
Likums

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
lauku nekustamas mantas nodokļa
pamazināšanu un atlaišanu par

1928. gadu.
1. Nekustamas mantas nodoklis 1928.g.

nav ņemams: a) no saimniecībām ar
zemes kopplatību līdz 17 ha un b) no
saimniecībām ar zemes kopplatību pāri
par 17 ha, ja viņas 1928. gadā cietušas
no plūdiem, krusas vai neražas vairāk
par 75%. Saimniecībām ar zemes kop-
platību pāri par 17 ha, ja tās cietušas
pāri par 50% līdz 75%, nodoklis pama-
zināms uz pusi.

Piezīme. Nekustamas mantas nodokļa
pamazināšana un atlaišana neattiecas
uz atsevišķi no lauksaimniecības vēr-
tējamiem objektiem.

ļ 2. Nekustamas mantas nodokļa atlai-
šanu par 1928. gadu tām saimniecībām,
kuru zemes kopplatība nepārsniedz 17 ha,
izdara apriņķa lauku nekustamas mantas
vērtēšanas kommisija uz esošo datu
pamata, bet pārējos gadījumos ierosinā-
jumus par nodokļa pamazināšanu vai
atlaišanu iesūta pagasta valde ar savu
atsauksmi uz cietušo saimniecību īpašnieku
vai viņu vietnieku lūgumu vietējai apriņķa
lauku nekustamas mantas vērtēšanas
kommisijai.

3. Apriņķa resp. iecirkņa kommisija
skata cauri iesniegtos ierosinājumus un
savu lēmumu par pamazināto resp. atlaisto
nodokli paziņo attiecīgai pagasta valdei,
atsevišķi uzrādot valsts un pašvaldības
nodokļu daļu, atzīmēšanai nodokļa maksā-
tāju sarakstos, bet kopsummā par note-
cējušu mēnesi pēc pagastiem — Nodokļu
departamentam. Apriņķa resp. iecirkņa

kommisijas lēmumu pagasta valde paziņo
nodokļa maksātājiem viena mēneša laikā
no lēmuma saņemšanas dienas.

Piezīme. Ja pamazinātānodokļa valsts
daļa nepārsniedz vienu latu — no-
doklis nav ņemams.

4. Apriņķa resp. iecirkņa kommisijas
lēmumi pārsūdzami Nodokļu departa-
mentam 1 mēneša laikā no lēmuma (3. p.)
paziņošanas dienas nodokļa maksātājam.
Nodokļu departamenta lēmums ir galīgs.

5. Ja kāds no 1. pantā minētā nodokļa
maksātājiem būtu viņam uzlikto nodokli
par 1928. gadu samaksājis, tad samaksātais
nodoklis jāpārskaita uz nākošā gada
maksājumiem.

6. Iztrūkums, kas varētu rasties paš-
valdību budžetos ar šinī likumā pare-
dzēto nodokļa pamazināšanu resp. atlai-
šanu, dzēšams ar valsts līdzekļiem budžeta
kārtībā.

7. Visi maksātāju iesniegumi, paskai-
drojumi, pārsūdzības un vispār visāda
veida sarakstīšanās šī likuma piemēro-
šanas lietās atsvabināti no zīmognodevas.

8. Šī likuma dzīvē izvešanai finanču
ministris saziņā ar iekšlietu ministri izdod
instrukciju.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājums
pie tieslietu ministra rīkojuma par

notāru skaitu Latvijā.
Papildinot tieslietu ministra 1925. g.

28. jūlija rīkojumu par notāru skaiiu
Latvijā („Vald. Vēsta." 1925. g. 167. nu-
murā), nodibinu pie Rīgas apgabaltiesas
vienu notāra vietu ar sēdekli Gulbenē.

Rīgā, 1929. g. 4. martā.
Tieslietu ministris B. Berents.

Departamenta direktors Stokets.

Rīkojums JVs 85.
1929. g. 28. februārī.

Valstis, ar kurām panākta vienošanās
par preču izcelšanās apliecību legali-

zācijas atcelšanu.
Papildinot „Valdības Vēstneša" š. g.

31., 36. un 39. numurā izsludināto sa-
rakstu valstīm, ar kurām panākta vieno-

šanās par preču izcelšanās apliecību lega-
lizācijas un procentuālā preču vērtības
pieauguma uzrādīšanas atcelšanu, paziņoju,
ka šāda vienošanās panākta vē! ar

14) Austriju.
15) Indiju (British India).

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektora

vietas izpildītājs Dinsbergs.

Rīkojums JV° 86.
1929. g. 2. martā.

Papildinājums ārvalstu iestāžu un organi-
zāciju sarakstam, kas pilnvarotas izdot

preču izcelšanās apliecības.
Papildinot ,,Valdības Vēstneša" 1929. g.

25. un 36. numurā izsludināto ārvalstu
iestāžu un organizāciju sarakstu, paziņoju.
ka muitas iestādes atzīstamas par liku-
mīgām un pieņemamas sekošo ārvalstu
iestāžu'izdotās vai pēc būtības apstipri-
nātās preču izcelšanās apliecības:

Dienvidafrikas ūnijā:
(Union of South Africa)

Tirdzniecības kameras (Chambers of Com-
merce)

1) Capetovvn'ā,
2) Durban'ā,
3) East London'ā,
4) Johannesburg'ā,
5) Mossel Bav'ā,
6) Port Elizabeth'ā,
7) Pretoriā,
8) SvvakopmuiK'fā,
9) VVindhock'ā.

Jaunzēlandē:
(New Zealand)

Muitas -priekšnieki (Collectors of Custom).

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektora

vietas izpildītājs Dinsbergs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Nekustamas mantas saraksts,

Sludinājums.
Ar š. g. 4. marta papildinājumu pie

tieslietu ministra rīkojuma par notāru
skaitu Latvijā, nodibināta pie Rīgas
apgabaltiesas viena notāra vieta ar sēdekli
Gulbenē. Tādēļ tieslietu ministrijas de-
partaments uzaicina visas personas, kuras
vēlas ieņemt šo vakanto notāra vietu un
kuras izpilda notār. nolik. 5. un turpmā-

kos pantos paredzētās prasības, pieteik-
ties viena mēneša laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas, tieslietu
ministrijā, iesniedzot uz tieslietu ministra
vārdu lūgumu līdz ar attiecīgiem doku-
mentiem.

1929. g. 5. martā.

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Stokets.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 27. februāra lēmumu ir apstipri-
nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Mālupes un Annas pagasta meliorācijas
sabiedrības ,,Zāles pļavas" dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Valkas apr. Mālupes pag.
Kraukļu ciema un Annas pag. jaunsaim-
niecību kopējo novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uzrā-
dītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par
pienākumu piedalīties Mālupes un Annas
pagasta meliorācijas sabiedrībā ,,Zāles
pļavas", minēto meliorācijas darbu izve-
šanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 5. martā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daja paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 27. februāra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un ,,Ķik-
upītes" meliorācijas sabiedrības dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Ķikupītes regulē-
šanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par
pienākumu piedalīties Ķikupītes meliorāci-
jas sabiedrībā, minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā uztu-
rēšanā.

Rīgā, 1929. g. 5. martā..
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 27. februāra lēmuma ir jāpiedalās Mālupes un Annas pag. meliorācijas sabiedrībā „Zāles pļavas",
jāņem dalība pie kopējo Mālupes pag. Kraukļu ciema un Annas pag. jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
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Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Rīgā, 1929. g. 5. martā. Darbvedis F. Briedis.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
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» 'I- (Saņem0t ekSpCd) P3r:

3mēn „ 6,- gadu Ls 18,-
1 M , 2,— W2 gadu . . . „ 10 —
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pastu un pie ' „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . - ,, —.12 numuru . '. . „ —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili No 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no II—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
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 ,, —,20

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

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

Likums par lauku nekustamas mantas
nodokļa pamazināšanu un atlaišanu
par 1928. gadu.

Papildinājums pie tieslietu ministra rīko-
juma par notāru skaitu Latvijā.

Valstis, ar kūjām panākta vienošanās par
preču izcelšanās apliecību legalizācijas
atcelšanu.

Papildinājums ārvalstu iestāžu un organi-
zāciju sarakstam, kas pilnvarotas
izdot preču izcelšanās apliecības.
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Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 27. februāra lēmuma ir jāpiedalās „ĶJkupītes" meliorācijas sabiedrībā,

jāņem dalība pie kopējo novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
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Rīgā, 1929. g. 5. martā. K.tritūrtechnisfeās daļas vadītāja v.. J. Pelsis.

Darbvedis F. Briedis.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz* civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Martas Jansons lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1929. g.
19. februārī publicēto 1928. g.
20.janv. Bilskas pag. Maz-Ruikās
mirušā Eduarda Kārļa d. Znota,
1928. gada 8. janvārī mājas kār-
tībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Eduarda
Znota mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, 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 ierunān"
un zaudējušas savas tiesības, bei
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JYe 319Ē

Rīgā, 1929. g. 25. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners

28982 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Ludviga Re-
dtnga lūgumu un savu 1929i. g.
26. februāra lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas par
6000 rbļ., apstiprinātas 1904. g.
28. oktobri ar Nē 1527 uz neku-
stamo īpašumu Rīgas pilsētā,
1. hip. iec, ar zemes grāmatu reģ.

