
Vēlēšanu instrukcija Latvijas evanģeliskās-
luteriskās baznīcas draudžu padomēm
un valdēm.

Rīkojums dzīvokļu u. t. t. nodokļu lietās.
Rīkojums par lapu koku kluču kubatūras

aprēķināšanu.
Noteikumi par traktieru un alkoholu sa-

turošu vielu ražotavu un pārdotavu
nodokļa ņemšanu par labu apriņķa
pašvaldībām.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Vēlēšanu instrukcija

Latvijas evanģeliskās-luteriskās baznīcas
draudžu padomēm un valdēm.

1. §. Padomes vēlēšanas izdarāmas
saskaņā ar satversmi (skat. §§ 22.—24.).

2. §. Uz Baznīcas virsvaldes rīkojumu
draudzes baznīcas valde bez. kavēšanās
izdara nākamām vēlēšanām vajadzīgos
priekšdarbus; noteic vēlēšanu vietu un
laiku un vēlamo padomes locekļu un kan-
didātu skaitu. Ja vēlēšanas nav izdarā-
mas vienā vietā, valde sadala draudzi
rajonos (pagastos, novados) un sastāda
vēlēšanas kommisijas no 3 locekļiem un
nosaka skaitu ikkatrā rajonā izvēlamiem
padomes locekļiem un kandidātiem.

3. §. Četras nedēļas priekš vēlēšanām
draudzes valde uzaicina mācītāju izziņot
vēlēšanas laiku un vietu, aizrādīt, kur
un kad draudzes locekļi varēs ieskatīties
vēlamo kandidātu sarakstos un paskaidrot
vēlēšanas kārtību. Paziņojums pēc iespē-
jas atkārtojams, kā arī izkarams ārpusē pie
baznīcas durvīm.

4. §. Vēlamo padomes locekļu sarakstā
draudzes baznīcas valdei' jāieved no ik-
katra draudzes rajona, kur tādi ir, at-
tiecīgais priekšstāvju skaits. Grupas no
50 balsstiecīgiem draudzes locekļiem arī
var uzstādīt kandidātus, vai visai padomei,
vai ari kādam rajonam un iesniegt savu
kandidātu listi, parakstītu no visiem grupas
dalībniekiem, draudzes baznīcas valdei
ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms vēlēšanām.
Uzstādot kandidātus padomei, arī grupām
jāievēro augšminētais kandidātu samērs
starp atsevišķiem rajoniem. Sakopojusi
alfabētiskā kārtībā visu iesniegto kandi-
dātu vārdus vienā sarakstā, valde 2 ne-
dēļas pirms vēlēšanām sarakstu izliek
ieskatīšanai iepriekš izziņotā, draudzes
locekļiem pieejamā vietā. Sarakstā jābūt
uzstādītiem ne mazāk kandidātiem, cik
vēlami padomes locekļi, pieskaitot tiem
10 kandidātus.

5. §. Kandidāti uzstādāmi ar viņu
pašu ziņu un sarakstā minams ikkatra
kandidāta vārds, uzvārds, ar ko nodar-
bojas un dzīves vieta.

Piezīme: Baznīcas vai draudzes ze-
mes rentnieki vai pusgraudnieki vai
draudzes telpu īrnieki nav uzņemami
vēlamo padomes locekļu kandidātu
sarakstos, tāpat ari ne personas, kuras
atrodas draudzes vai pašvaldības
iestāžu apgādniecībā.

6. §. Vēlēšanas izdarāmas aizklāti ar
sarakstiem, kuros vēlētāji ieraksta no
vēlamo padomes locekļu kandidātu sa-
raksta to personu vārdus, ko grib vēlēt.
Ja vēlētājiem izsniedz jau iepriekš pa-
gatavotu visu vēlamo kandidātu sarakstu,
tad vēlētāji izstrīpo to personu vārdus, ko
negrib vēlēt. Vēlēt nevar vairāk kā valdes
noteikto padomes locekļu un kandidātu
skaitu. Sarakstu vēlētājs nodod salocītu
vēlēšanas kommisijai, kas pēc pabeigtas
vēlēšanas tūlīt balsis saskaita un atzīmē
vēlēšanas protokolā, cik balsu ikkatrs
dabūjis. Pie balsošanas jāuzrāda kvītes
par pēdējā kalendāra gada nomaksātiem
draudzes nodokļiem, kuras vēlēšanas kom-
misija ar savu atzīmi atdod atpakaļ
vēlētājam. Ikkatrs vēlētājs var balsot
tikai personīgi un vienreiz.

7. §. Ja vēlēšanas notur vienā vietā,
tad valde tās vada. Ja vēlēšanas notur
pa rajoniem, tad noteiktā laikā vēlēšanas

kommisija ierodas ' savā rajonā, dod vēlē-
tājiem vajadzīgos paskaidrojumus, vada
vēlēšanas, sastāda un paraksta protokolu,
ko vēlāk nodod draudzes baznīcas valdei.

8. §. Saņēmusi vēlēšanas protokolus
no visiem rajoniem, valde sastāda ievēlēto
padomes locekļu, kā arī kandidātos pa-
likušo sarakstu, atzīmējot, cik balsu ik-
katrs dabūjis. Par ievēlētiem skaitās,
kas dabūjuši visvairāk no nodotām balsīm,
pārējie paliek kandidātos un pēc kārtas
(balsu vairuma) iestājas padomē, ja kāds
padomes loceklis nomiris, vai no amata
izstājiesm, vai izslēgts. Ja 2 vai vairāk
personas dabūjušas vienādu balsu vairumu,
tad izšķir loze.

9. §. Ievēlēto padomes locekļu vārdus
mācītājs nākamā dievkalpošanā paziņo
draudzei. Bez tam ievēlēto saraksts iz-
liekams ieskatam draudzes locekļiem pie-
ejamā vietā.

Piezīme. Draudzēs, kur nav mācītāja,
izsludināšana izdarāma tikai ar ievē-
lēto padomes locekļu saraksta iz-
likšanu draudzes locekļu ieskatam.

' 10. §. Ierunas pret vēlēšanām draudzes
locekļu grupa, ne mazāka par 50 balss-
tiesīgiem draudzes locekļiem, var celt
7 dienu laikā pēc vēlēšanu panākuma
izziņošanas. Ierunas jāiesniedz ar rakstu,
aprādot ierunu cēloņus, Baznīcas virs-
valdei.

11. §. Ja virsvalde vēlēšanas atceļ,
tad izdarāmas jaunas vēlēšanas 6 nedēļu
laikā, skaitot no lēmuma paziņošanas
dienas. Uz šīm vēlēšanām Baznīcas virs-
valde var sūtīt savu priekšstāvi.

