī izklausījusi Helenes
Zīverts,Elzas Maskalki? unErnsta
Zīverta lūgumu dēl aizgādniecības
iecelšanas par prombūtnē esošā
Vilhelma Ernsta d. Zīverta
mantu, nolēma: par bezvēsts
prombūtnē esošā Vilhelma Ern-
sta *. Zīverta ats+āto mantu
iecelt aizgādniecību, par ko pa-
ziņot Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1929. g. !. februāri.
25973o L. Na 2936.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas pilsētas 7. iec. mier-
tiesnesis,

saskaņā ar sod. 1. 218. p. izslu-
dina, ka ar viņa 1929. g. 9. jan-
vāra tiesas pavēli Jānis Melders
viņa apsūdzībā pēc s. 1. 210. p.
par tirgošanos ar bojātu sviestu,
atzīts par vainīgu un sodīts ar
naudas sodu Ls 10,—, vai,
maksāt nespēšanas gadījumā, ar
trim dienām aresta.

Atzīme: pavēle stājusēs liku-
mīgā spēkā.

Jānim Melderim ir pārtikas
preču tirgotava Rīgā, Bruņinieku
ielā Na 98.

Rīgā, 1929. g. 11. februārī.
27173z JNa 158

Miertiesnesis V. Zeminskis.

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

Rīgā, 1929. g. 13. febr. 27223
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas, Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā ,3,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas
spriedumu, izteiktu viņa izp. r.
nu 1928. g. 10. janvāra ar Na 3896
par piedzīšanu no Emīlijas Po-
čabskij par labu Latvijas Hipo-
tēku bankai Ls 5029,75 ar 0 ,, un
izdevumiem. 1929. g. 16. maijā,
pīkst. 10 no rīta Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

vairāksolīšanā pārdos
Emīlijai Počabskij, dz. Liepiņ
piederošu nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Cēsu pilsētā, Rīgas
ielā Na ll-a ar visiem viņas pie-
derumiem, ar zemes grāmatu
reģistra JNa 20, kuram kapitalizētā
ienesīguma vērtība Ls 42824;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 23000; bet solī-
šana saskaņā ar civīl proc. lik.
1871. p. sāksies no novērtēšanas,
vai priekšrocīgu prasību summas,
skatoties, kura no šīm summām
lielāka;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašuma ir Ls 22500 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā
drošības nauda desmit procentes
(10o ;) no novērtēšanas summas,
t. i. Ls 2300,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo . īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnoda-
ļas kancelejā. 27182z

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Rīgai apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967.. 2011.—
2014. un 2079. p. un vietējo
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz atraitnes Lillijas Pau-
žas, dzim. Jurka lūgumu uzaicina
visas peisonas, kuļ'ām ir. kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1929. g.
29. janvārī 1926. g. 15. decembri
Baunu pae. mirušā Kārla Kārļa
(fēla ' Pau ' za (Pauša), 1926. g.
6. decembri mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Kārļa Pa'uža (Pauša) manto-
jumu vai sakarā ar to mantoju-
mu, kā mantniekiem, legatāriem,
-fideikommisāriem, parāddevē-
vējiem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības, pretenzijas un ierunas mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

ļa tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Na 2992.
. Rīgā, 1929. g. 1. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
25969o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un vietējo
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Hugo Indrana lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
15. janvārī publicēto 1928. g.
29. septembrī Cēsīs mirušā Er-
nesta Jāņa d. Dumberga, 1927.g
5. maijā pie Cēsu notāra V. Kle-
pera taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Ernesta
Dumberga mantojumu vai sakarā
ar šomantojumu, kā mantniekiem
legatāriem, fideikommisāriem,
parāddevējiem u. t.t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Na 2862.

Rīgā, 1929. g. 1. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
25970o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. ievērojot Zaveļa Levina
lūgumu un savu 1929. g. 5. febr.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc 3 obligācijām par 4000,
50.000 un 30.000 rbļ., apstiprinā-
tām 1912. g. 26. aprīlī, ar JVs 1237,
J913. g. 9. sept. ar Na 2479 un
1914. g. 12. marta ar JVs 661 uz
nekustamo īpašumu Rīgā, 11 hip.
iecirknī, ar. zemes grām. reģ.
JVs 1186 par labu Jānim Zariņam,
otra un trešā Šimai Astambovski
blanku cedētas, kuras obligācijas
ir pārgājušas uz Hermani Kamp£,
kā blanko cesionāru, kas viņas
ir cedējis atkal blanko, — ir
samaksājis, bet šīs augšā minētas
obligācijas nevar tikt izsniegtas
atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka ir
gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,. Valdības Vēst-
nesi" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 8. febr. Na 3165
Priekšsēd. V. A. Veidners.

26920/ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
5. martā minētās nodaļas atklātā
liesas sēdē tiks nolasīts 1910. g.
2. maijā Jaunrozes pag. mir.
Jēkaba ' laka d. Saliņa testa-
nums. Na 27142z

Rīgā, 1929. g. 11. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Annas, Alvīnes
Lauvu un citu pilnvarnieka, zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 1929. g. 29. janvāra lēmumu
paziņo, ka parādnieces Anna un
Alvīne Lauvas parādu pēc obli-
gācijas par 1000 rbl., apstiprinā-
tas 1910. g. 25. novembrī ar JVs848
uz nekustamo īpašumu Rīgas
apriņķī, Šiliņu muižas zemnieku
zemes Kunģīšu mājām, ar zemes
grām. reģ. Na 2998 par labu
Jānim Romānam, kas to cedējis
blanko, — ir iemaksājis tiesas
depozītā Ls 22 dēļ kapitāla un
% dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda; ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. JVs 2632.