Ne 466 par labu Leo Kuenam, kas
viņu cedējis blanko un kura ir
pārgājusi uz Hermani Kampe, kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko," — ir sa-
maksājis, bet šī augša, minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ 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 ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929.g. 2. martā. Nē 3406
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29732z Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas 2. iecirkņa miertiesnesis

izbeidz Eižena Kārļa d. M ē d e n a meklē-
šanu, izsludinātu 1927. g. ,,Valdības Vēstneša"
278. numurā.

Ludzā, 1929. g. 5. martā. Krim. lietā Ne 205.
Miertiesnesis J. Konrāds.

Sekretārs Ed. R o z e n s.

5. Cēsu kājnieku pulka komandieris,
pamatojoties uz savu 1929. g.5. marta lēmumu,
meklē 5. Cēsu kājn. pulka bij. kareivi Ku-
drjavcevu Jefimu Feodora d. dzim. 1896. g.
25. decembri, piederīgu pie Janovoles pag. Lu-
dzas apr., kurš apsūdzēts noziedzīgā nodarījumā
paredzētā kara sodu lik. 162. p. 1. d.. bet izvai-
rās no tiesas.

Atrašanas gadījumā minētais Kudrjavcevs
apcietināms un nogādājams 5. Cēsu kājn. pulka
komandiera rīcībā Rīgā, Pērnavas ielā Ne 19.

Rīgā, 1929. g. 6. martā. 4gi
5. Cēsu kājn. pulka komandieris, if^^ijf

pulkvedis (paraksts).
Tieslietu darbvedis, virsleitnants Bremšmits.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums Na 6.
Iepriekšējo gadu koku pludināšanas

sezonos novērots, ka pa Daugavu un
viņas pietekām, sevišķi no tuvākiem
rajoniem, pienāk plosti nepietiekoši sasieti
un, pie straujāka ūdens jeb velkot ar

kuģi, tie izjūk. Lai novērstu varbūtējus
plostu izjaukšanas un- koku sastrēgumus
Rīgas koku ostā, plostu īpašnieki resp.
pludinātāji tiek uzaicināti; stingri ievērot
ostas obligātorisko noteikumu § 126
un 127.

Noteikumu pārkāpumu gadījumos visa
atbildība par zaudējumiem,, kuri celtos
caur nepareizu plostu sastešanu, krīt uz
plostu īpašniekiem resp. viņu pilnvaro-
tiem, bez tam noteikumu, neizpildītajiem
Ostas valde būs spiesta uzlikt admini-
stratīvā kārtā sodu un plostus, kuriem
nebūs vidū (§ 126) izkārtnes ar attiecīgu
uzrakstu, novietos atsevišķā dārzā uz
vainīga rēķina.

Rīgas ostas priekšnieka v.. L H. Keire.
Darbvedis j. Burga.

Rīkojums.
Sakarā ar. Bauskas apriņķī parādījušos

trakuma sērgu, pamatojoties uz obligā-
toriskiem noteikumiem par trakuma sērgas
apkarošanu, publicēts ,,Vald. Vēstnesī"
1927. g. N° 198, p. 3., izsludinu Bauskas
apriņķi par trakuma sērgas apdraudētu
rajonu. Uzdodu visām pagastu vaid ērti
steidzami pasludināt iedzīvotājiem šinī
nolūkā izdoto obligātorisko noteikumu
par trakuma sērgas apkarošanu 1., 2.,
4., 5., 6., 7., 8.. 9,, 10. un 12. pantu
(„Vald. Vēstn." 1927. g. JM° 198), kas
iedzīvotājiem stingri jāievēro.

Ātrākas sērgas, apkarošanai iradodu
policijai spert visus no viņas atkarīgus
soļus un attiecīgu rīkojumu no tetikumu
neievērotājus saukt pie atbildības..

Bauskā, 1929i. g. 5. martā, jfe ®*3.
Bauskas apriņķa priekšnieks G.re-&ers.

Sekretārs-; Š&tāls..

Māksla.
Nacionālā opera. Anri Marto pirmais

vijoļkoncerts šovakar.. Marto gaišā personība,,
viņa lielā,, arištokratiiski-cēlā māksla,, spožas
techniskas virtuozitātes un smalkas stila izpratnes-
vispilnīgākā līdzsvarotība mūsu koncertpublikai
vairākkārt jau ir nesusi neaizmirstamus mūzir
kāļus pārdzīvojumus.. Veltīsim tāpēc viņa kon-
certiem pelnīto uzmanību un interesi..— Tamā-
ras Karš avi nas «n Keita Le stera
pirmais baletvakars bija pilnīgi, tzpārdots..
Otrais, pēdējais baletvakars rit, ar jaunu pro-
grammu..— Sestdien, 9. martā, ,,L o h.en g r ins"..
Galvenās lomās,-.. Vilija Lamberts, Jānis Vīriņš,
Elza Žubītiš, Alberts Verners, Gustavs Neima-
nis u. c. Diriģēs Teodors Reiters. — Svētdien,,
10. martā, pulksten 7.30 vakarā,. „Pī,ķa
d ā m a". —Pirmdien,, 11. martā, A n r ī M.a r t o
otrais koncerts.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 7. martā,, pulk-
sten 4 pēc pusdienas, kara vīriem,. A. Brigaderes
„Ceļa jutīs". Pulksten 7.30 vakarā, Millerai
ģimnāzijai par labu Saulieša ,,Līgo ". — Piekt-
dien, 8. martā,,pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē^
Blaumaņa ,„S k r o d e r d i e n a s Silraačos'* ..
— Sestdien, 9. martā, pulksten 7.30 vakarā,,
pjirm.oreizi Kalderona luga „Dzive — s a p n i:s"-
bar. N..V. Drīzena vadībā, N. Stnunkes d.ekorātīvā.
inscenējumā. Piedalās: Paula Baitābofs,. Anna-

JĒkai&sons, Milda Riekstiņš, Milda Bērzi ņš, Jānis
Ģermānis, Voldemārs svaros,. Teodors Podnieks,
Reinis Parņickis, Jānis Sabērts, Kārlis Lagzdinš'
Konrāds Kvēps, Augusts Kronbergs, Alfrēds
Alkanās, Mārtiņš Gailis,. Žaais Katlaps,, Kārlis
PaegjStis. Abonentiem, dējīga 7. biļete.

KURSI.
Rīgas biržā,. 1929i. gaaa 7. marta.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,185—25,235

100 Francijas franku ..... 20,23^20,38
H» Beļģijas beigu ......71,90—72,45
100' Šveices franku 99,60—100,35
100' Itālijas liru ........27,12—27,33
100' Zviedrijas kronu ..... 138,60—139,30
100' Norvēģijas kronu. .... 138,30—139,00
100' Dānijas kronu 138,25—138,95
MM). Austrijas šiliņu 72,70—73,40

ļ 100' Čechoslovaķijas kreati . . 15,33—15,48
i W© Holandes guldeņu. .... 207,75—208,80

1=00 Vācijas marku 123,05—123,70
; 100 Somijas marku 12,99—13,11

liOO Igaunijas kronu 138,10^138,80
! 100 Polijas zlotu 57,55—58,75
; i!0O Lietavas litu 51,00—51,70
ļ 1 SSSR červoņecs

D3rgm€-ta.H:
i Zelts 1 kg 3425—3445
i Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:
ļ 3%, neatkarības aizņēmums . . 98—100
^/o Valsts prēm. aizņēmums . 98—100 ,

ļ 6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
i 8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevies.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians

Redaktors M. Arons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Hugo-
Vilhelms Kārļa d. Volners un
Emelīne Kārļa m. Volners, dzim.
Grauers, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
E. Trautsolta 1929. g. 6. februārī
reģistra Ne 732, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 26. februāri.
L. Ne 3464. 28996b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929.g. 19. febr-
izklausīja A/S ,,Krievu Baltijas
Vagonu Fabrikas" lūgumu dēļ
hipotekāro parādu dzēšanas,
un nolēma: atzīt par samaksā-
tām 3 hipotēkas par 500.000,
500.000 un 1.200.000 rb|., ap-
stiprinātas 1894. g. 29. martā,

1901. g. 24. febr., un 1909. g.
23. okt. ar NeNe 250 389 un 2034
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pils. 111 hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ne 1387 un kuras apgrūtina
arī immobili Rīgas pils. 111 hip.
iec, ar zemes grām. reģ. Ne 2468
un no III.—1387 atdalītos immo-
bīļus no 1925. g. 23. dec immob.
III.—2503; no 1928. g. 7. febr.
immob. III.—2059 un no 1928. g.
19.jūn. immob. 111.—2510 minētās
trīs hipotēkas izdotas a) kā
nodrošinājums par izlaižamām
obligācijām; b) kā nodrošinā-
jums par otrā izlaiduma obligā-
cijām un c) kā nodrošinājums
par trešā izlaiduma obligācijām.