12. §. Kad vēlēšanas stājušās spēkā,
par ko Baznīcas virsvalde paziņo Svēt-
dienas Rītā, mācītājs ievēlētos padomes
locekļus nākamā dievkalpošanā piemin
draudzes aizlūgšanā un ieved viņus amatā,
pie kam jaunievēlētie padomes locekļi
draudzes priekšā nodod un pirmā padomes
sēdē, bet tie, kuri pirmā sēdē iztrūkst,
nākamās sēdēs paraksta šādu svinīgu
solījumu, kas uzglabājams draudzes ar-
chivā:

,,Apsolos uzcītīgi un uzticīgi izpildīt
man uzticētos baznīcas draudzes amata
pienākumus, kā Dieva vārdi un mūsu ev.-
lut. baznīcas mācības, likumi, noteikumi
un priekšraksti to prasa, un sekmēt, kā
arī veicināt draudzē cik spēdams ikkatru
labu Dievam patīkamu darbu un pasākumu
un ar visu savu dzīvi vārdos un darbos
dot citiem labu priekšzīmi".

13. §. Padomes locekļi, kas reiz ievesti
amatā un parakstījuši svinīgo solījumu,
nav spiesti to atkārtot, bet citi var sākt
darboties tikai pēc ievešanas amatā un
solījuma parakstīšanas.

14. §. Divu nedēļu laikā pēc jaunās
padomes ievešanas amatā agrākās amat-
personas nodod jaunievēlētām pret pa-
rakstu draudzes mantu un iepazīstina
viņas ar viņu amata pienākumiem.

15. §. Vēlēšanu protokoli uzglabājami
draudzes archivā, bet noraksti 7 dienu
laikā iesūtāmi Baznīcas virsvaldei. Prā-
vestam piesūtāms jaunās padomes locekļu
saraksts.

16. §. Jaundibinātās draudzes, kas pir-
mo reiz stājas pie padomes vēlēšanām,
iecirkņa valde (prāvests) izziņo vēlēšanas
un sūta delegātu, kas tās vada.

17. §. Pirmā sēdē padome izvēl no sava
vidus ar balsu vairākumu uz 3 gadiem drau-
dzes baznīcas valdi, sastāvošu no baznīcas
priekšnieka, viņa vietnieka, rakstveža,
kasiefa un vēl viena locekļa. Tai pašā
sēdē padomes locekļi izvēlē 3 revidentus
(skat. satv. §§ 28. un 36.).

18. §. Draudzes baznīcas valdes sa-
stāvs 7 dienu laikā paziņojams Baznīcas
virsvaldei un prāvestam, atzīmējot ikkatra
valdes locekļa vārdu, uzvārdu, nodarbo-
šanos un dzīves vietu.

Baznīcas virsvaldes prezidents,
bīskaps K. Irbe

Darbvedis K. Kalniņš
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Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī JMē 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī J\Te 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
viensiejīgu rindiņu —,20

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

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

Rīkojums.
Pamatojoties uz nodokļu nolikuma 26.

un 27. p. paziņoju, ka:
1. Visiem dzīvokļu īrniekiem,kuri nomā

patstāvīgus dzīvokļus pilsētās: Rīgā, Cēsīs,
Valkā, Smiltenē, Jelgavā, Liepājā, Aiz-
putē, Bauskā, Kuldīgā, Saldū, Talsos,
Daugavpilī, Rēzeknē, Viļānos, Varakļānos
un Ludzā jāiesniedz savam mājas saim-
niekam vai tā vietniekam atsevišķas formas
N° 2 saraksts līdz 1929. g. 15. janvārim
par viņa dzīvoklī uz 1929. g. 1. janvāri
dzīvojošām personām, uzrādot iedzīvotāju
uzvārdu, vārdu, vecumu un kur tas no-
darbojas vai kalpo.

2. Augšā minēto pilsētu un sekošo
pilsētu: Valmieras, Ainažu, Limbažu, Rū-

jienas, Madonas, Dobeles, Auces, Jaun-
jelgavas, Jēkabpils, Tukuma, Durbes, Gro-
biņas, Kandavas, Sabiles, Valdemārpils,
Ilūkstes, Subatas, Grīvas, Krustpils, Lī-
vānu, Krāslavas, Pļaviņu, Mazsalacas,
Salacgrīvas, Apes, Strenču, Vecgulbenes,
Viesītes, Priekules, Preiļu, Aknīšu, Borov-
kas, Zilupes un Kārsavas nekustamas
mantas īpašniekiem vai to vietniekiem
jāiesniedz līdz 1929. gada 1. februārim
vietējā nodokļu inspektora kancelejā pa-
ziņojums pēc formas N°3 par visiem viņu
mājās izīrētiem dzīvokļiem un veikala
telpām vai pie šiem namiem piederošiem
zemes gabaliem, uzrādot īrnieku uzvārdus,
vārdus, kā arī maksājamo īri, klātpieliekot
augstāk minētos no dzīvokļu īrniekiem
iesniegtos sarakstus.

Pēc nodokļu nolikuma 28. panta visām
valsts, komunālām un privātām iestādēm,
biedrībām, tirdzniecības un rūpniecības
uzņēmumiem, nekustamu īpašumu īpaš-
niekiem un to nomniekiem, kuri izlieto
svešu darba spēku, jāiesniedz līdz 1929. g.
1. februārim vietējam nodokļu inspektoram
ziņas pēc formas M 4 par algām, kuras no
viņiem izmaksātas (tiklab skaidrā naudā,

kā arī brīva dzīvokļa un uzturas veidā),
uzrādot algas saņēmēja uzvārdu, vārdu,
dzīves vietu un par iepriekšējo gadu iz-
maksātās atalgojuma summas.

Tā ka dažas iestādes un uzņēmumi no-
darbina fiziska darba strādniekus tikai
īsu laiku (dažas dienas) un ka strādnieki
saņem atalgojumu, kurš par visu gadu
nesasniedz likumā noteikto minimumu
Ls 2000 gadā, augšminētās ziņas par
fiziska darba strādniekiem 1929. gadā
iesniedzamas tikai tai gadījumā, ja viņiem
izmaksātā 1928. gadā atalgojuma summa
pārsniedz. Ls 6 dienā un kopsummā pāri
par Ls 1000.

Par minēto ziņu neiesniegšanu noteiktā
laikā vainīgiem draud likumā paredzētais
sods.

Sarakstu un paziņojumu blanketes pret
maksu dabūjamas nodokļu inspektoru
kancelejās.

Rīgā, 1929. g. 5. janvārī. J\2 11741.
Finanču ministris A. Petrevics.

Nodokļu departamenta direktors
F.Ķenipels.

Rīkojums JV2 2
1929. g. 2. janvārī.

Lapu koku kluču kubatūras aprēķināšana.
Nosaku, ka lapu koku kluču kubatūra

aprēķināma pēc abu galu caurmēra aritmē-
tiskā vidusskaitļa, pie kam kluču abu gali
jāmēro zem mizas, tievākā vietā.