Rīgā^ 1929. g. 1. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
25989o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Vilhelma-
Fridricha-Kārla Georga d. Tram-
pedacha lūgumu un savu 1929. g.
29. janvāra lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 6500 rbļ., apstiprinātas
1910. g. 3. martā ar Na 43 uz
nekustamo īpašumu Cēsīs, Rīgas
ielā ar zemes ģrām. reģ. JVs 40
par labu Vilhelmam Trampeda-
cham, ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās', tam-
dēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepietieksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. JVs 3038.

Rīgā* 1929. g. 1. februārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
25991o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jēkaba Oai-
guļa pilnvarnieka, zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
29. janvāra lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jēkabs Gaiguls parādu
pēc obligācijas par 2000 rbļ.,
apstiprinātas 1908. g. 6. oktobrī
ar JVs 1248 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Aizkujas muižas
Lejas-Kalvju mājām, ar zemes
grām. reģ. ' JVs 1533 par labu
Jānim Gaigulam, šo obligāciju
viņas blanko īpašnieks Hermanis
Mežulis cedējis atkal blanko, —
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta

uzesd

atpakaļ parādniekam aeļ -

nas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
minēto obligāciju, pieteikties tiesa
viena mēneša 'laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests „Vald. Vēstn." un aizrāda,
ka ļa šīs personas noteiktā laikā
nepieteiksies, obligāciju atzīs par
iznīcinātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes grā-
matā. >& 3065.

Rīgā, 1929. g. 1. februāri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
25992o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Ernesta-Anto-
na Tilcena pilnvarnieka, zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 29. janvāra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Ernests-
Antons Tilcens parādu pēc obli-
gācijas par 1650 rbļ. atlikumā,
apstiprinātas 1870. g. 23. jūlijā
ar JVs 969 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr. Kokmuižas zem-
nieku zemes Jaun-Tilcenu mājām
ar zemes grām. reģ. JVs 770 par
labu J. Fr. Šrederam, kā pirkša-
nas summas atlikuma nodrošinā-
jums, kas to cedējis blanko un
kura pārgājusi uz Kārli Kochu
kā blanko cesionāru, kas viņu
cedējis atkal blanko, —ir iemak-
sājis tiesas depozīta Ls J.i deļ
kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemesgrāmatā. JVs 3066.

Rīgā, 1929. g. 1. februārī.
Priekšsēdētaja v. A. Veidners.
25990o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 18. maijā Valmier-
Valmiermuižas draudzē mir.
Jēkaba Kārļa d. Galviņa ir
atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības ka
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu l?ikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. JVs3189

Rīgā, 1929. g. 5. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

26583r Sekretārs A. Kalve.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1921. g. 8. maijā mirušā Jēkab-
pils apriņķa Ilzenberg muižas
zemes gabala,,Kalēji'JVs 1322 Jēkaba Vītola atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 31. janvārī.
LJVs 1186/29. g. 26492

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1928. g. 5. septembrī mirušā
Kārļa Antona d. Eltmaņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāfiem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 31. janvārī.
L. JVs 1286/29. g. 26493

Priekšsēd. v. E. Feldmanis.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz savu š. t;. 24.
janvāra nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka obligācijas, korrob.
uz Ventspils 111 hip. iec. imobīla
ar hip. JVs28: 1) par 5000 kr. rbļ.,
korrob. 1902. g. 31. janvārī ar
JVs20; 2) par 5000 kr. rb!., korrob.
1902. g. 31. janvārī ar JVs 21;
3) par " 15000 kr. rbļ., korrob.
1914. g. 13. maijā ar JVs 110,
atzītas par iznīcinātām un lūdzē-
jai Ventspils pilsētas sabiedrībai
dota tiesība prasīi attiecīgu hipo-
tēku dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavā, 1929. g. 31. janvārī.
26609v L. Na 696 29.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, uz civ. proc.
lik. 75. p. pamata un Antoniņas
Jāņa m. Iljušenoks lūgumu viņas
prasības lietā pret Vasiliju Ni 'ki-
fora d. lljušenok un cit. par
zemi, uzaicina atbildētāju Vasi-
liju Nikifora d. lljušenok, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vafd. Vēstn.",
paziņot miertiesnesim savu Zilupē
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Zilupē dzīvojošu personu, kuru
minētais atbildētājs pilnvaro sa-
ņemt viņa vietā no miertiesneša
aicinājumus un rakstus.

Ja atbildētājs Vasilijs Nikifora
dēls Iljušenoks noliktā laikā augš-
minēto paziņojumu neiesniegs,
tad visus aicinājumus un rakstus
uz atbildētāja Vasilija lljušenok
vārdu atstās miertiesneša kance-
lejā un atbildētājam nebūs tie-
sība aizbildināties ar to aicinā-
jumu un rakstu nezināšanu.