Rīgā, 1929. g. 25. februārī.
Ne 100. 29008b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2080. un
2062. p., iecvērojot Faivuša Frid-
landa lūgumu un savu 1929. g.
26. febr. lēmumu, paziņo, ka
ka lūdzējs parādu pēc 3 obligā-
cijām par 2000, 5000 un 5000 r„
apstiprinātas 1904. g. 8. dec. ar
Ne 1747; 1914. g. 19. dec. ar
JVs 2630 un 1914. g. 20. dec ar
Ne 2637 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā, 3. hip. iecirkni, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 2346 par
labu pirmā — VoldemāramRau-
skam, otrā un trešā — Fricim
Krauklim, visas trīs blanko ce-
dētas, — ir samaksājis, bet šīs

minētas
augša oongacijas nevar

tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas 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-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sona'; , noteiktā hikā nepieteiksies
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā. Ne 3340
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29739z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. .p., ievērojot Kārļa
Kristsona lūgumu un savu
1928. g. 11. decembra lēmumu,
paziņo, ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 5000 rbļ., ap-
stiprinātas 1912. g. 11. sept.
Ne 438 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Slokas muižas dzimt-
nomas gruntsgabalu JVs 217, Ķe-
meros, zem zemes grām. reģ.
Ne 2545 par labu Reinholdam
Greilam, kas viņu cedējis blanko,
— 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, pieteik-
ties tiesā, viena mēneša laikā,,
skaitot ne* dienas, kad iis sludi-
nājums, iespiests' ,,Vald.. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas-,
noteiktā laikā nepieteicies, obli-
gāciju atzīs; par iznīcinātu;
un lūdsgjanja dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā..

Rīgā* 1:928. g. 27. decembrī..
Ne 5700:. 29284b)

Priekšsēdi, v. A. Veidners..
Sekretārs; A. Kalve..

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļjai,
uz Latvijas civ. HA. kop.. 36i. p.
piezīmes pamata,, paziņo vis*
pārībai, ka laulātie draugiiAugjasts
Jura d. Vinters un Leonttoe-
Alvīne Jāņa m. Vinters,. (feim.
Ozols, noslēguši savstarpīgo» lau-
lības [īgumu piie Rīgajs natāra
J. Graudiņa 1929. g. 1. februārī
reģistra JSe 23.17, ar kupt viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ.. Itk. 79.
un turpm. p.. paredzēti* laulāto

; mantas kopību.
1 Rīgā, 1929. £.. 26;. februārī.? L. Ne 3390. 28997b

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

Rīgas ap|abaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. tik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Boriss
Ķīsitis (Ķiss) un Hilda-Arualija
Ķīsitis (Ķiss) dzim. Klunģste, no-
slēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra ļ. Purgala
1929. g. 23. janvārī ar reģ. .Ne 1244,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēlusi vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. prredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 26. februārī.
L. Ne 3416. 28986

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

Jelgavas apgabaltiesas sludi-
nājumā mir. Pētera Viļā d.
Ozoliņa testamenta lietā, kurš
iespiests ,,Valdības Vēstneša"
168. numurā no 1928. g. 30. jūlija,
nepareizi iespiests testatora mir-
šanas datums ,,13 . decembri",
jābūt un jālasa: ,,17. decembrī".

Priekšsēdētāja v. Veiss.
29949z Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnooa|«

uz Latvijas civillikumu kop. i°Jļ
piezīmes pamata paziņo
pārībai, ka laulātie draugi hi?'Eduarda dēls Eilandts <E«
un luliane Reinholda m. EUa"":
(Eylandt) dzim. Dēblers (D«*ļ
noslēguši savstarpīgo lauli^-
gurnu pie Rīgas notāra R. v»6 ,
1929. g. 2. febr. ar reģ. J* '^
ar kuru viņi, attiecība uz V

;J
noslēgto laulību, ir atcēl usi
tējo civillikumu 79. un t«rpn"

paredzēto laulāto mantas k

Rīgā, 1929. g. 26. ebn

28989 ,-Anft*
Priekšsēd. v. A. Veidner

Sekretāre A. Ķ^3
Rīģāspilsētas sociālas ap, .,;

nodaļas bērnu dārzs »™ J

ar šo izsludina par nedc".
zaudēto skolotājas Annas
pagaidu skolotāju aphei
viņai ar Ne 2747.

Rīgas apgabaltiesas i. civHnoaaji.

uz Latvijas civ. lik. kop , 38. p.
piezīmes pamata pazšņ'> vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kazi-
mirs Vilhelma d.Brize «njozefK»
Vladislava m. Brīze, dz.. Jurevics
nos!ēguš,»savstarpīgo laulības ligu -

mii pie Rīgas notāra J.Kreicbetg»
bergal9.29.g.31.janv.reģ.Nel^->
ar kūju viņi, attiecībā uz- vif
noslēgto laulību, ir atcēluši vi<-
tējo civ. lik. 79. un turpm.' ?
paredzēto laulāto mantas kopi»

Rīgā, 1929. g. 26. fenrUjHl
L. Ne 3412. 2*7

Priekšsēd. v. A. Veidner. -
ŠekretārsAjKjļl] 3

Rīg?» apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 38. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Vilis
Reiņa dēls Resčevskis un Milda
Jjāņa meita Resčevskis, dzim.
Austriņš noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas
eiotāra J.. Krclcberga 1929. g.
31. janvāri'ar reģ.. Ne 1535, ar
kuru vi«i. attiecībā uz viati
noslēgto faulību, Ir atcēluši vietējo
civ. lik. 79. un turpm. p. pa-
redzēto laulāto, mantas kop"*».

Rīgā ^ 1929. g. 26. februāri.
L. J* 3413, 2&98T

Priiekšsēct. v. A. Veidners.
Sekretārs A. K glvfj

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop.2451.p.pam., uzaicina
visas personaSjkurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929 g. 26. febr.
publicēto 1923. g. 22. novembri
Kosas pagastā mirušā Pētf?ra
Jēkaba dēla Lapsas, 1923. g. 10.
jūlijā mājas kārtībā taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Pētera Lapsas
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
parāddevējiem u. t. t. pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma 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. Ne 2849

Rīgā, 1929. g. 26. februāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

i 28983 ^ Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā [tiesas sēdē 1929. g.
12. februārī izklausīja Gustava
Švarca hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu I obligāciju par
5000 rbļ., atlikumā, apstiprinātu
1906. g. 26. aprīlī ar Ns 344 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils. 1.
hip. iec, ar zemes grām. reģ. Ne 795
pārlabu Heinricham-Kārlim Grīn-
bergam, kas to cedējis blanko
un kura pārgājusi uz Bernhardu
Steinbergu, tirg. zem firmas
,.Brāļi Šteinberg", kā blanko
cesionāru, kas to cedējis atkal
blanko.

Rīgā 1929. g. 25. februārī
Ne 2489. 29007t

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



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc lik. 293., 301. un
'^09'. P- pamāta uzaicina Staņi-
slavu Nanartoviču, kura dzī-
ves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Anto-
niņas Nanartovičs, dzim. Zvirblis,
iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem
tin uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmais neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgavā ne-
uzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus nārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā. L. Ne26629.

ļelgavā. 19*29. g. 26. februāri.
Priekšsēdētāja v. R. Mullers.

29041 Sekretāra p. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. martā, pīksi. 11 rītā, Rīgā,
Puškina ielā Ne 18, eksprešu no-
liktavā I un II ūtrupē pārdos
Viļā Krēsliņa kustamu mantu,
sastāvošu no 3 ozolkoka krēsliem
un linu dzijām, novērtētu par
Ls 1700.

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

Rīgā, 1929. g. 4. martā.
30009 Tiesu izp. J. Kazubiems.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. martā, pulkst. 12 dienā, Rīgā,
Kurmanova ielā Ne 10, dz. 36 un
Gleznotāju ielā 2, I un Iltorgos
pārdos Geršona Munica kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un dažādām vilnas un adītām
precēm, novērtētu par Ls 680.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
' Rīgā, 1929. g. 5. martā.
30005 Tiesu izp. ļ. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas un
Alūksnes krāj-aizd. sabiedrības
prasībās par Ls 3640,58 un
Ls 200 ar %izcļ. 1929. g.
23. maijā, pulkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Otto Eduarda Sīmaņa d. Zaubes
nekustamo īpašumu,' kas atrodas
Valkas apr. Tūjas muižā ar
zemes grāmatu reģistra Ne 2428
un sastāv no ,,Graudu Ne 8"
mājas, 36,99 deset. zemes pla-
tības;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums nav apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem ņemt dalību, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti,
attiecoši uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 5. martā.
29967 Tiesu izpild. V. Vilkus.