Aritmētiskais vidusskaitlis noapaļojams
līdz puscollai un lielākas collu daļas par
puscollu skaitāmas par pilnām collām,
bet mazākās atmetamas.

Ar šo atcelts 21. IV/28, g. rīkojums JV9IO6
Pamats: muitas tarifu vispārējo notei-

kumu 28. pants.
Finanču ministra b. J. Bokalders

Muitas departamenta direktors
E.Dundurs.

Noteikumi
par traktieru un alkoholu saturošu vielu ražotavu un pārdotavu

nodokļa ņemšanu par labu apriņķu pašvaldībām.

Apstiprinu, saziņā ar finanču ministri.
1929. gada 3. janvārī.

Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š

(Izdoti saskaņā ar lik. par apriņķu pašvaldību 52. pantu).

1. Nodoklis par labu pašvaldībām ir jāmaksā: 1) traktieriem ar un bez reibinošiem
dzērieniem, 2) biedrību un klubu bufetēm, 3) ēdienu veikaliem un tējnīcām, 4) iebraucamu
vietu, viesnīcu, tirgus, izstāžu un dzelzceļu bufetēm, 5) vīnu un degvīnu tirgotavām
promnešanai, 6) vīnu un alus lieltirgotavām, 7) spirta dedzinātavām, 8) alus brūžiem
un 9) pārtikas veikaliem, kas tirgojas ar alu un vietējo augļu vīniem promnešanai.

2. Ikkatra iestāde, kas pārdod patērēšanai uz vietas kaut kādus ēdienus vai
dzērienus, uzskatāma par traktieri un tai jāapgādā tirgošanai vajadzīgā apliecība,
tirdzniecības zīme un jāmaksā pašvaldības nodokļi.

3. Pie nodokļu apmēru noteikšanas šķiramas tirgotavas ar visādiem reibinošiem
dzērieniem no tirgotavām, kas tirgojas tikai ar alu un vietējiem augļu un ogu vīniem,
kā arī no tirgotavām bez reibinošiem dzērieniem un bez alus un vietējiem augļu un ogu
vīniem.

4. Tirgotavām, kurām nav vajadzīga apriņķa valdes apliecība tirgošanās uzskā-
šanai, jāmaksā pašvaldības nodoklis apriņķa valdes noliktos termiņos; pārējām tirgo-
tavām šis nodoklis jāmaksā pie apliecības izņemšanas, vai apriņķa valdes noteiktā
termiņā. Tirgotavas, kuras nav nodokli samaksājušas noteiktā laikā, uz apriņķa valdes
pieprasījumu slēdzamas.

5. Noteiktas nodokļu likmes ir galīgas un nav grozāmas. Apriņķa valdes noteic
šinīs noteikumos paredzētām tirgotavām un ražotavām pašvaldības nodokli uz kalendāra
gadu un samērā ar paredzamo katras iestādes apgrozību sekošās robežās:

1) No I šķiras traktieriem Ls 200 līdz Ls 800 gadā
2) „ II „ „ ?

„ 100 „ „ 500 „
3) „ III „ „ „ 75 „ „ 400 „
4) „ vīnu lieltirgotavām „ 70 „ ,,300 „
5) „ alus lieltirgotavām „ 60 „ „ 200 „
6) ,, _yīnu un degvīnu tirgotavām promnešanai , 50 ,, ,, 300 „
7) ,, 'biedrību un klubu pastāvīgām bufetēm ar reibinošiem

dzērieniem „ 75 „ ,,600 „
8) ,, biedrību un klubu pastāvīgām bufetēm ar alus un

vietējo augļu un ogu viņu pārdošanu ,, 50 „ ,, 400
9) ,, biedrību un klubu pastāvīgām bufetēm bez reibino-

šiem dzērieniem un bez alus un bez vietējo augļu un
ogu viņiem „ 20 „ ,,150

10) ,, traktieriem bez reibinošiem dzērieniem resp. no
ēdienu veikaliem un tējnīcām ar alus un vietējo augļu
un ogu vīnu pārdošanu patēriņam uz vietas un
promnešanai . . , 100 .. ., 400



11) No ēdienu veikaliem un tējnīcām bez reibinošiem dzērie-
niem un bez alus un vietējo augļu un ogu vīniem . Ls 20 līdz Ls 200 gadā

12) ,, bufetēm atsevišķos gadījumos ar reibinošiem dzē-
rieniem:
a) pašvaldības iestādēm, sabiedriskām organizācijām

ar labdarīgu mērķi „ 10 „ „ 30 dienā
b) privātām personām un peļņu gūstošām organi-

zācijām ,, 15 ,, ,, 50 „
13) ,, bufetēm atsevišķos gadījumos ar alus un augļu un ogu

vīnu pārdošanu:
a) pašvaldības iestādēm, sabiedriskām organizācijām

ar labdarīgu mērķi „ 10. ,, ,, 30 ,,
b) privātām personām un peļņu nesošām organi-

zācijām , 15 „ ,, 50 ,,
14) ,, bufetēm atsevišķos gadījumos bez reibinošiem dzērie-

niem un bez alus un vietējo augļu un ogu vīniem:
a) pašvaldības iestādēm, sabiedriskām organizācijām
ar labdarīgu mērķi . . ,, 5 „ ,, 20 ,,
b) privātām personām un peļņu gūstošām organi-

zācijām ,, 10 ,, ,, 30 ,,
15) ,, dzelzceļu bufetēm ar alus, vietējo un augļu un ogu

vīnu pārdošanu ,, 30 ,, ,, 300 gadā
16) ,, dzelzceļu bufetēm bez reibinošiem dzērieniem un bez

alus un vietējo augļu un ogu vīniem ,, 10 ,, ,, 100 ,,
17) ,, pārtikas veikaliem tirgošanai ar alu un vīnu prom-

nešanai 200% no patenta maksas
6. Šie noteikumi stājas spēkā ar 1929. gada 1. janvāri.

Rīgā, 1928. g. 29. decembrī. Ne 94832.
Pašvaldības departamenta direktors J. Zankevics.

Nodaļas vadītājs P. Klinklavs.

Valdības iestāžu paziņojumi

Uzaicinājums.
Zemkopības ministrijas Zemkopības de-

partaments uzaicina zemāk minēto valsts
zemes fonda objektu ieguvējus: 1. Bieriņu
muižas, Mārupes pag., Rīgas apr., zemes
gabala N°41OF — Grietu Ģidups, 2. Blusas
muižas, Cēsu pilsētā — Patversmes ielā
Ne 17 un Kronvalda ielā N° 54, zemes
gabala Ne 505F — Reinholdu Baltiņu un
3. Grīvas pilsētas, Grīvas pilsētā —
Ormaņu ielā N°38, zemes gabala Ne 1160F
— Jēkaba Ljali ierasties sešu mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kurā šis uz-
aicinājums iespiests ,,Valdības Vēstnesī",
pie Zemkopības ministrijas notāra —
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 1, iepazīties
ar izpirkšanas līgumiem un tos parakstīt.