Zilupē, 1929. g. 31. janvāri.
Na 61c. 25897b

Miertiesnesis (paraksts).
Kokneses pagasta tiesa,

Rīgas apriņķī, pamatojoties uz
sava lēmuma* no 1928. g. 6. dec.
un pagasttiesu likuma 108. un
109. pantiem, paziņo vispārībai,
ka Sarkaņu pagasta Briskās dzī-
vodams laulāts pāris Pēteris un
Lilija Maģitis pieņem bērna vietā
(adoptē) pilsones atraitnes Ievas
Pētera meitas Srumskis dēlu
Ati Strumskis, dzimušu 1923. g.'
1. novembrī, piešķirot adoptēja-
mam visas likumīga bērna tiesī-
bas un ari uzvārdu Maģitis.

Personas, kurām būtu ierunas
pret šo adopciju, tiek uzaicinātas
pieteikt tās šai tiesai trīs mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas trešo reizi ,,Valdības
Vēstnesī". Pēc šī termiņa note-
cēšanas iebildumi netiks ievēroti
un adopciju pagasttiesa apstip-
rinās. 2 26863z

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
19. februārī, plkšt. 11 dienā, Rīgā,
Vīlandes ielā JVs 1, dz. 3, pārdos
Mozesa Rafaloviča kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un cita un novērtētu par Ls 1225.

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

Rīgā, 1929. g. 8. februārī.

27207 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
19.februārī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Arensburgas ielā JVs 3, I! torgos
pārdos Dāvida Frīdmaņa kust.
mantu, sastāvošu no viena smagā
automobiļa un novērtētu par
Ls 5000.

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

Rīgā, 1929. g. 13. februārī.
27220 Tiesu izp. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. februārī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Bruņinieku ielā JVs 27,
pārdos Ābrama Goldšmidta kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1929. g. 13. febr. 27222
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
25. februāri, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Karlines ielā JVs 2-a, pārdos
Otilijas Šmidchens kust. mantu,
sastāvošu, no vienas kurpnieku
šujmašīnas un novērtētu par
LS 220.

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

Rīgā, 1929. g. 13. febr. 27221

Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 5. iec. liesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
1. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Terbatas ielā Jsa 57/61, pārdos
Mārtiņa Sinka kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-

1 vērtētu par Ls 5700.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) Leiba Chaita Ls 10.38L42
prasības ar % un piedzīšanas iz-
devumu segšanai 1929. gada
18. aprīlī, pīkst. 10 rīta, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē

publiskā izsolē pārdos
Miķelim Smagam piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš ierakstīts
Rīgas-Valmieras zemes grāmatu
reģistra 4086 nodaļā un sastāv
no Rīgas apriņķī, Ikšķiles pag.
atrodošā, no Tīnūžu muižas at-
dalītā zemes gabala ,,Mežmuiž-
nieki JVs 8 F" aptverošu 35,00 ha
lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novēit. uz Ls 8000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 20.400;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām ;

5) zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž,
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu ir atvērti publi-
skai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 1. februāri.
27179 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kanc-
leja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) A/S ,,Po!!ock un Co"
Ls 613,06 prasības ar °/0 un pie-
dzīšanas izdevumu segšanai
1929. g. 18. aprilī, pulkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē

publiskā izsolē pārdos
Jānim un Lībai Amtmaņiem pie-
derošo nekustamo īpašumu, kurš
ierakstīts Jēkabpils - Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļas reģ.JVs 920
un sastāv no Lindes-Birzgales
muižas atdalītām Bruntan-Lejas
mājām, aptverošu 51,90 deset.
lielu zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskās
pārdošanas novērtēts uz Ls 1000;

3) uz īpašuma gul hipotēku
parādi par 7UUU Latv. rDļ., 4UU

zelta frankiem un Ls 2600 ar o/0;
4) pie piedalīšanās ūtrupe jā-

iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pelaiž, jāuzrāda tādas līdz ūtru-
pes dienai;

7) visi papīri un dokumenti at-
tiecošies uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu ir atvērti publiskai
apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
III civīlnodaļas kanciejā.

Jumpravā, i929. g. 30. janvārī.
27180 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jumpravā,
paziņo:

l) 'Mir. Emmas Grundes mant.
masas Ls 1381,68 un JudeļaGu-
reviča Ls 811,50 prasību ar %
un piedzīšanas izdevumu segšanai
1929. g. 18. aprīlī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē

publiskā izsolē pārdos
ļānim un Kārlim Vērsēniem ko-
pīgi piederošo nekust. īpašumu,
kurs ierakstīts Rīgas-Valmieras
zemesgrāmatu nodaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemesgrā-
matu reģistra 1761 nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, Madlie-
nas draudzē atrodošām, no Meņ-
ģeles muižas zemnieku zemes
atdalītām ,,Jēkuļu" mājām: māju
zemes platība iz zemesgrāmatu
reģ. nav redzama, bet zemes
dālderu vērtība iztaisa 25 dald.
49 gr.:?