Iekšlietu ministrijas
administratīvais departaments,
pamatojoties uz 1920. g. 15. sept.
likuma par uzvārdu maiņu p. 10.,
dara zināmu, ka uz: 1) Voldemāra
Zilpauša, 2) Eduarda Pauta,
3)Malvines Blumberga (pēc pirmā
vīra Layming), 4) Viļā Bezges-
Leļa, 5) Martas Petrovska, 6)Emī-
lijas Ģermāņa (Feldmaņa), 7)
Emmas Silamedņa, 8) ' Jāņa
Krieva; saukts Krieviņš, 9)Kār|a
Krieva (Krieviņa). 'l0) Jāņa
Krieva-Krieviņa — attiecīgiem
uzvārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti pag. g 4. oktobrī
,,Valdības Vēstnesi" Ne 225 un
pret kuriem triju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

I. lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Voldemāram Zilpautim —

uzvārdā ,,Zālīte";
2) Eduardam Pautam — uz-

vārdā ,,Ziediņš";
3) Malvine'i Blumbergam (pēc

pirmā vīra Lavming) — uzvārdā
,,Laimiņš";

4) Vilim Bezgem-Leļam — uz-
vārdā ,,OIiņš";

5) Martai Petrovskim — uz-
vārdā ,,Palma";

6) Emīlijai Ģermānim (Feld-
manim) — uzvārdā ,,Fe!dmanis";

7) Emmai Silamednim — uz-
vārdā „Mednis";

8) Jānim Krievam, saukts Krie-
viņš — uzvārdā ,,Krieviņš";

9) Kārlim Krievam(Krieviņam)
— uzvārdā ,,Krieviņš";

10) Jānim Krievam-Krieviņam
— uzvārdā ,,Krieviņš".

II. Visi dokumenti, kā pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t.' t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
ka izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spē-
kā š. g. 4. janvārī.

Rīgā, 1929. g. 25. februārī.
Administr. dep. vicedirektors

V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

P. Kurzemnieks.

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgām zemāk minētās pases
un personas apliecības, kuras
pieteiktas par zudušām:

1) Latvijas pasi ser. B. J.
Ne 14368 ar Pētera Zavražneva
vārdu, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 16. jūnijā; 2) Latvijas
pasi ser. C. J. Ne 9643 ar Jāņa-
Alfreda Kauliņa vārdu, izd. no
Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
1928. g. 23. februārī ; 3) Latvijas
pasi ser. B. A. Ne 20068 ar
Ludviga Gārčnieka vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 6. maijā;
4) Latvijas pasi ser. B. J. Ne 2792
ar Paula Ozoliņa vārdu, izd.
no 12. iec. 1928. g. 9. maijā;
5) Latvijas pasi ser. N. K-
Ne 20492 ar Antona Pilana vārdu,
izd. no Andrupenes pag.; 6) La-
tvijas pasi ser. B. A. Nē 17974
ar Rozas Arons vārdu izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 2. maijā;
7) Latvijas pasi ser. AP Ne 14499
ar Helenes Celmiņš vārdu, izd.

no 9. iec. 1928. g. 10. janvāri;
8) Latvijas pasi ser. B. K.
Nē 1279 ar Matildes Piķis vārdu,
izd. no 9. iec 1928. g. 19. jūn.;
9) Latvijas pasi ser. A. N.
Ne 22146 ar Friča Skujiņa vārdu,
izd. no ' 10. iec. 1927. g. 23. nov.;
10) Latvijas pasi ser. A. L.
Ne 21883 ar Edites Neimanis v.,
izd. no 11. iec. 1927. g. 7. nov.;
11) Latvijas pasi ser. A. T.
Ne 3484 ar Oskara Timana vārdu,
izd. no 11. iec. 1928. g. 20. janv.;
12) Latvijas pasi serNe 257473 ar
Melitas Urbāns vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. 29. jūlijā;
13) Latvijas pasi ser. A. T
Ne 10511 ar Borisa Dobroseļska
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
28. janvārī; 14) Latvijas pasi
ser. A. N. Ne 8225 ar Vilhelmīnes
Bagels vārdu, izd. no 11. iec.
1927. g. 16. nov.; 15) Latvijas
pasi ser. B. K. Ne 17460 ar
Eižena Ansona vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1929. g. 25. janvāri;
16) Latvijas pasi ser. A. J.
Ne 13386 ar Lejas Breners vārdu,
izd. no 7. iec. 1927. g. 21. okt.;
17) Latvijas pasi Ne 864 ar
Johannas Ķikuls vārdu, izd.
no Alūksnes pol. pr-ka; 18) La-
tvijas pasi ser. A. A. Ne 1898
ar Emila Lankuča vārdu, izd.
no 2. iec 1927. g. 22. augustā;
19) Latvijas pasi ser. L. J.
Ne 622 ar Artūra Gildenstubes v.,
izd, no Bērzmuižas pag.; 20)Per-
sonas apliec. Ne 16257,27 ar
Ludmilas Fedotjevs vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1926. g. 21. jūl.;
21) Latvijas pasi ser. A. Ķ.
Ne 7905 ar Veronikas Lonko v..
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
3. oktobrī; 22) Latvijas pasi
ser. A. V. Ne 20586 ar Martas
Ratiņš vārdu, izd. no Rīgas
prēf. * 1928. g. 19. febr.,; 23) Perso-
sonas apliec. Ne 1100 ar Irmas"
Švikulis vārdu, izd, no Rīgas
prēf.; 24) Latvijas pasi ser.
B. K. Ne 4640 ar Flīzes Segliņš
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
7. jūl.,; 25) Latvijas pasi ser. A.T.
Ne 19768 ar Veltas Tirums vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
8. febr.; 26) Latvijas pasi
Ne 28958 ar Jāna Ramana vārdu, -
izd. no 7. iec. "1919. g.; 27) La-
tvijas pasi ser. B. J. ' Ne 19073
ar Līnas-Emmas Dobelis vārdu,
izd. no 7 iec. 1928. g. 13. jūn.;
28) Latvijas pasi Ne 91475 ar
Pētera Gertmana vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1920. g. 20. febr.;
29) Latvijas pasi ser. A. V.
Ne 6469 ar Ludviga Glarnera
vārdu, izd. no 9. iec. 1928. g.
25. febr.; 30) Latvijas pasi
ser. Z. K. Ne 19949 ar Vilmas-
Antonijas Dubavs vārdu, izd.
no Vainižu pag. 1927. g. 6. dec;
31) Latvijas pasi ser. A. T.
Ne 8653 ar Alfrēda Cibuļa vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
25. ianvārī: 321 Latviias nāsi
ser. P. V. Ne 7572 arfālivalda
Jauntirana vārdu, izd. no Valkas
apr. pr-ka pal. 2. iec. 1928. g.
31. jūlijā; 33) Personas apliec.
Ne 12504 ar Gindas Zisle vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1924.g. 1. okt.;
34) Latvijas pasi ser. A. J.
Ne 13887 ar Pētera Andrējeva
vārdu, izd. no 9. iec. 1927. g.
23. sept.; 35) Latvijas pasi
Ne 186020 ar Alberta Ciemiņa
vārdu, izd. no Rīgas prēf.;
36) Latvijas pasi ser. A. T.
Ne 6050 ar Šarlotes Gēce vārdu,
izd. no 3. iec. 1928. g. 30. janv.;
37) Personas apliec. Ne 15091
ar Zalmana Rapoporta vārdu,
izd. no Rīgas prēf. ; 38) Latvijas
pasi ser. A. J. Ne 14003 ar
Anetes Cugers vārdu, izd. no
3. iec. 1927. g. 21. sept.; 39) La-
tvijas pasi ser. B. K. Ne 2906
ar Alekseja Brīzemeistera vārdu,
izd. no 2. iec. 1928. g. 19. jūn.;
40) Personas apliecība Ne 1629,
no Rīgas prēf. 1927. g. ar Fridas
Jutkovskis vārdu; 41) Latvijas
pasi ser. A. J. Ne 9214 ar Kārļa
Bergmana vārdu, izd. no 3. iec.
1927. g. ' 19. sept.; 42) Latvijas
pasi ser. A. J. Ne 14 ar Matildes
K|avinš vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 29. aug. 43) Latvijas
tvijas pasi ar Musjas Levinsons
vārdu, izd. no Rīgas prēf.
1919. g. 17. janvārī,; 44) La-
tviias apasi ser. A. N. Ne 15095
ar Andreja Stupana vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1927. g. 16. sept.;
45) Latvijas pasi ser. B. J.
Ne 17411 ar Pāvela Cvetkova
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
4. (ūnijā; 46) Personas apliec.
Ne 2113 ar Maksima Kosovska
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1923. g.
I. martā; 47) Latvijas pasi

No 221275 ar Pētera Tretjaka
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1922. g.
8. nov.; 48) Latvijas pasi Ne 884
ar Marijas Zuperkus vārdu, izd.
no Siguldas pag. 1928.g. 18. janv.;
49) Latvijas pasi Ne 255558
ar Jana Rinča vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1925. g. £. jūnijā;
50) Latvijas pasi ser. A. A.
.Ve 2385 ar Arona Bekera vārdu,
izd. no 3. iec. 1927. g. 22. aug.