Neierašanās gadījumā ieguvējus uzskatīs
kā atteikušos no piešķīrumiem un tos no
jauna ieskaitīs valsts zemes fondā.

Pamats: 1) 1923. g. 31. marta likuma
par nekustamu īpašumu korroborē-
šanu sakarā ar agr. ref. likumu 5. p.,
2) -1424. g. 8. februāra instrukcijas
pie min. likuma 18., 20. un 25. p. p. un
3) 1923. g. 23. aprīļa likuma par valsts
zemes fonda piešķirto un piešķiramo
zemju novērtēšanu un pārdošanu
dzimtīpašumā vai atdošanu dzimt-
nomā 23. p.

1928. g. 31. decembrī. Ne 25962c.
Zemkopības departamenta direktora v.

E. Maciņš.
Zemes vērtēšanas daļas vadītāja v.

K. Šnornieks.

Paziņojums.
1928. g. decembra mēnesī Rīgā izņemtas

no vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 65 vēstules bez adresēm,
b) 71 pastkarte bez adresēm,
c) 538 pastkartes apliktas ar sasmalci-

nātu stiklu,
d) 2'ārzemes bandroles bez apmaksas

ar pastmarkām,
e) 142 ārzemes bandroles nepilnīgi ap-

maksātas ar pastmarkām,
f) 1 pastkarte (ar atbildi) nepilnīgi

apmaksāta ar pastmarkām.

Kantora priekšnieks Juris Kļaviņš.

Pasta ziņas.
1928. g. decembra mēnesī no Daugavpils

pilsētas pasta kastītēm izņemti un nav
nosūtīti pēc piederības sekosi vienkārši
sūtījumi:

4 vēstules bez adresēm,
9 atklātnes „ „
1 vēstule un 1 atklātne ar nesalasā-

mām adresēm.
Pastmeistars F. Anže.

Kara tiesa,
saskaņā ar savu 1929. g. 5. janvāra rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz aps. uz k. s. 1. 105. p. Rein-
holda Kārļa d. Kārkliņa meklēšanu.

Norāde. Sludināj. „Valdības Vēstneša"
1921. g. 26. oktobra 243. numurā.

1929. g. 5. janvārī.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretāra pal. kara ierēdnis P. Jansons.

Kara tiesa,
saskaņā ar savu 1929. g. 5. janvāra rīcība sēdes
lēmumu izbeidz aps. uz s. 1. 51. p. un 574. p.
1. d. Viktora Aleksandra d. Jefremova mek-
lēšanu.

Norāde. Sludināj. „Valdības Vēstneša"
1923. g. 22. septembra 209. numurā.

1929. g. 5. janvārī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis P. Jansons.

Kara tiesa,
saskaņā ar savu 1929. g. 5. janvāra rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz aps. uz k. s. 1. 128., 129.
un 134. p. Jāņa Jāņa d. Struņķa meklēšanu.

Norāde. Sludināj. ,,Valdības Vēstneša"
1921. g. 12. februāra 35. numurā.

1929. g. 5. janvārī.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretāra palīgs, kara ierēdnis Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu p. g. 19. decembra lēmumu,
atsauc 1928. g. ,,Valdības Vēstneša" 173. nu-
murā iespiesto sludinājumu par Ādolfa Ādama d.
Kāpostiņa meklēšanu, jo minētais Kāpostiņš
ir atrasts.

Rīgā, 1929. g. 3. janv ī.
Priekšsēdētāja -biedrs T. B e r g t ā 1s.

Sekretāra v. i. J. Avotiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 2. janvāra lērrfumu,
atsauc ,,Valdības Vēstnesī" 1928. g. 2. no-
vembra 249. numurā iespiesto sludinājumu par
Antona Jāzepa dēla Ludana meklēšanu, jo
minētais Ludans ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janvārī.
Priekšsēdētāja v. Daukšs.

Sekretāra palīgs L. ļ a n s o n.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 2. janvāra lēmumu,
meklē pēc sod. lik. 581. p. l.d. un 581. p.
2. d. apsūdzēto Ernestu Jāņa d. K 1 e i n u (viņš
arī Voldemārs Ourskis un Ernests Antona d.
Kleins), piederīgs pie Valkas apr. Lejasciema
pagasta.

Meklējamā Kleina-Gurska sevišķas pazīmes:
apm. 30 g. vecs, neliela auguma, melniem ma-
tiem un ūsām.

Atrašanas gadījumā minētais Kleins-Ourskis
apcietināms un ieskaitāms Rēzeknes 2. iec. iz-
meklēšanas tiesneša rīcībā.

Daugavpilī, 1929. g. 4. janvāri.
Priekšsēdētāja v. Daukšs.

Sekretāra palīgs L. Janson.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 2. janvāra lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 585. p., apsūdzēto Volde-
māru Jēkaba d. Gurski.

Meklējamā Gurska sevišķas pazīmes: apmēram
30 g. vecs, maza auguma, vājš, lielu degunu,
tumšu seju un acīm, melniem matiem, vienai
rokai daži pirksti saliekti, uz krūtīm ādā
iespiestas dažas zīmes.

Atrašanas gadījumā minētais Voldemārs Gurskis
apcietināms un ieskaitāms Varakļānu iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

Daugavpilī, 1929. g. 4. ianvāri.

Priekšsēdētāja v. Daukšs.
Sekretāra palīgs L. Janson.

Sludinājums.
Ar Rīgas apgabaltiesas 2. kriminālnodaļas

1928. g. 5. decembra spriedumu, miesnieks Ver-
ners E r m i k s , Gulbenē, Gaitnieku ielā JN» 9,
par sanitāro noteikumu neievērošanu pēc sodu
lik. 209. p. sodīts ar divdesmit pieciem (25) la-
tiem vai nesamaksas gadījumā ar vienu nedēļu
aresta. — Spriedums stājies likumīgā spēkā
1928. g. 19. decembrī. L. Ns 3937 — 1928. g.

Priekšsēdētāja biedrs J. Stumbergs.
Sekretāra palīgs Cukurs.

XVIII prēmiju izloze 1929. gada 2. janvārī.
Latvijas iekšējais 1920. g. aizņēmums ar prēmijām.

Uz likuma pamata par ,,Latvijas iekšējā
1920. g. 4% aizņēmumu ar prēmijām"
un saskaņā ar instrukciju par prēmiju
izlozi 1929. g. 2. janvārī, klāt esot visiem
kommisijas locekļiem, notika prēmiju
izloze.