2) īpašums prieks publiskas
pārdošanas novērt, uz Ls 4000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 10.500;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10°/0 no novērtēšanas
summas;

5) zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz
ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā;

i jumpravā, 1929. g. februārī.
27181 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā JVs 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149. p., paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas 5. iec. miert.
spriedumu, izteiktu viņa izpildu
rakstā no 1928. g. 11. jūlija
JVs 1340 u. c. par piedzīšanu no
Jāna Letca par labu A./S ,,Kun-
cendorf" Ls 2336,40 ar % un
izdevumiem, kā arī par labu ci-
tiem kreditoriem, 1929. g. 16.
maijā, pīkst. 10 no rīta Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē

vairāksolīšanā pārdos
Jānim Kārļa d. Letcim piede-
rošu nekustamu īpašumu, kurš
atrodas Cēsu pilsētā, Pils ielā 8
ar visiem viņas piederumiem, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 5, kuram
kapitalizētā ienesīguma vērtība
Ls 11424,— ;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 8000,—, bet
solīšana, saskaņā ar civīlproc.
lik. 1871. p., sāksies no novēr-
tēšanas, vai priekšrocīgu prasību
summas, skatoties, kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminēt āsprasības uz
īpašuma ir Ls 26020,43 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras veļas ūtrupe
dalību ņemt, ir jāiemaksā drošī-
bas nauda desmit procentes (10%)
no novērtēšanas summas, t. i.
Ls 800,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdosdamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir tā-
das tiesības jāuzrāda līdz ūtrupes
dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā. 27184z

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā JVs 2, paziņo, ka 1929. g.
13. martā, pīkst. 10 rītā, Šķaunes
pag. Krieviņu folvarkā tiks pār-
dota Osipa Bidzana kustama
manta, sastāvoša no viena zirga
un vienas govs un novērtēta par
Ls 220,—. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu, varēs pārdoša-
nas dienā uz vietas.

Tiesas izpildītāja v. i.
27187z 'O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Nš 2, paziņo, ka 1929. g.
14. martā, pīkst. *10 rītā, Bukmul-
žas pag. Sapešku folvarkā tiks
pārdota Boļeslava Svarinska ku-
stama manta, sastāvoša no divām
govīm un novērtēta par Ls 220.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Tiesas izpildītāja v. i.
27186z O. Vi!k<.



Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā JVs 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas 12. iec! mier-
tiesneša spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1927. g. 19. nov.
JVs 2661 par piedzīšanu no Pētera
Peikas par labu firmai ,,L. H.
Jakobson" Ls 260,— ar % un
izdevumiem, 1929. g. 16. maijā
pīkst. 10 no rīta, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

vairāksolīša

na pārdos

Pēterim Peikam piederošu ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Cēsu apr., Vecpiebalgas muižā
un sastāv no zemes gabala ,,Le-
jas-Ķemer JVs 413" mājām ar
visiem viņas piederumiem ar
zemes grāmatu reģistra JVs 873,
kuram ir zemes kopplatība 101,60
pūrv. un taksācijas ienākumu
rubļu vērtība 110,67;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 300,—; bet
solīšana, saskaņā ar civīlproc.
lik. 1871. p., sāksies no novērtē-
šanas, vai priekšrocīgu prasību
summas, skatoties, kura no šīm
summām lielāka;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašuma ir Ls 4000 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtru-
pē dalību ņemt, ir jāiemaksā
drošības nauda 10% (dešmit)proc.
no novērtēšanas summas, t. i.
Ls 30 un jāiesniedz no tieslietu
ministrijas izdota apliecība par
to, ka minētam personām nav
šķēršļu iegūt pārdodamo īpašumu

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdpošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3.civīlnodaļas
kancelejā. 27183z

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Nozaudēta no Alberta Bite
Vietalvas pag. „Saknēm" Bra,,ninga sist. pistole JV° ^1117 '
libri 6,35. Atrašana,
pistole nododama pēc piederība»
oliUT

ViCtējai P°licijas ^stādei27005z . a, BiteCl -
i— '

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments, pamatojoties
uz 1920. g. 15. septembra likuma
par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Emīlijas Vep-
pera, 2) Ernesta Ķengas un viņa
sievas Natālijas, 3) Jāņa Lai-
viņa Laimiņa un viņa sievas
Zelmas, 4) lizes Pīpes, 5) Viļā
Salmiņa, arī Salma, viņa sievas
Lavīzes, dēlaJāņa-Arnolda, meitu:
Johannas-Dastasijas un Anlīzes-
Emīlijas, 6) Jāņa-Albana Lūžņas,
viņa sievas Zelmas un dēla
Harija-Zigfrida, 7) Jēkaba Kan-
kera, 8) Viļa-Alfona Juzupa, arī
Jusupa, 9) Kriša Bulla, viņa
sievas Mildas, meitas Rutes un
dēla Valta, 10) Jāņa Vizekoka,
arī Vissendorfa, ari Visuka un
viņa sievas Annas — attiecīgiem
uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti pag. g. 27. septembrī
,.Valdības Vēstnesī" JVs 219 un
pret kuriem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

I. lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Emilijai Vepperam — uz-

vārdā ,,Roze";
2) Ernestam Ķengām un viņa

sievai Natālijai — uzvārdā
,,Avotiņš";

3) Jānim Laiviņam-Laimiņam
un viņa sievai Zelmai ' —
,,Laimiņš";

4) lizei Pīpēm — uzvārdā
,,Vēsmiņš";

5) Vilim Salmiņam, arī Salms,
viņa sievai Lavīzei, dēlam
Jānim - Arnoldam, meitām:
Johannai-Dastasijai un An-
līzei - Emīlijai — uzvārdā
,,Salmiņš";

6) Jānim - Aļbanam Lūžņam,
viņa sievai Zelmai un dēlam
Harijam-Zigfridam — uz-
vārdā ..Lapainis";

7) Jēkabam Kankeram — uz-
vārdā ,,Kangars ";

8) Viiim-Alfonam Juzupam,arī
Jusupam—uzvārdā ,,Vilnis";

9) Krišam Bullim, viņa sievai
Mildai, meitai Rutei un dē-
lam Valtam — uzvārdā
,,Raits";

10) JānimVizekokam, ari Vissen-
dorfam, arī Vizukam un viņa
sievai Annai — uzvārdā
,,Vissendorfs".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, lūgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spē-
kā pag. g. 28. decembrī.