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts Ne 1777 no š. g. 13.,
14., 15., 16., 18., 19., 21., 22.,
25., 26.; 27., un 268. febr.

Sev. uzdev. ierēdnis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. martā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Tirgoņu ielā Ne 3,
(,,Maklen" kantorī) pārdos Leo-
polda Heine-Ercuma kustamo
mantu, sastāvošu no blanko obli-
gācijas, novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
30015_ Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. martā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Šķūņu ielā Ne 30'32,
I un 11 ūtrupē pārdos Johana
Nelsona kustamu mantu, sastā-
vošu no manufaktūras u. c un
novērtētu par Ls 3140.

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

Rīgā, 1929. g. 6. martā.
30016 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. ties. lik. 293., 301. un
309'. P- pamata uzaicina Jāni
Ludvigu Balodi, kura dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šaī tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Dārtas
Balodis, dzim. Gūtmanis, iesūdzī-
bas raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un uz-
dot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā. Ja minētā laikā aicinā-
mais neierastos, lietu no'iks uz
termiņu un izspriedīs bez viņa
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Jelgavā ne-
uzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papīrus atstās
tiesas kancelejā.

.Jelgavā, 1929. g. 26. februārī.
L. Nē 263/29. 29042

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

Laucesas pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pamatojoties uz
pagasttiesu likuma 108. un 109.
pantiem, paziņo vispārībai, ka
pilsone — atraitne Matrena Jur-
jeva, dzim. Ivanova,pieņem bērna
vietā (adoptē) pilsoni Makam
Pčelinas, dzim. 1897. g., pie-
šķirot adoptētājam visus likumī-
gā bērna tiesības un uzvārdu
lurjevs.

Personas, kurām būtu ierunas
pret šo adopciju, tiek uzaicinātas
pieteikt tās šai tiesai trīs mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas ,.Valdības Vēstnesī".
Pēc šī termiņa notecēšanas ie-
bildumi netiks ievēroti un adop-

ciju pagasttiesa apstiprinās.
1929. g. 15. februārī. Ne 9.

"28180z Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. martā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Audēju ielā Ne 11, veikala,
Tatjanas Rifevski prasībā pārdos
Elija Pulermana kustamo mantu,
sastāvošu no galantērijas precēm
un novērtētu par Ls 2792,50.

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
29948 Tiesu izp. J. 0.rīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
15. martā, pīkst. 11 dienā, Rīgā.
Skārņu ielā Ne 6, Kārļa Masta
prasībā pārdos II izsolē Hermaņa
Raicheļa kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un spiestuves
burtiem un novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1929. g. 6. martā.
29947 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g,
14. martā, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Čiekurkalnā III šķ. lin.
Ne 2 un Čiekurkalnā IV šķ.lin.
Ne 2, II ūtrupē pārdos Žaņa
Kavala kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, ragaviņām
un cita un novērtētu par Ls 517.

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

Rīgā, 1929. g. 1. martā.
300 02 Tiesu izp. Ed. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
«pildītājs paziņo, ka 1929. g,
]2. martā, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 131/133,
<Ķ. 10, II torgos pārdos Artura
Bideļa kustamo mantu, sastā-
vošu no elektriskā motora un
«rāšu mājamās mašīnas, no-
vērtētu par Ls 4000.

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

Rīgā, 1928. g. 27 febr. 30006
_Tiesu izpild. J. Ķazubļerns,

Rīgas aogabalttesas 3. iec. tiesu
zpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13- martā, pulkst. 10 dienā,
R'gā, Lāčplēša ielā Ne 51, dz. 1,
Pārdos Rūdolfa Šmēļa kustamo
mantu sastāvošu no mēbelēm,
Novērtētu par Ls 353.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
"ā arī apskatīt pārdodamo mantu
var<"s pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 27. febr. 30007

Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929; g.
18. martā, pīkst! 10 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ne 28, dz. 3, pārdos
Artura Jakobsona kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm u.c
novērtētu par Ls 520,— ,

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

Rīgā, 1929.g. 5.martā. 30003
Tiesu izpild. J- Kazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
18. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Skolas ielā Ne 15, dz. 3, pārdos
Pāvela Ivanova kustamu mantu,
sastāvošu no dīvāna, harmoniuma
un trimo spoguļa, novērtētu
par Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
30008 Tiesu izp. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne7, paziņo, ka
1929. g. 18. martā, pīkst.10 dienā,
Rīgā, Vaļņu ielā Ne 16, dz. 3,
pārdos Ruvena Kušelevitca
kustamu mantu, sastāvošu no
2 elektr. griestu lampām, lielas
gleznas un 2 eļļas bildēm rāmjos
un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7. paziņo, ka
1929. g. 19. martā, pīkst.10 dienā,
Rīgā, Anniņmuižas ielā Ne 79.
dz. 1, pārdos Kazimira Voitke-
viča kustamu mantu, sastāvošu
no gramofona ar 180 platēm un
letes ar sienas plauktu, novērtētu
par Ls 240.

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
29940 L. Ne 660

Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12.martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Rikšotāju ielā Ne 21, otros torgos
pārdos Aleksandra Gešeļa kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtēta par Ls 605.

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
30011 Tiesu izp. O.Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. martā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Harasas ielā Ne 1, pārdos
Jāņa Svergisa kustamo mantu,
sastāvošu no malkas, viena
elektromotora, viena riņķa zāģa
un vieniem decimalsvariem un
novērtētu par Ls 710.

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

Rīgā, 1929. g. 28. febr. 30012
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec,
tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929.g. 15. martā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 54'56,
pārdos Haima Adno kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 870.

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

Rīgā, 1929. g. 28. febr. 30013
Tiesu izp. O.Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
18. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Miera ielā Ne 6, pārdos Oskara
Ozoliņa kustamo mantu, sastā-
vošu * no vienas kalešas bez
gumijas riepēm un novērtētu
par Ls 700.
' Izzināt sarakstu, novērtējumu.
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā 1929.g- 2. martā. 30014
Tiesu izp. O.Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. martā, pulksten 10 dienā,
Fī^ā, Ķīšezera ielā Ne 11;
pulkst 11 Pasta ielā Ne 3 un
pulkst. 2 p. p. L. Smilšu ielā
Ne 15/17, II ūtrupē pārdos
,,Latvijas Tranzīts" kustamo
mantu, sastāvošu no smagā
automobiļa, kantora iekārtas,
vekseļiem u. c. novērtētu par
Ls 293.720.

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

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
30017 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Izlabojums:.

- Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītāja sludinā-
jumā, ievietotā š. g. ,,Valdības
Vēstneša" 50. numurā JuraVāpa
kustamās mantas pārdošanas lietā
nepareizi iespiests: 9. martā,
pīkst. 12 dienā, bet jābūt:
9. martā, pīkst. 10 dienā.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Alūksnē, pa^
ziņo:

1) ka Hildas Roziņ prasībā par
Ls 2000 ar °/u un izd* . pret Terēzi
Brencis 1929. g. 23. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Hildas Jāņa m. Roziņ un Terēzes
Jāņa m. ' Brencis nekustamo
īpašumu, kas atrodas Valkas
apr., Vecannas muižā ar zemes
grāmatu reģ. Ne 2211 un sastāv no
zemnieku mājas ,,Rūnani Ne 3";

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls2000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums nav apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā-.

1929. g. 5. martā.
29966 Tiesu izp. V. Vilkus.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 1813,64 ar "n un
izdev., 1929. g. 23. maijā, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem tiks pārdots Aleksandra
Toma d. Vērša nekustams'īpa-
šums, kurš atrodas Valkas apr.,
Alūksnes pilsmuižā, ar zemes gr.
reģ. Ne 3068 un sastāv no Gara-
simu Ne 2 mājas, 34,68 deset.
zemes platības;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1900,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums nav apgrūtināts ar hip.
parādiem;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas, un

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 5. martā. 29968z
Tiesas izpildītājs V. Vilkus.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 3507,71 ar %
1929. g. 23. maijā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos
Eduarda Kārļa d. Jurgiša ne-
kustamo īpašumu, kurš atrodas
Valkas apr. Ziemera muižā ar
zemes grāmatu reģ. Ne 1209 un
sastāv no „Ellis Ne 1" mājas,
51,69 deset. zemes platības;

2) ka īpašums publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 3600,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
.parādiem par 1495 rbļ. cara
naudā;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-
Valkas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 5. martā.
29969 Tiesu izp. V. Vilkus.
i ? «
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Nodokļu departamenta oazaciu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 12. marta, pīkst. 12
dienā, Rīgā,Lāčplēša ielā 72, dz. 1,
pārdos vairāksolīšanā Emmas
un Kārļa Spacs kustamu mantu,
novērtētu par Ls 603,84 un sastā-
vošu no adāmmašīnām, viņa
1927.'23. g. nodokļa parāda seg-
šanai. 29937z