Prēmijas krita uz sekošām sērijām:
Sērija Biļ.-Na Vinnests Sērija Biļ.Ks Vinnests

5 8 1000 2772 67 1000
30 34 1000 2795 72 1000
80 66 1000 2854 44 1000

141 64 1000 2882 75 1000
203 100 1000 3015 69 1000
273 35 10000 3059 95 1000
38 1 70 1000 3069 99 1000
398 6 1000 3098 2 5000
490 61 1000 3158 10 1000
502 54 5000 3175 41 1000
513 45 1000 3209 14 5000
519 36 1000 3238 46 5000
529 97 1000 3262 56 1000
554 39 100000 3328 11 1000
558 23 1000 3404 59 1000
748 15 5000 3405 72 1000
764 8 1000 3427 32 5000
814 89 1000 3457 2 1000
884 93 1000 3466 6 5000
888 63 1000 3473 32 5000
891 10 5000 3492 61 1000
908 7 4 1000 3505 92 1000
986 89 1000 3525 30 1000

1009 12 1000 3591 21 1000
1087 71 1000 3605 88 1000
1092 56 1000 3627 55 1000
11 67 30 5000 3640 20 1000
1178 68 5000 3657 99 1000
1186 18 5000 3736 78 50000
1200 80 1000 3736 82 1000
1311 73 5000 3795 39 1000
1486 16 1000 3901 42 1000
1507 27 1000 3916 55 1000
1540 66 1000 3978 29 1000
1557 51 1000 4185 39 1000
1616 35 1000 4196 98 1000
1626 88 25000 4218 13 1000
1658 84 1000 4237 81 10000
1739 75 1000 4237 90 1000
1761 90 1000 4244 77 10000
1796 81 1000 4278 40 1000
1798 85 1000 4304 77 1000
1827 39 1000 4343 30 1000
1845 24 1000 4369 57 10000
1957 80 25000 4378 24 1000
1989 1 1000 4409 2 1000
2013 16 25000 4449 96 1000
2016 50 1000 4461 95 1000
2055 23 1000 4515 6 1000
2137 17 1000 4528 47 1000
2162 28 1000 4528 79 1000
2247 33 1000 4584 76 1000
2348 6 1000 4598 20 5000
2356 92 1000 4622 99 1000
2359 70 1000 4665 54 1000
2366 38 5000 4665 67 1000
2400 72 1000 4725 54 1000
2422 26 1000 4842 19 50000
2511 16 1000 4931 21 \ 10000
2600 19 1000 4934 88 1000
2663 39 1000 4953 50 1000
2730 22 1000 4970 7 1000
2758 66 1000 4978 32 1000

Tirāžas tabula.
Uz instrukciju pamata un atsevišķa

apstipr ināta dzēšanas plāna pamata
1929. g. 2. janvāri dzēšanas tirāža krita
uz sekošām sērijām:
60 812 2441 3402 4088 4794

356 1820 2983 3637 4117 4900
548 2017 3008 3796 4155
664 2208 3250 4060 4637

No iepriekšējām izlozēm paliek ne-
izņemti sekosi vinnesti:

Sērija Biļ.JNs Vinnests Sērija Biļ.J\° Vinnests
4 42 1000 209 55 1000
9 34 1000 22 1 2 1 1000

32 28 1000 233 80 10000
33 75 1000 239 47 1000
41 72 1000 250 54 25000
42 2 1 1000 253 65 1000
42 34 1000 257 74 1000
70 16 1000 287 86 1000
70 26 1000 295 17 1000
79 83 1000 312 77 1000

135 48 10000 3 18 52 1000
141 6 1000 332 95 , 1000
150 7 1 1000 359 36 1000
156 83 1000 38 1 52 1000
161 76 5000 394 74 5000
192 28 1000 400 9 1000
199 18 1000 404 34 1000

Sērija Biļ.JVTa Vinnests Sērija Biļ.Kg Vinnests
405 54 1000 1553 66 1000
413 25 1000 1555 20 1000
422 32 1000 1570 46 10000
457 2 1000 1636 65 1000
457 21 1000 1661 37 1000
528 6 1000 1674 31 1000
528 52 1000 1721 19 1000
532 78 1000 1733 70 1000 '
541 14 1000 1743 52 1000
544 80 1000 1781 44 1000
546 5 1000 1847 53 5000
549 52 1000 1853 50 1000
553 84 1000 1853 84 1000
556 71 1000 1861 7 1000
801 3 1000 20507650000802 98 1000 2097 90 1000
814 16 1000 2278 100 1000
819 97 1000 2699 11 1000
828 49 1000 2758 6 1000
848 32 1000 2769 56 1000
850 1 1000 2861 36 1000
870 78 1000 2867 66 1000
885 34 1000 2899 78 1000
896 22 1000 3050 91 1000
901 85 1000 3050 98 1000
905 83 5000 3264 5 1000
906 46 1000 3267 68 1000
920 6 1000 3428 1 1000
932 30 1000 3430 30 1000
935 19 1000 3439 47 5000
937 1 1000 3469 30 10000 1

1009 83 1000 3495 19 1000 "
1063 72 1000 3500 81 1000
1149 37 5000 3506 82 1000
1162 74 1000 3603 90 1000
1170 27 1000 3608 14 1000
1185 63 1000 3673 100 5000 ļ
1201 54 1000 3830 6 1000
1212 49 1000 3830 78 1000
1223 66 1000 3963 74 1000
1255 66 1000 4103 81 1000
1256 11 5000 4110 46 1000
1282 69 1000 4150 36 1000
1306 80 1000 4171 77 1000* n^1319 30 1000 4178 64 1000
1343 67 1000 4179 75 1000
1394 3 1000 4545 66 5000
1475 4 1000 4708 9 1000
1510 36 1000 5000 85 1000
1512 88 1000

Iepriekšējos gados tiražēto'
ob li gāc i ju tabula.

87 868 1493 2364 3354 4204 *
88 869 1514 2368 3363 4209 »*
95 880 1538 2389 3382 4226

122 890 1580 2398 3386 4240
131 895 1597 2434 3389 4252
133 909 1624 ? 2436 3440 4312
181 910 1641 2449 3476 4324
188 912 1646 2473 3477 4333
190 916 1676 2487 3519 4350
202 927 1690 2510 3549 4370
218 965 1728 2513 3550 4373
225 984 1745 2515 3551 4391
238 989 1777 2516 3563 4413
251 1034 1791 252! 3574 4459 *
254 1052 1792 2557 3579 4490
289 1061 1800 2565 3582 4497
300 1068 1815 2573 3597 4511
332 1074 1829 2603 3611 4519
338 1116 1858 2609 3615 4526