Rīgā, 1929. g. 7. februārī.
27215z JVs 3227l/V
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodalās vadītājs

P. Kurzemnieks.

Jelgavas apr priekšnieka pal.
2. iecirknī dara zināmu atklātībai,
ka 1929. g. 26. februārī, pīkst. 12
dienā, Jaunsvirlaukas pagastā,
Valmju mājās, 1. Jelgavas slimo
kases prasības apmierināšanai at-
klātā vairāksolīšanā pret tūlītēju
samaksu tiks pārdoti Jēkabam
Ozolam piederoši 2000 g. dedzi-
nāti ķieģeļi, 2000 krāsns ķieģeļi
un 25 vezumi dedzin. pusķieģeļu,
novērtēti par Ls 110,—. Pārdo-
damā manta apskatāma pārdo-
šanas dienā uz vietas. 27190z

mļļnTrnTniBf

Valsts tipogrāfijā dabūjami
šādi neoficiāli izdevumi:
1903. gada 22. marta

Sodu likumi
(Otrais 1925.g.izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,35,
ies. „ 5,50, „ „ „ 5-'

Rīkojums par zīmognodevii
(1928. g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 0,75, ar pies. Ls 0,JW

Ar pieprasījumiem jāgriežas

Valsts tipogrāfijā, pilī, 1.istaba

titrur

Pirmās Rigas muziķu instrumentu
akc. sabiedr. ,,Arnold Neumann
& Co." Likvidācijas kommisija,.
pamatojoties uz sabiedrības sta-
tūtu 66. pantu, izsludina sabie-
drības akcionāru un citu personu,
kuras atradās juridiskās attiecī-
bās ar sabiedrību, zināšanai, ka.
minētā sabiedrība saskaņā ar
sabiedrības akcionāru 1928. g-
5. jūnija kopsapulces lēmumu

ir galīgi likvidēta.
27209z Likvidācijas kommisija

Maksātnespējīgā Leiba Jeremiasa*
konkursa valde, apstiprināta no
Rīgas apgabaltiesas, saskaņā ar
Tirdzn. nol. XI gr. II d. (1903. g-
izd. ) 441. p., ar šo paziņo, ka viņa
uzsākusi savu darbību š. g. 10.
februārī Rīgā, Lāčplēša ielā Na35,
dz. 13. 27208z

Konkursa valtles priekšsēd.,
priv. advokāts P. Rēķļs

Maksātnespējīgās parādnieces
Latvijas Mazsaimnieku krāj-aiz-
devu sabiedrības zvērināti kura-
tori uzaicina šīs parādnieces kre-
ditorus uz kreditoru sapulci 1929.
gada 21. februārī, pīkst. 18, Rīgas
apgabaltiesas telpās.

Dienas kārtība:
1) Zvērinātu kuratoru ziņojums.
2) Zvērinātu kuratoru atalgo-

jums.
3) Konkursa valdes vēlēšanas.
4) Tekoši jautājumi.
27212z Zvērināti kuratori.

Sp. b. ,.Riga taderers"
sasauc š. g. 27. februārī

kārtējo pilnu biedru sapulci,
kura notiks Rīgas Airētāju kluba
telpās, Balastdambī, pīkst. 19,

ar sekošu dienas kārtību:
1) sapulces prezidija ievēlēšana;
2) darbības pārskats par 1928.g.;
3) gada pārskata pieņemšana un

revīzijas kommisijas ziņojumi;
4) budžets 1929. gadam;*

5) vēlēšanas;
6) dažādi jautājumi.

Gadījumā, ja minētā laikā ne^
ierastos statūtos paredzētais bie-
dru skaits, tad tanī pašā dienā:
pīkst. 20 notiks otra sapulce, kufa
būs pilntiesīga pie jebkura biedra:
skaita. 27210Ž Valde. _

Krāj-aizdevu sabiedrība
„Dzelzsceļnieks"
sasauc š. g. 6. martā, pīks; ig
Rīgā, Avotu ielā Na 4, savā namā '

gadskārtēju pilnu biedru
sapulci.

Dienas kārtība:
1) Konstituēšanās.

2) Valdes, padomes un revīzijas
kommisijas ziņojumi un 1928.
gada pārskata pieņemšana. '

3) Pelnās sadalīšana.
4) 1929. gada budžets.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi un prieldĻ

likumi.
Piezīme. Ja noteiktā laikā ne-

sanāktu statūtos paredzētais
biedru skaits, tad tanī pašā
dienā pīkst. 19 notiks otra pilna,
biedru sapulce ar to pašu dienas
kārtību, kura būs pilntiesīga pie.
katra ieradušos biedru skaita
272Uz Valde.