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
Piedzinējs J. Merksons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 12. martā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Gertrūdes ielā 60,
dz. 8, pārdos vairāksolīšanā Ar-
nolda Klemptnera kustamu man-
tu, novērtētu par Ls 879,76 un
sastāvošu no mēbelēm, viņa da-
žādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
29938z Piedzinējs J. Merksons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 12. martā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Lāčplēša iela Ne 61,
dz. 13, pārdos vairāksolīšanā Zal-
mana Pitela kustamu mantu,
novērtētu par Ls 342,47 un sastā-
vošu no mēbelēm, viņa 1926. 27.g.
ienākuma nodokļa parāda seg-
šana'. 29939z

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
Piedzinējs J. Merksons.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 16. martā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Valdemāra
ielā Ne 33, dz. 51c, tiks pārdota
Borisa Gureviča kustama manta,
sastāvoša no drēbju skapja, rak-
stāmgalda un trīs istabas krēsliem
un novērtēta par Ls 235,21.
Izzināt sarakstu, novērtējujmu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

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

1) Rūjienas pilsētas valdes
telpās 1929. g. 16. aprīlī,
pulkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes pie-
derumiem, kura atrodas Val-
mieras apriņķī, Naukšēnu pag.,
Naukšēnu muižas jaunsaimniec
Ne 40 F, un ir piešķirta Stoķim
Jānim Jēkaba d. (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstn." Ne 128 lapas
pusē 12 ar kārtas Ne 1033/32712;.

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 21,24 ha,
3) Solīšana sāksies no Ls 650.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu '/s
no trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 130, d) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz '/s
no nosolītās summas. Pārējās
?*/5 jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1929. g. 4. martā. Nea54212
Valsts zemes banka,

29993 Valmieras nodaļa.
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Brīdinājums.
Nozaudēts vekselis par Ls 440,

kuru izdevis tirgotājs Jānis Kup-
lis Staņislavam Loginam. Visas
naudas iestādes un privātperso-
nas tiek brīdinātas no minētā
vekseļa pretīmnemšanas.
29927 z .- S. Logins.

Jaungulbenes pag. valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kara klans, apliecību Ne 1220
ar Antona Kalniņa vārdu, izd.
no Valkas apr. apsardzības pr-ka
1920. ;g. 14. oktobri. 28725b

Nigrandes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. M. L. Ne 014769
ar Johana-Ādolfa-Eduārda Ro-
zenbachs vārdu, izd. no Nigrandes
pag.jvaldes _1928. g. 28. jūl. 28724b

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi ser. C. Z. Ne 20556 ar Anša,
Jāņa d. Būceņa vārdu, izd. no
Popes pag. valdes 1927. g.
29. novembrī. 28720b

Stirnienes pag. valde izsludina
par ned. sekošus dokumentus:
1) iekšzemes pasi (vecā parauga)
Ne 978, izd. no Stirnienes pag.
valdes 1926. g. 28. aprīlī ar Jē-
zups Aleksandra d. Čatinans v.
un 2) iekšzem.pasi (vecā parauga)
Ne 7503; izd. no Rēzeknes apr.
4. iec. policijas priekšnieka 1921.
gada 7. februārī ar Dorta An-
drējajn. Vutnans vārdu. 28819z

Viļakas virsmežniec. izsludina
par ned. nozaudēto Viļakas virs-
mežniecības Vecumu 2. iec. mež-
niecības virsmežsarga zīmog-
āmuru ar Ne 138. 29971z

Viļakas virsmežniecība.
Viesienas pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi ser. NJ Ne 021066, izdotu no
šis valdes 1928. g. 25. jūlijā ar
Ne 666 uz Antona Vasiļevski
vārdu. 25029z

Vecpils pagasta valde izsludina
par ned. nozaudēto karaklausības
apliecību Ne 9543, izd. 1921. g.
7. novembrī uz Kārļa Ostenieka
vārdu no Liepājas kara apr.
priekšnieka par to, ka viņš, Oste-
nieks, nederīgs kara dienestam.

Vecmuižas pag. valde, Bauskas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi ser. C.J.
Ne 022496 ar Konstantīna Seļuta
vārdu, izd. no Vecmuižas pag.
valdes _l_927. g. 11. okt. 28353b

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs
1. iec, izsludina 1929. g. 16.martā,
pīkst. 10 no rīta, pie Kurcuma
pagasta nama ūtrupi, kurā tiks
pārdota atklātā izsolē pils. Akse
nijai Ceļinskai piederošā manta,
sastāvoša no vienas slaucamas
govs, nocenotas par Ls 80,— un
vienas govs, nocenotai par Ls
96,22. Apskatīt var minētā dienā
un vietā. 29979z

Ilūkstes apr. pr-ka pai, 2. iec.
atsauc savu sludinājumu,, ievie-
totu š. g. ,,Vald. Vēstn." 22. nu-
murā par Latv. pases ser. KL
Ne 015912 nozaudēšanu, jo mi-
nētā pase ir atrasta. 29980z

Jaunlatgales robežapsardzības
apgabala priekšnieks izsludina par
ned. nozaud. Dagdas robežap-
sardzības apgabala pr-ka izsniegto
personas apliecību Ne 2755 uz
posteņa pr-ka Jāna Burmeistera
vārdu. 29329z

Kandavas pilsētas valde izslud.
par ned. nozaudēto Latvijas
pirmā Valsts Prezidenta Jāņa
Čakstes piemiņas fonda ziedo-
jumu vākšanas listi Ne 507, izd.
uz Kandavas pilsētas valdes
vārdu. 29774z

Kandavas pilsētas valde.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1929. g. 4. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, k«f
arī vienīgi jāgriežas ar p iepra--

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,25
ar piesūtīšanu ,, 0,27

Saturs:
40) Likums par Latvijas Repu-

blikas pievienošanos 192»;
gada 27. augustā Parīze
parakstītam līgumam pa>
kara pielietošanas nosodī-
šanu un atsacīšanos no ta

starptautisko strīdu izšķī-
šanā. . ,

41) Likums par Maskava Ik-
gada 9. februārī parakstīto

protokolu attiecība f
1928. gada 27. augusta
Parizēparakstītāligu"par kara pielietošanas no-

sodīšanu un atsacīšanosjw
tā starptautisko strīd"

izšķiršanā spēkā stāšanos-

Latvijas pareizu medību un šau-
šanas biedrība

sasauc 1929. g. 14. martā, pīkst.
7 vakarā, Namsaimnieku biedrī-
bas kluba telpās, Rīgā, Brīvības

bulv. Ne 2 4 ,
biedrības likvidācijas sapulci.

Gadījumā, ja pirmā sapulcē
š. g. 14. martā, pīkst. 7 vakarā
neierastos statūtos paredz, biedru
skaits, pēc stundas, t. i. pīkst. 8
vakarā tanī pašā dienā un vietā
tiks noturēta otra sapulce, kura
būs pilntiesīga, pie katra ieradu-
šos biedru skaita.

Biedri tiek lūgti neiztrūkstoši
ierasties, līdznemot I928.g. biedru
kartes. 29946z Valde.

Brīdinājums.
Š. g. 7. februārī nozaudēts

vekselis, apmaksāts ar Ls 0,24
zīmogmarkām. Vekselis izdots
par Ls 120.—, parakstīts no
Staņislava Caica (krievu valodā).
Visas naudas iestādes un privāt-
personas tiek brīdinātas no mi-
nētā vekseļa pretīmnemšanas.
29928z Staņislavs Caics.

Brīdinājums.
1928. g. 30. decembrī nozaudēts

apdrošinātā vēstulē vekselis par
Ls 6.000,—, izdots no Heinricfia
Schott. Kā galvinieki parakstī-
jušies: Aleksandrine von Blom-
berg un Artur von Griinewaldt.
Brīdinām atradēju no viņa pie-
dzīšanas. 299992

Jaunjelgavas Vācu
Krāj-Aizdevu Sabiedrīb:i-

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 15. maVtā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ne 31/33, pārdos Š. Altermans
kustamu mantu, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas un novērtētu
par LS'205,—, Vulfa Veizagera
U. c. parāda segšanai. 29936z

Rīgas polic. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 14. martā, pīkst.
10 no rīta, Aspazijas bulv. 4,

pārdos vairāksolīšanā grāmatu
tirgot. ,,Academia" kustamu
mantu, sastāvošu no 1 rakstām-
mašīnas, vērtībā par Ls 185,—
slimo kases prasības segšanai.