.370 1130 1868 2627 3635 4570
430 1146 1908 2633 364 1 4606
431 1155 1922 2647 3665 4611
44 1 1228 1939 2654 368 1 4638
442 1230 1973 268 1 3684 464 1
443 1248 1988 2694 3712 4645
450 1255 1999 270 1 3722 4650
464 1275 2028 27 19 3724 4654
493 1286 2062 2768 3732 4673
514 1294 2063 2809 3739 4681
518 1303 2066 2817 3745 4688
531 1310 2068 2899 3746 4709
533 13 15 2072 2937 3749 4738
534 1323 2093 2958 3787 4741
560 1331 2 125 2959 3817 48 12
6 16 1333 2 128 2982 3847 48 19
650 1337 2 132 2990 385 1 4852
662 1359 2138 3010 3852 4857. ļ
679 1368 2139 3027 3861 . 4868
691 1370 2 199 3053 3890 4870
695 1374 2204 3061 3950 4875 i
696 1396 2243 3 17 1 3956 4885
699 1407 225 1 3193 397 1 49 14
735 1429 2263 3267 40 15 4922

773 1437 2264 3271 4028 4938
825 1449 2277 3286 4084 4948
837 1457 2280 3290 4 116 4959
84 1 1484 229 1 3322 4 139 4965
844 1485 2309 3325 4 145 4985
85 1 1488 2330 3334 4 195
859 1489 2358 335 1 4 198

Finanču ministrijas valsts saimniecības departaments.



Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
1928. g. 15. decembra lēmumu ir apstipri-

nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Ceraukstespagasta meliorācijas sabiedrības
,,Kāpu grāvis" dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Bauskas apr. Ceraukstes pag.
Kāpu, Ilziņu u. c. māju novadgrāvju
projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uzrā-
dītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Ceraukstes pagasta
meliorācijas sabiedrībā „Kāpu grāvis",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 22. decembrī.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķu ze.

Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
1928. g. 18. decembra lēmumu ir apstipri-
nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Birzgales meliorācijas sabiedrības dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto ,,Garā
Rugaites" galveno novadgrāvju projektu.

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

,,Lūķu heknis" dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Pampāļu pagasta Lūku lieknes
galveno novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uzrā-
dītiem nekustamas mantas īpašniekiem vai
viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par pie-
nākumu piedalīties Pampāļu pagasta
meliorācijas sabiedrībā ,,Lūķu lieknis",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 22. decembrī.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A.Kze.

Darbvedis F. Briedis.

Sludinājums.
Ar Rīgas pilsētas 6. iec. miertiesneša 1928. g.

6. decembra tiesas pavēli Andrejs Kerre —
skārņa īpašnieks Čiekurkalnā, 2. gar. līn. Ne 23,
Rīga, par konzervsāls piejaukšanu maltai gaļai,
pēc sodu lik. 210. p., sodīts ar divdesmit pieciem
latiem naudas soda vai maksātnespējas gadījumā
ar arestu uz septiņām dienām.

Pavēle stājusies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1929. g. 3. janvārī. Lietā Ne 1701.

Miertiesnesis Rorbachs.
Sekretārs M. Āboliņš.

Sludinājums.
Ar Rīgas pilsētas 6. iecirkņa miertiesneša

1928. g. 6. decembra tiesas pavēli Kristine
Kasterov — piena izvadātāja, dzīv. 1.Maska-
vas ielā Ne 221, dz. 11, Rīgā, par netīra piena
pārdošanu, pēc sodu lik. 209. p. sodīta ar piec-
padsmit latiem vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz piecām dienām.

Pavēle stājusies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1929. g. 3. janvārī. Lietā Ne 1702.

Miertiesnesis Rorbachs.
Sekretārs M. Āboliņš.

Sludinājums.
Ar Rīgas pilsētas 6. iecirkņa miertiesneša

1928. g. 15. decembra tiesas pavēli, Vasiļijs
Kalugins — augļu kioska īpašnieks, Rīgā,
Valdemāra ielas un Kalpaka bulvāra stūri, par
tirgošanos ar sapuvušiem bumbieriem, pēc sodu
lik. 2101. p. sodīts ar trīsdesmit latiem naudas
soda vai maksātnespējas gadījumā ar arestu uz
desmit dienām.

Pavēle stājusies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 4. janvāri. Lietā Ne 1743.
Miertiesnesis R o r b a ch s.

Sekretārs M. Āboliņš.

Latvijas Suverenās Tautas vārdā
1928. g. 5. decembri.

Rīgas 10. iecirkņa miertiesnesis
atklātā tiesas sēdē izklausījis krimināllietu Ne 1831
un pamatodamies uz krim. proc. lik. 141. un
146. p., nosprieda: Martu Puziņš atzīt
vainīgu sodu lik. 210 1. p. paredzētā pārkāpumā
un sodīt viņu ar desmit (10) latiem naudas soda
vai maksātnespējas gadījumā trim (3) dienām
aresta. Piedzīt no Martas Puziņš Rīgas pilsētas
veselības ' nodaļai par labu deviņus (9) latus
par sviesta un cepumu izmeklēšanu.

Papildu miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs M. K 1 a p e r.

Rīgas pilsētas 9. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz sodu lik. 218. p. paziņo, ka
Staņislavs Rimkevičs — Marijas ielā JVs 70,
dz. 1 ar 1928. g. 18. oktobra spriedumu atzīts
par vainīgu pēc sodu lik. 211. p. 1. pkta un
sodīts ar Ls 10,— naudas soda vai maksāt-
nespējas gadījumā ar 3 dienām aresta. Sprie-
dums stājies spēkā.

Pap. miertiesnesis (paraksts).

Latvijas Suverenās Tautas vārdā
1928. g. 5. decembrī.

Rīgas 10. iecirkņa miertiesnesis
atklātā tiesas sēdē izklausījis krimināllietu
Ne 1830 un pamatodamies uz krim. proc. lik.
141. un 146. p. nosprieda: Martu Puziņš
atzīt vainīgu sodu lik. 210'. p. paredzētā pārkā-
pumā un sodīt viņu ar piecdesmit (50) latiem
naudas soda, vai maksātnespējas gadījumā ar
četrpadsmit (14) dienām aresta. Piedzīt no
Martas Puziņš Rīgas pilsētas veselības nodaļai
par labu sešus (6) latus par šokolādes iz-
meklēšanu.

Papildu miertiesnesis (paraksts).
Sekretārs M. K 1a p e r.

Rīgas 12. iecirkņa miertiesnesis
paziņo, ka tirgotājs Jānis Asants par to, ka
nav savedis kārtībā savā desu darbnīcā, Rīgā,
Rēveles ielā Ne 33 grīdas un griestus un piesē-
rējušo desu pildāmo sprici, ar 1928. g. 19. no-
vembra tiesas pavēli, kura stājusies likumīgā
spēkā, pēc sodu lik. 209. p., sodīts ar Ls 20,—
vai maksātnespējas gadījumā ar arestu uz
piecām (5) dienām.

Rīgā, 1928. g. 29. decembrī. Ne 1737/28. g.
Miertiesnesis V i k m a n i s.