®tažā<iEi
sfutĒiTiāļļsmļ,

Kokneses un apkārtnes
biškopības biedrība

sasauc svētdien. 1929. g. 24 fe(,r
pīkst. 13, Kokneses ..Balbierir
pamatskolā

lvii. aula
Pamats: Iekšlietu ministr, rīkojums ,,Valdības Vēstn." 159

158. un 255. numurā 1923. «adT
27205* '

Liepājas-Aizputes robežapsar-
dzības apgabala 1. rajona priekšn.
nometnē, Vaiņodē, Tirgoņa ielā
Na 18, Kāna ' namā, 1929. g.
25. februārī, pīkst. 12, tiks pārdota
atklātā izsolē viena nemīta zirga
āda. 27188z

Poļeščinas iec. polic. priekšnieks
paziņo vispārībai, ka š.g.23.febr.,
pīkst. 12 dienā, Šķaunes pag.
Poļeščinas ciemā tiks pārdots
vairāksolīšanā pils. Fedosejevam
Semjonam piederošais zirgs, 14
gadus vecs, novērtēts par Ls 50,
dēļ °/6% peļņas nodokļa par
1926. g. un 1927 g. piedzīšanas,
saskaņā ar nodokļu departamenta
1929. g. 5. janvāra rakstiem
NaNa 67427 un67351. 27191z

Poļeščinas iec. polic. priekšn.
paziņo vispārībai, ka š.g. 23.febr.,
pīkst. 12 dienā, Šķaunes pagasta
Poļeščinas ciemā tiks pārdota
vairāksolīšanā pils. Jānim Dārz-
nieks piederoša govs, novērtēta
par Ls 30,— dēļ zemes plāna do-
kumenta izgatavošanas izdevumu
piedzīšanas saskaņā ar Ludzas
apr. valsts zemju inspektora
1928. g. 12. oktobra rakstu
Na 7644m. " 27i 92z

Līgatnes pagasta
valde

1929. g. 25. februārī, pīkst. 2
dienā, Līgatnes pagasta namā,

izdos jauktā izsolē
Līgatnes 6 kl. pamatskolas ēkas
būves nobeigšanas darbus.

Lūgumi pielaist pie solīšanas,
nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, līdz ar drošības naudu
Ls 800,—, iesniedzami līdz izsoles
sākumam Līgatnes pag. valdei.
Turpat dabūjami darba aprēķini,
noteikumi un paskaidrojumi ' .
27194z Priekšsēd. (paraksts).

Skrundas pagastam,
Kuldīgas apriņķī, 6-klasīgai pa-

matskolai vajadzīgs

skolotājs-ja
ar pilnas pamatskolas skolotāja
tiesībām. Kandidāti tiek lūgti
pieteikties skolas padomei līdz
š. g. 24. februārim.

Vēlēšanas no pag. padomes
1929. g. 28. februāri, pīkst. 12
dienā, Skrundas pagasta namā.
27105z 1* Pagasta valde.

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par nederīgu Henrietes
Horning ārzemju pasi AJ\s004247,
izd. 1928. g. 5. jūlijā Rīgā. 27139z

Nozaudēta un tamdēļ uzskatā-
ma par nederīgu kara klausības
apliecība ar Pētera Mielens vārdu,
izd. no Rīgas kara apriņķa pr-ka
1928. g. 6. martā ar M 9932.

Izlabojums.
,,Vaid. Vēstn." š. g. Na 21,

ievietotā Kacēnu pag. valdes
sludinājumā 1. p. par karaklau-
sības apl. JVs 21889 ar Ivana
Timofejeva vārdu nozaudēšanu
ieviesusies kļūda: nozaudēta ir
nevis Ivana, bet Laura Timofe-
jeva karaklausības apliecība.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 18. februārī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Katoļu ielā Na 34,
dz. 27, pārdos vairāksolīšanā
Guseva Vasilija kust. mantu,
novērtētu par Ls 340 un sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas
viņa 1927. g. ienākumu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 17. janvārī.
27206 Piedzinējs M. Vīksne.

Ventspils apriņķa priekšnieka
palīgs izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu Latvijas
iekšzemes pasi Na 2812. izdotu
no Popes pagasta valdes 1922. g
16. jūnijā ar Rūdolfa Didrika d.
Pētersons vārdu. 26036ē

' ' ' " '
"€ūtu iestāžu
sludinājumi.

PAZIŅOJUMS.
1929. g. 21. janvārī finanču

ministris apstiprinājis Noteikumu
par Čechoslovaķijas akciju sabie-
drības „Pistonu un patronu fab-
rika" , agrāk Sellier un Bellot
(Prāgā)" darbību Latvijā 10.
panta grozījumu, nosakot, ka
pilnas sapulces izsludināmas ,.Val-
dības Vēstnesī" vismaz 14 dienas
pirms sapulces un neprasot šādu
sludinājumu ievietošanu ,,Eko-
nomistā" . 27112z

Tirdzniec. nod. priekšnieka v.
V. Gailītis.

Revidents R. Bērziņš.

Rīgas apgabaltiesas Cēsu apr.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā Na 13,
pamatojoties uz civīlproc. lik.
1141., 1146.—1149. p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas
spriedumu, izteiktu viņa izpildu
rakstā no 1928. g. 15. maija
Na 316450 par piedzīšanu no
Pētera Auziņa, Edgara Zēmeļa,
Artura Palēna, Krišjāņa Pēter-
sona un Kristinas Auziņ par labu
Latvijas hipotēku bankai Ls
20757 ar % un soda naudām,
1929. g. 16. maijā, pīkst. 10 no
rīta Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē

vairaKsonsana

paraos
Pēteram Auziņam, Edgaram Zē-
melim, Arturam Palēnam, Kriš-
jānim Pētersonam un Kristinei
Auziņ piederošu nekustamu īpa-
šumu, kurš atrodas Cēsu apr., no
Ruckas muižas atdalīto zemes
gabalu, Cēsīs, Jaunā ielā ar visiem
viņas piederumiem, ar zemes
grāmatu reģ. Na 1359, kuram
kapitalizētā ienesīguma vērtība
Ls 14304,—.