B^UH

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 18. martā, pīkst.
10 no rīta, Torņa ielā 4, dz. 6,

pārdos vairāksolīšanā Jāzepa Du-
bieka kustamu mantu, sastāvošu
no 1 drēbju skapja, kumodes un
dīvāna, kopvērtībā par Ls 100.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 16. martā,
pīkst. 11,30 dienā, Rīgā, Valde-
māra ielā Ne 37, dz. 6, tiks pārdota
Jēkaba Sera kustama manta, sa-
stāvoša no klavierspēles (fligels)
Tresselta firmas un novērtēta
par Ls 270,75. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 29097/.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 16. martā,
pīkst. 10,30 dienā, Rīgā, Valde-
māra ielā Ne 23, dz. 5, tiks pārdota
Borisa Safro kustama manta,
sastāvoša no trauku bufetes oša
koka, viena sienas spoguļa un
11 istabas krēsliem un novērtēta
par Ls 270,75. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā ari apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 29998z

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 27. martā, pīkst.
12 dienā, Bulduros, Lielā prosp.
Ne 49, pārdos vairāksolīšanā An-
tonijai Šameitke piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no
3 brūnā krāsā koka drēbju skap-
jiem ar spoguļiem un 6 dzelzs
gultām ar atsperu madračiem,
novērtētus par Ls 677,80. 29974z

Rīgas prēf. Jūrmalas iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 12. aprīlī, pīkst-
12 dienā, Majoros, Rīgas ielā 38a,
pārdos vairāksolīšanā Irmai-Mar-
grietai-Elfridai Baumanis pie-
derošokustamo mantu, sastāvošu
no viena dinamo motora ,,Si-
mens-Šukert" firmas, 3 Hp. ar
transmisiju un 4 dzensiksnām,
I dinamo motora firmas ,,Pegge"
1 Hp., 1 piena separatora ,,Bal-
tie" EB 2 un 1 piena pasterizaci-
jas katla firmas ,,Roth's" Stut-
gartē, novērtētus par Ls 1080.

Rīgas apr. priekšnieka pal.1.iec.
paziņo, ka 1927. g. augusta mē-
nesī Katlakalna pagastā atrasts
viens lietots ,.Mauzera" sistēmas
revolvers. Revolvera īpašnieks
tiek uzaicināts pieteikties gada
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
vietošanas dienas,,Valdības Vēst-
nesī" , 1. iec. kancelejā Rīgā,
Lāčplēša ielā 24, dz. 1. 29977z

Liepājas-Aizputes apr.Priekules
policijas iec. priekšnieks, pama-
tojoties uz Priekules-Vaiņodes
iec. miertiesneša 1928. g. 31.dec.
spriedumiem, Nīgrandes pag.
Pļaviņa mājās, 1929. g. 13.martā,
pīkst. 16, izsludina ūtrupi, kurā
pārdos atklātā vairāksolīšanā Al-
fonam Meikstumam piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no ra-
tiem, zirgiem, govīm, aitām, zo-
sīm, piena separatora, slēpēm
u. t. t., kopvērtībā par Ls 575.

Rīgas prēf. administr. nodaļa
izsludina par ned. nozaudēto
111 šķiras šofera apliecību Ne 1453,
izdotu 1924. g. 17. okt. no Rīgas
pilsētas šoferu pārbaudīšanas
kommisijas uz Emīla Voldemāra
d. Rotberga vārdu. 29935z

Jelgavas pifsefas
draudzes oanfža
paziņo atklātībai, ka viņai pie-
teikta par zudušu sekoša kvīte:
ar Ne 37008 uz Kazimira Lieka-
rauska vārdu, ieķīlāta 1928. g.
1. novembrī par Ls 35,—.

Personas, kuru īpašumā šī
zīme atrastos, tiek uzaicinātas
3 mēnešu laikā no šī sludinājuma
dienas, to nodot bankā, vai uzdot
savas likumīgās tiesības uz to,
pretējā gadījumā nozudušās vietā
tiks izsniegta jauna kvīte.
29942z Valde.

Kara pārmācības iestāžu pr-ks
izsludina par ned. nozaudēto per-
sonas apliecību Ne 293, izdotu no
kara pārmācības iestāžu pr-ka
š. g. 23. janvāri iestāžu virs-
dienesta kaprālim Bernhardam
Radze. 2iJ9:.4z

Liepājas kara apr. pārvalde
izsludina par ned. nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 17099,
izd. no Liepājas kara apr. pr-ka
1924. g. 9. okt. uz Jēkaba Čirkše
vārdu. 29973z

iespiests Valsts tipogrāfijā.

Nodokļu departaments
izsludina uz š.g. 14. martu, pīkst. 11 dienā

jauktu izsoli
mūra ēkas uzbūvei valsts degvīna noliktavā

Rīgā, Pionieru ielā JVs 4-a.
Uzņēmājus, kuri vēlētos darbu uzņemties, lūdz iesniegt pie-

dāvājumus slēgtās aploksnēs vai pieteikumus piedalīties mutiskā
sacensībā, apmaksātus ar 40 sant. zīmognodokli; piedāvājumi vai
pieteikumi iesniedzami nodokļu departamenta spirta monopola
nodaļā, Rīgā, L. Pils ielā Ne 1315 līdz š. g. 14. martam, pīkst. 11
dienā; turpat var iepazīties ar noteikumiem un būves projektu
ikdienas no pīkst. 9—15.

Pirms izsoles katram piedāvātājam jāiesniedz drošība .10%
apmērā no piedāvātās summas. L. Ne 1177. 30023b

Fin. min. Valsts saimniecības departaments
1929. g. 18. martā, pīkst. 10 rītā, Dzelzavas pag. valdē (2 klm no

Dzelzavas stac.)

iznomās mutiskā sacensībā
Dzelzavas pag. „Skutanu Ne 27 mājas" sastāv, no 20,97 ha kop-
platībā, uz laiku no 1929. g. 1. maija līdz 1930. g. 6. maijam.

Drošības nauda Ls 30,— iemaksājama sacensības dienā.
Ar sacensības noteikumiem un līguma parauga var iepazīties

sākot ar š. g. 8. martu Dzelzavas pag. valdē un Rīgā, Valsts saimn.
dep-ta administratīvā nodaļā, Valdemāra ielā Ne 2-a, darbdienās
no pīkst. 9—13. ' 30001b

Šoseju un zemesceļu depar-
tamenta II raj. inženieris

izdos 1929. g. 19. martā, pīkst. 11,
savā kancelejā Jelgavā, pilī,
rakstiskā un mutiskā izsolē mazāk
prasītājam
27 mtr. un 17 mtr. garu

tiltu būves darbus
pār Tērvetes upi un tās atteku,
uz Dobeles-Uziņmuižas Ub šķ.
ceļāa. Drošības ' nauda Ls 775!

Tuvākas ziņas II rajona inže-
niera kancelejā Jelgavā, pilī,
darbdienās parastā darba laikā.

30018o L _l 161

IZSOLE.
Intendantūras Liepājas noliktava

izdos mutiskā un rakstiskā izsolē 160 tonnu rudzu pārmalšanu
rupjos miltos, 65 tonnu miežu pārstrādāšanu putraimos un 12 tonnu
miežu pārstrādāšanu grūbās, laikā no līguma noslēgšanas dienas
līdz 1929. gadam 30. septembrim.

Izsole notiks Intendantūras Liepājas noliktavas kancelejā.
Liepājā, Kara ostā, Zemgales ielā Ne38, 1929. g. 14. martā, pīkst. 10.

Lūgumi dēļ pielaišanas izsolē, tāpat ari rakstiski piedāvājumi
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz labības pārstrādāšanas izsoli
1929. g. 14. martā", nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesnie-

dzami līdz izsoles atklāšanai Intendantūras Liepājas noliktavas
priekšniekam, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai.

Izsoles nodrošināšanai jāiemaksā noliktavas kasē no katras
pārstrādājamās labības tonnas: rudziem — Ls 3,— un miežiem —
Ls 5,—.

Ar tuvākiem izsoles noteikumiem var iepazīties noliktavas
kancelejā, darba laikā no pīkst. 9—15. 29933b

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina rakstisku izsoli š. g. 15. martā, pīkst. 11

uz. 1.500 tek. mtr. 142 cm platas mēteļu drēbes:
10.000 kg bencina;
3.000 kg sviniņu (plombas);
3.000 kg vienkāršās auklas;
3.000 pakām sērkociņu un
700 kg rudzu bīdelētu miltu.

Drošības nauda 10% no piedāvājuma summas.
Tuvākas zinas Pasta un telegrāfa departamenta saimn. daļā,

istabā No 10. * ' L. Ne 1181. . 30024b

Pasta un telegrāfa departaments
š. g. 22. martā, pīkst. 11, savās telpās Radio ielā, izdos

rafestiafoā sacensībā
Tukuma pasta un telegrāfa kantora ēkas jaun-

būves centrālās apkures ierīces darbus.
Rakstiski piedāvājumi, sastādīti pēc sacensības noteikumiem,

līdz ar dokumentu par iemaksāto drošības naudu 10% apmērā no
l!.teiktās cenas, iesniedzami departamenta būvniecības nodaļai
līdz š. g. 22. martam, pīkst. 11.