Rīgas 12. iecirkņa miertiesnesis
paziņo, ka Teodors Parfenovs par viņa
ēdienu veikalā, Rīgā, m. Kalēju ielā Ne 2*0,
1928. g. 6. novembrī pienāktu netīrību, ar
1928. g. 26. novembra tiesas pavēli, kura stā-

jusies likumīgā spēkā, pēc s. 1. 209. p. sodīts ar
Ls 30,— vai maksātnespējas gadījumā ar arestu
uz 10 dienām.

Rīgā, 1928. g. 24. decembrī. JVs 1774.

Miertiesnesis V i k m a n i s.

Liepājas 1. iecirkņa miertiesnesis,
izbeidz Teodora Mārtiņa un Kates dēla
F re i mana, dzim. 1912. g. 12. martā, meklē-
šanu, (krim. akts Ne 300— 1928. g.) izsludinātu
„Valdības Vēstneša" 1928. g. 254. numurā.

Liepājā, 1929. g. 4. janvārī.
Miertiesnesis J. Ziemelis.

Sekretāra vietā (paraksts).

Latvijas Suverenas Tautas Vārdā
1928. g. 13. novembrī.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis,
caurlūkojis atklātā tiesas sēdē krim. lietu Ne 848
1928. g. par Zamueli l.u trinu aps. pēc sod.
lik. 209. p. un pamatodamies uz krim. proc.
lik. 141., 146., 150. p. p., nosprieda: Aps.
Zamueli Lutriņu uz sod. lik. 209. p. pamata
sodīt ar divdesmit latiem, bet maksātnespējas
gadījumā turēt arestā piecas dienas; sakopojot
šo sodu ar sodu piecpadsmit latu apmērā, kas
uzlikts Lutriņam ar Liepājas lauku iec. mier-
tiesneša š. g. 20. oktobra spriedumu krim. lik.
JVs 660 — 1928. g. pēc sodu lik. 209., 210». un
60. p. p., sodīt Zamueli Lutriņu saskaņā ar
sodu lik. 60. p. pavisam ar divdesmit pieciem
latiem, bet maksātnespējas gadījumā turēt
arestā vienu nedēļu; sakopotos sodus atsevišķi
neizpildīt; spriedumu publicēt „Vald. Vēstnesī".

Uz apelācijas teesībām.
Miertiesnesis T. Vegners.
Sekretārs T. Riekstiņš.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas 2. iecirkņa miertiesnesis,

pamatodamies uz savu 1928. g. 30. oktobra lē-
mumu un saskaņā ar krim. proc. lik. 71. un
841. p. meklē aps. pēc sodu lik. 581. p.
Kazimiru Ksaverija d. Butkeviču, apm.
65 gadus vecu, vidēja auguma, tumšu apaļu-
ģīmi, tumši brūniem matiem un pucētu bārdu,
pelēkām acīm, vidēja lieluma apaļu degunu, bez
sevišķām pazīmēm, nodarbojas kā strādnieks,
ziņu par dzimšanas gadu, mēnesi un dienu, kā
arī piederības vietu trūkst.

Visām personām un iestādēm, kurām būtu
zināma Butkeviča atrašanās vieta, par to jāziņo
miertiesnesim Ludzā, Kuļņevas ielā Ne 12, vai
tuvākai policijas iestādei.

Ludzā, 1928. g. 29. decembrī.
Krim. lietā Ne 299/23. g.

Miertiesnesis J. Konrāds.
Sekretārs Ed. R o z e n s.

resana.

Rīgā, 1928. g. 22. decembrī.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A.Ķuze.

Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
1928. g. 19. decembra lēmumu ir apstipri-
nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Pampāļu pagasta meliorācijas sabiedrības

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra 1928. g. 15. decembra lēmuma ir jāpiedalās Ceraukstes pagasta meliorācijas sabiedrībā „Kāpu grāvis",

jāņem dalība pie kopējo Bauskas apr. Ceraukstes pag. Kāpu, Ilziņu un cit. māju novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NeNe Darbu iz-
«§ Dalībniekam ' maksa pēc

I Dalībnieka Dalībnieka piederošo vai . Kādā pagastā atrodas mājas projekta,

0 īpašumu tiesību viņa lietošanā _ . un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
*q, vārds un uzvārds --. ,,,„{„ māin mēmie- zemes dalībniekuapzīmējums esošo māju

^ ^ p.edereja. baIsu
t; nosaukums skaitu
Ž: plāniem reģistra Ls

1. Olga Koppe īpašnieks Kāpas — 2910 Īslīces pagasta 'Bauskas pilsmuižas 426,60 Šini dalībnieku sarakstā uz-
2. Voldemārs Burgevitcs .... „ Griezes 101F 7428 „ „ ,. „ 236,58 raditās da ^izmaksas s"™-
3. Mir. Šepiņa (Schoepping). . . Mantojuma masa Augšgali . 103 F „ „ „ „ 718,59 Tarfbnfekvi malsājuimii™*

4. Anna Raman, dz. Surum un teikšanai un nokārtošanai
Kārlis Ramans īpašnieks Ozoli 100 F 9309 ., „ „ „ 72,52 kā pie darbu pirmreizējas izve-

5. Krišjānis Strazdiņš. ..... „ Strazdiņi 99F 7530 „ ., „ „ 258,10 Su^na" Ērtftā tSm
*

k
6. Mārtiņš Mengots ,, Mengoti 17F 7653 Ceraukstes pagasta Pomušas muižas 290,30 nenemo^vērā^aVbu"akrisko
7. Reinis Krievinš ,, Lauksargi 18 F 7510 ,, ,, „ ,, 353,70 izmaksu, kura var būt mazāka
8. Oskars Toepfers „ Melderi 6F 7511 i „ „ „ „ 32,00 vai lielāka.