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 30.000,—, bet
solīšana, saskaņā ar civīlproc. lik.
1871. p., sāksies no novērtēšanas
vai priekšrocīgu prasību summas,
skatoties, kura no šīm summām
lielāka;

.3) bez augšminētas prasības uz
īpašuma ir Ls 40.000 hipotēku
parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē
dalību ņemt, ir jāiemaksā drošī-
bas nauda desmit procentes(10%)
no novērtēšanas summas, t. i.
Ls 3000,— ;

5) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir
tādas tiesības jāuzrāda līdz ūtru-
pes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo īpašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas kancelejā. 27185z

Tiesu izpildtājs O. Luters.

Pasta un iilpla departaments
izsludina š. g. 21. februārī, pīkst. 11 rakstisku izsoli uz 300 ris. kon-
ceptpapīra, 150* rīs. rakstāmā, 20 rīs. sūcekļa, 15 ris. kopējama,

2000 loksn. ogļu un 2000 kg ietinamā papīra; 1500 kg zirnoglakas,
3000 pakām sveču. 2500 kg plombu, 1500 pud. tintes, 220 gab.
rakstammaš. lentēm, 160 kg drukas krāsas, 3000 pak. sērkociņu un
700 kg rudzu bīdelētu miltu.

1929. g. 22. februārī, pīkst. 11 rakstisku sacensību uz 160
gros. zīmuļu, 240 gros. rakst. spalvu, 1900 gab. dzēšamo gumiju,
250 gab. gumijas plākšņu, 100 kg kniepadatu, 270 gab. lineālu,
IO10000 gab. dažādu aplokšņu (kuvēru), 500 gab. transporantu,
100 kg gumiarabika un cit. kancelejas materiāliem.

1929. g. 4. martā, pīkst. 11 — rakstisku izsoli uz 400 āmuriem,
80 elektriskiem āmuriem, 600 pārstādāmām atslēgām, 70 ēvelēm,
170 galodām, 20 kastroļiem, 1500 lāpstām, 300 nažiem, 400 kmeb-
jiem, 850skrūvgriežiem,i00 slīmestiem, 800 svārpstiem, 100 zāģiem,
un 1 ātrmorzes raidītāja komplektu.

Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas zinas saimniecības daļā, istabā JN° 10.

1* L. Na 682. 27128b

?^?????????????

Mežu departaments
paziņo, ka š. g. 14. februāra izsoles sludinājumā (sk. ,,Vald. Vēstn."
1929. g. Na 25) uzrādītās Viļakas virsmežniecības vienības NaNa 7
un 8 skaitāmas kā no Lipnas virsmežniecības.

27140 Mežu departaments.

Noteikumi
par nodokļa no izrīkojumiem un
izpriecām realizēšanu Valmierā.

Pieņemti pilsētas domes
1929. g. 7. janvāra sēdē.

§ 1. No visiem izrīkojumiem un izpriecām, kuri notiek Val-
mieras pilsētas administratīvās robežās, izņemot šo not. § 2. minētos
ņemams izpriecas nodoklis par labu Valmieras pilsētas pašvaldībai,
saskaņā ar šiem noteikumiem.

§ 2. Izpriecas nodoklis nav ņemams no Valmieras pilsētas
pašvaldības uzturēto skolu izrīkojumiem, bet ne vairāk par 2 gadā
katrai skolai.

§ 3. Nodoklis maksājams no katras ieejas biļetē vai citā
ieejas zīmē uzrādītas maksas, sekošos apmēros: 1) no kino izrādēm,
cirka, profesionālo sportistu priekšnesumiem, dejas vakariem, zaļumu
ballēm, masku ballēm, varjetē, operetēm, kuplejām, bazāriem, baleta,
burvju mākslinieku un tml. izrādēm — no vietējiem 25—30%,
no iebraucējiem 30—40%; 2) no teātriem, operām, boksa sacīkstēm,
zolistu, koru mākslas orķestra koncertiem, tirdzniecības-rūpniecības-
lauksaimniecības izstādēm: no vietējiem 10—20%, no iebraucējiem
20—25%; 3) no sporta sacīkstēm bez papildus izpriecām, mākslas
un vēstures izstādēm — 10%.

Piezīme. Šajos noteikumos neparedzētos gadījumos pilsētas
valde noteic ar kādu nodokļa normu izrīkojums apliekams.

§ 4. No izrīkojumiem un izpriecām bez noteiktas ieejas
maksas, kuros ieejas maksu ņem ziedojumu veidā vai citādi, izpriecas
nodoklis jāmaksā no brutto ieņēmuma, pilsētas valdes noteiktos ap-
mēros, līdz 50%, bet ne mazākos kādi minēti šo noteikumu § 3.

Piezīme. Šādos izrīkojumos ieejas maksas iekasēšanas veidu
(ar listēm, bundžiņām u. t. t.) izdarāmi tikai pēc pilsētas
valdes norādījuma.