Noteikumi un tuvāki paskaidrojumi saņemami darba laikā
departamenta būvniecības nodaļā, 38. istabā. 2* L. 1173 30022b
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Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca 29920

atsauc izsludināto rakstisko sacensību š. g. 20. martā un tās
vietā minētā datumā izsludina rakstisku izsoli uz: LI 152 1*

1) platādu 160 kg
2) juktsādu 25 kg
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Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

izsludina š. g. 27. martā RAKSTISKU IZSOLI uz:
1) Gliemežu asīm, ciparu ripām 4500 gab.
2) Ciparu ripu pamatiem . . .2000 ,,
3). Skaitļu gredzeniem ,ciparu ripām 2000 „
4) S aitlu šiltītēm 2600 „ ?
5) V zuli 20 kg
6) Sevišķi mikstu gumiju 1500 t. m.
7) Mikrofonu, ogļu membrānām 1000 gab.
8) Kapseļu oglītēm 3000 ,,
Izsole notiks minētā datumā pīkst. 11, P. T. departamenta,

materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. 15.
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drtš:bas nauda 10% apmērā

no piedāvājuma kopsummas.
Izsoles un techniskie noteikumi saņemami i. bnīcas komerc-

daļā, Vidzemes šosejā 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no
12,30—14. 1* L 1156 29921o

Kura būvniecības pārvalde
izsludina uz 1929. g. 18. martu Liepājas būvju grupā

jau&tii i%s&M
1) pīkst. 10 uz siena šķūņa jaunbūves nobeigšanas darbiem

Liepājas kara ostas III grupas ēkā Ne 49-a par summu Ls 4394,81 un
2) pīkst. 11 uz zibeņnovadītāju uzstādīšanas darbiem Liepājas

kafa ostas I grupas ēkā jVe3 par summu Ls 2028,05,-
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-

dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar attiecīgu uzrakstu iesniedzami Kara būvniecības pārvaldes
Liepājas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles kommisijai līdz
1929. g. 18. martam attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšējā
drošība uz 1. p. Ls 400,— un 2. p. Ls 200,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) * Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķinu var iepazīsties Kara būv-
niecības pārvaldes Liepājas būvju grupā, Liepājā, kara ostā Lāč-
plēša ielā Ne 24 katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no
pīkst. 9— 13). L. Ne 1190.. 30026b

F. M. Jelgavas cukurs fabrika
paziņo, ka valdības pabalstu izsniegšana no neražas cietušiem
cukurbiešu audzētājiem pagarināta līdz š. g. 25. martam. L 1166

6. rajona inženieris, Rēzeknē,
izdos š. g. 20. martā, pīkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas alejā 65,

jauktā izsolē sekošus darbus:
1) 22,20 mtr gara koka tilta būvi par Straujas upi, uz Micha-

lovas j Goliševas II b. šķ. ceļa, pie Straujas ciema, Ludzas apr.
(Drošības nauda Ls 550,—);

2) 8,80 mtr gara koka tilta būvi pār strautu uz Rēzeknes -
Viļēnu ll-a šķ. ceļa, 24. klm Rēzeknes apr. (Ls 180,—);

3) 16 zemesceļu tipa dz.-betona caurteku būve uz Rēzeknes -
Kaunatu ll-a šk. ceļa no km 10,381 — 18.648, Rēzeknes apr.
(Ls 175,—);

4) 14,00 mtr gara koka tilta būvei pār Ludankas upi uz Jaun-
latgales - Viļakas 11-b. šk. ceļa pie Kurgovas viens. Jaunlatgales
apr. (Ls 330—);

5) 16,50 mtr gara koka tilta būve par Piestenes upi uz Biržu-
Balvu ll-a šķ. ceļa pie Slavatu ciema, jaunlatgales apr. (Ls 410,—);

un atkārtotā izsolē
6) 18 zemesceļu tipa caurteku būvi uz Rēzeknes - Dricānu -

Bikovas Viļēnu - Bikovas un Bikovas - Biržu ceļiem, Dricānu un
Gaigalovas pag. Rēzeknes apr. (Ls 275,—).

Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs.
Tuvākas ziņas kanclejā parastā darba laikā. L. 1163. ' 30019b

Dzelzceļu virsvalde
iznomā bufetes

ar tiesību tirgoties ar alu, medus
kvasu un vietējiem augļu un ogu
vīniem Tukuma I stacijā uz
laiku no 1929. g. 25. marta
līdz 1931. g. 31. decembrim un
Ropažu stacijā uz 3 vasaras
sesonām, t. i. uz laiku no 1929. g.
1. maija līdz 30. septembrim,
1930. g. 1. maija līdz 30. septem-
brim un no 1931. g. 1. maija
līdz 30. septembrim.

Piesolījumi iesniedzami finanču
direkcijai līdz 1929. g. 21. martam
pīkst. 11 dienā slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Uz bufe-
tes konkurenci". Piesolījumos
jāuzrāda iesniedzēja vārds, uz-
vārds, adrese, piesolāmā nomas
nauda par visu nomas laiku un
reflektanta dzīves apraksts, uz-
rādot agrāko un tagadējo no-
darbošanos. Dzelzceļu virsvalde
ievēros vienīgi tos piesolījumus,
pie kuriem būs pieliktas kvītes
par Ls 200 uz Tukuma I .un
Ls 100 uz Ropažu bufeti iemaksu.
Drošības naudu var iemaksāt
dzelzceļu galvenā kasē, staciju
kasēs, Latvijas bankā un viņas
nodaļās Dzelzceļu virsvalde patur
sev tiesību iznomāt bufetes arī
personām, kas piesolījušas ze-
māku nomas naudu, ja minētām
personām pēc dzelzceļu virs-
valdes ieskatiem dodama priekš-
rocība kā lietpratējiem bufešu
vadīšanā. Tuvākas ziņas finanču
direkcijā istabā 114. L 1171.

Dzelzceļu virsvalde
noturēs Rīgā, Gogoļa ielā Ne 3,
istabā Ns 120, š. g. 18. martā,
pīkst. 12, sacensību līdz

30.000 m. tn.
akmeņogļu piegādei.
Sacensības piedāvājumiem jā-

būt nodrošinātiem ar 2°/0 lielu
nodrošinājumu no piedāvājuma
vērtības, bet līgumam ar 10%
lielu nodrošinājumu no līguma
vērtības.

Ar sacensības noteikumiem var
iepazīties dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgādes 120. istabā
no_ plkst 10—12. L 1184 30025o

Jaunlatgales apr. valde
izdos galīgā jauktā izsolē š. g.

18. martā,
Bērzpils 6 kl. pamatskolas

remonta darbus,
aprēķināt, pēc iepriekšējā maksas
aprēķina uz summuLsl0556,65 un

Viļakas 6 kl. pamatskolas
remonta darbus,

aprēķinātus pēc iepriekš, maksas
aprēķina par summu Ls 29780,35.

Izsole notiks Jaunlatgalē, ap-
riņķa va'des telpās pīkst. 12.

.Izsoles d ilībniekiem jāiemaksā
drošības nauda 5% apmērā no
iepriekšējā maksas aprēķina, vai
jāiesniedz Latvijas bankas vai
citu drošu banku garantija.

Sīkākas ziņas var dabūt katru
dienu (darbdienās) no pīkst. 9
līdz 15 apriņķa valdes techniskā
nodaļā.

Apriņķavalde patur tiesības no-
dot darbus spējīgiem uzņēmējiem
pēc saviem ieskatiem. ' 29981 z

Rīgas tirgoņu biedrības
dib. 1881. g,

pilna sapulce
1929. g. 22. martā, pikn
vakarā, biedrības telpās 4
kāņu ielā Ne 5.

Dienas kārtība-
1) Vispārējs pārskats.
2) Norēķināšanās pārskats
3) Revidentu paziņojums
4) Budžets 1929. ģ.5> S.\ "audas lloteite
6) Valdes locekļu izvēlēšana
7) Dažādas lietas un piet>ra<ājumi.
29945z__ Vaļ(k
Tirgotāju un namīpašnieku

kredītsabiedrība
sasauc š.g. 22. martā, pīkst 5 p n
Rīgā. L. Kalēju ielā No i&ņn"

sabiedrības telpās,
pilnu sapulci

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana*;
2) 1928. g. pārskata pieņemšana "

revīzijas koni. ziņojumi u„'peļņas sadalīšana.
3) 1929. g. budžeta apstiprinā-

šana.
4) Biedru izslēgšana.
5; Vēlēšanas.
6) Ziņojumi un priekšlikumi.

Ja noteiktā laikā nesanāks va-
jadzīgais biedru skaits, tad tiks
noturēta otra sapulce tanīs pašās
telpās ar to pašu dienas kārtību
22. martā, pīkst. 6 p. p. un ģ
sapulce saskaņā ar statūtu ,«6. 5
būs pilntiesīga lemt par visiem
jautājumiem. 29944z Valde.

Izdevn. pajusab.

„Latvis'pilno biedru sapulce
š. g. 27. martā, pīkst. 7 vakarā,
Elizabetes ielā Ne83 85 (,,Latvja"
redakcijas telpās).

Dienas kārtība:
1) Sap. darbinieku vēlēšanas.
2) Pārskats par 1928. gadu.
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

. jums.
4) Budžets un darbības plāns

1929. gadam.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
30000z Valde.
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