§ 5. Uz ieejas biļetēm vai citām zīmēm, kas noder to vietā,
jābūt atzīmei ar izrīkojuma vai izpriecas datumu un cenu un pilsētas
valdes zīmogam. Biļetes pārdodamas vienīgi par to cērtu, kāda uz
tām atzīmēta.

§ 6. Pilsētas valdei tiesības pieprasīt biļešu lietošanu, kuras
noteiktas pēc sevišķa parauga. Biļetes vai citas ieejas zīmes, kuras
noder biļešu vietā, jāiesniedz pilsētas valdei apzīmogošanai, vismaz
2 dienas pirms izrīkojuma. Apzīmogotas biļetes izsniedzamas pēc
nodokļa nomaksas nodrošināšanas.

Piezīme. Nodokļa kārtīgas nomaksas nodrošināšanai pil-
sētas valde var pieprasīt iemaksu līdz 50% no reģistrēto
biļešu kopsummas.

§ 7. Apliecības bezmaksas ieejai izrīkojumos derīgas tikai
uz vārdu personīgai lietošanai un līdzīgi pārējām biļetēm reģistrējamas
un apzīmogojamas.

§ 8. Pie izrīkojumu telpu vai laukumu ieejas biļetes anu-
lējamas, atraujot no tām kontrmarkas. Anulētās biļetes apmeklē-
tājiem jāglabā pa visu izrīkojuma laiku. Pilsētas valdes un revīzijas
kommisijas locekļiem vai pilsētas valdes 2 pilnvarotiem pārstāvjiem
jādod brīva ieeja kontroles izvešanai visos izrīkojumos, pie kam
izrīkojuma atbildīgām personām un tāpat telpu un laukumu īpašnie-
kiem jāsniedz kontroles nolūkos pieprasītās ziņas.

§9. Izpriecas nodoklis jāmaksā uz priekšu. Ar pilsētas valdes
piekrišanu un, ja ir pietiekošas garantijas, var atļaut nodokli no-
maksāt arī pēc izrīkojuma, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc izrī-
kojuma. Gadījumā, ja nodoklis netiek samaksāts noteiktā termiņa,
tas ņemams par 5% augstāks, nekā paredzēts šo noteikumu § 3. *

§ 10. Norēķini iesniedzami līdz ar biļešu pasakņiem uz pil-
sētas valdes noteiktas veidlapas. Neizlietoto biļešu neiesniegšanas
gadījumā noteiktā termiņā, izpriecas nodoklis tiek aprēķināts no
visu reģistrēto un apzīmogoto biļešu kopsummas.

Piezīme. Par neizlietotām biļetēm skaitās tādas, kurām ir
klāt kontrmarkas.

§ 11. Iebildumi un sūdzības par aplikšanu ar nodokli iesnie-
dzami tādā kārtībā, kāda paredzēta noteikumos par pilsētas ienā-
kumiem, izdevumiem, budžetiem un pārskatiem.

§ 12. Šie noteikumi spēkā ar 1929. gada 15. janvāri.

Pilsētas galva J. Līgats.
27l93r Sekretārs Ed. Radziņš.

i 0. z. d-to 1. rajona inženieris
1929. g. 1. martā, pulkst. 10.30, Ogrē,

pārdos mutiskā vairāksolīšanā:
1) materiālus no pagaidu tiltiem pār Ogres un Urgas upēm.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošība Ls 300;
2) apm. 200 kraujtnetru veco koka materiālu pie dzelzs tilta

uz Rīgas—Daugavpils ceļa. Pēdējie materiāli tiks pārdoti
atsevišķās sīkākās vienībās (krautnēs). Izsoles dalībniekiem
jāiemaksā drošība Ls 5,— par katru vienību.
Tuvākas ziņas kancelejā, Lāčplēša ielā Na 24, dz. 8, un iz-

soles dienā uz vietas. L 721 27216

S. u. Z. O. III rajona inženieris
š. g. 27. februārī, pulksten 12, Cēsīs, L. Dārza ielā Ne 6,

izdos jauktā izsolē
27,0 mtr. gara koka tilta būvi pār Svētupi,
uz Katrīnas-Pāles stac. Il-b šķ. ceļa. Drošība Ls 600. L 715

Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā no pīkst. 9—15.

V rajona inženieris
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 68, š. g. 25. februārī,
pīkst. 10. izdos jauktā izsolē

30 m gara koka tilta būvi
pāi Asūnes upi, uz Asūnes—Dagdas ceļa, pie Asūnes dzirnavām
Nodrošinājums Ls 700. Tuvākas ziņas kancelejā. L719 27217

Alšvangas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 4. martā, Ēdoles pag. mājā,

augošai mežu.
IV iec. mežniecībā, Alšvangas novadā pēc platības 3 vienības, vērtībā

no Ls 45 līdz 341;
V iec. mežniecībā, Kurmales, Biržu un Jateles novados pēc celmu

skaita 14 vienības, vērtībā no Ls 12 līdz 494.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Ciršanas vietas tīrīšanas un kultūrdarbu drošības naudas ie-

maksājamas 20% apmērā no vienības pārdošanas summām, pie kam
šī drošības nauda paliek mežu departamenta rīcībā.

Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie iecirkņu mežziņiem.
27213r - Alšvangas virsmežniecība.
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