9. Jānis Klaudzina „ Klaudzini 19F 7651 „ „ „ ,, 246,98
10. Žanis (Jānis) Kūla Vmājas īpašn. Ilziņ-Kūlas — 1222 I „ „ ,, „ 470,47

Rīgā, 1928. g. 22. decembrī. Kultūrtechniskās da|as vadītājs A.Ķuze.
5 . Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra 1928. g. 18. decembra lēmuma ir jāpiedalās Birzgales meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība

pie kopējo „Garā Rugaites" purva galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NaJfc DarDU "j"
j§ Dalībniekam maksa pec

?V Dalībnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
?* Dalībnieka ..,_.» pēc pēc .,_ . ., _ .. no kuras
o īpašumu tiesību vma lietošanā un pie kādas agrākas muižas aprēķina Piezīmes

<g _ , _ . * mernie- zemes dalībnieku

ļ
vārds un uzvārds apzīmējums esošo māju

^ āmatu piederēja balsu
?^ nosaukums .. , skaitu
g plāniem reģistra LS

1-i
JāniSs- "" Ella ^'^-

ftoS
ClbaS Kalna Muguri - 921 Lindes Birzgales 764,- JSUTSSSSS

l Magones ļ īpasmeKS summas uzskatāmas par
2. Jānis Jura d. Smits Jauns. īpašnieks Mežvidi 169 F 5621 „ ,, 139,— pamatu dalībnieku mak-
3. Emīlija Kārla m. Remanckis . . ., „ Roceņi 168F 6132 „ „ 99,— sājumu noteikšanai un no-

4. Mārtiņš Jāņa d. Sūnina ... . „ „ Kārkliņi 167F 5202 „ ' „ 279,-
roīmTi^Mnls^AfZ

. 5. JānisVa d. Juris „ „ Juri 166F 5201 219,- IZTrZlTtiurlZZ
6. Jēkabs Bērtula d. Zultovskis . . „ „ Liepiņas 165F 5200 „ „ 187,— kārtībā turpmāk, neņemot

Lība Jēkaba
*

m. Kalniņ, dzim. \ vērā darbu faktisko izmaksu,
Ar;;ifSHic 15na H Kalniņ kufa var b0t mazāka vai

M M&'jm^K^tS'. Jaunsaimniecība Tomiņi 164F 6.3, ., ., 205,- He.āk,

līdzīgās ceturtdaļās i
8. Mārtiņš Jāna d. Mudīgais . . . Jauns. īpašnieks Burtnieki 70F 5405 „ „ 181 —
9. Kārlis Jāna d. Grinbergs. ... „ „ Rūpnieki 57 F 5365 „ „ 92,—

10. Jānis Brenča d. Pilāts. .... „ „ Aizsiles 143F 5199 „ „ 112,—

k
^- ~™ _.

™ u - Kultūrtechniskās dajas vadītājs A. Kuze.
Rīga, 1928. gada 22. decembn.

^ ^^ >^^



Nekustamas mantas saraksts,
kūjas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra 1928. g. 19. decembra lēmuma ir jāpiedalās Pampāļu pagasta meli«rācijas sabiedrībā
„Lūķu lieknis", jāņem dalība pie kopējo Pampāļu muižas Lūku lieknesgalveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

£Dalībniekam MāJu NsKq
izm^ksa^ēc

3 Dalībnieka
Dalībnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,

o īpašuma tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas n-°, !^f- P" Piezīmes
«^ vārds un uzvārds esošo māiu mērnie- zemes rēķina dalib-varas un uzvaras apzīmējums esošo māju

grāmatu piederēja nieku balsu

ģ nosaukums plāniem
8
^^

skaitu
*> Ls

1. Gustavs Miltnieks (Miltiņš) īpašnieks Sīļu mājas 17 573 Pampāļu muižas 450,— Šinī dalībnieku sarakstā uz.
2. Friča Birgersona Mantojuma masa Siļu 16 576 ,, „ 332,— rādītās darbu izmaksas sum-
3. Antons Petruževics īpašnieks Jaunsaimniecība 69F nekorr. „ „ 915— mas uzskatāmas par pamatu.

4. Žanis Jaunsproģis „ Kupleju mājas 91F, Fa 7749 „ „ 227,- teSafun noSrtSSL"kJ
5. Jūle Anettes m. Eiduks, dzim. Valter un _ pie darbu pirmreizējas izve-

Žanis-Alberts Jāna d. Eiduks . . . īpašnieki Vizbuļu m. 306FFa 9693 „ 192— šanas, tā arī pie izvesto
6. Fricis Šteinrēders. īpašnieks Stēdinu m. 94FFa 7672 „ „ 1Q2 — ?arbu uzturēšanas _ kārtībā

7. Jānis Tomanis „ Tauriņu m. 305FFa 7660 „ „ m\- ^So'ČZC7n^8. Matīss Baltiņš „ Bērziņu m. 106FFa 7712 „ „ 212,— būt mazāka vai lielāka.
9. Gustavs Jaunsproģis „ Staru m. llOFFa 7679 „ „ 187 —

10. Jānis Treide. „ Skudru m. lllFFa 9539 „ ' „ 182^—
11. Dāvids Jaunsproģis \ . . . „ Spārnu m. 112FFa 7748 ,, „ 192^—
12. Kristaps Dziedātājs „ Jaunsaimniecība 71 Fa nekorr. „ „ 150,—
13. Jēzups Pavlovskis „ Turku m. 76F 7673 . „ „ 303 —
14. Elza Pulliņš, dzim. Saulīts „ Rubeņu m. 70FFa 9537 ,, „ 230,—
15. Jāzeps Gudakovskijs „ Tautgodu m. 77F 7677 „ „ 153,—
16. Fricis Ārstenieks ,, Mazenieku m. 78F 9688 „ „ 130 —
17. Jāzeps Mužics „ Jaunsaimniecība 68F nekorr. „ „ 647,—
18. Ādolfs Ruzaiķis , Vaidelotes m. 89FFa 9525 „ ,, 330 —
19. Jēkabs Gruzis „ Šūpļu m. 90FFa 7780 „ „ .227 —
20. Dāvida Brūvera Mantojuma masa Auniņu m. 92FFa 7764 „ „ 227 —
21. Fricis-Pēteris Rautenbergs „ „ Pērkoņu m. 88FFa 7695 „ „ 212,—
22. Fricis Dravenieks „ „ Lūķu-Klubu m. 13 552 „ „ 254,—
23. Žanis Zembergs un Minna Zembergs, dzim.

Bittenieks jeb Bissenieks „ „ Lūķu-Birzenieku 15 551 „ „ 287,—
24. Fricis Ķilkins „ „ Vijņu 81 Fa nekorr. „ „ 207 —

o- - ,™ nn * u - Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
Rīga, 1928. g. 22. decembri. . J. .. i' .' ..b & Darbvedis F. Briedis.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un 841.—
846. p. p. meklē Klāvu Jāņa d. Dzērvi,
dzim. 1902. g., piederīgs pie Kalētu pag., kurš
agrāk iedzīvoja Gaviezes oag., Lejas-Dekšņa
mājās, aps. pēc sod. lik. 574. p. (krim. akts
Ne 485 — 1928. g.

Katram kam zināma meklējamā persona, vai
viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
par to miertiesnesim vai tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā- , 1929. g. 2 janvāri.
Miertiesnesis T. V e g n e r s.
Sekretārs T. Riekstiņš.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un
841.—846. p. meklē Jēkabu Ernesta d. Va-
nagu, dzim. 1909. g. 17. septembrī, pieder.
pie Grobiņas pag. kurš agrāk dzīvoja Gaviezes
Bezeiku mājās, aps. pēc sod. lik. 581. p. 1. d.
(krim. akts JVa 843—1928. g.).

Katram, kam zināma meklējamā personu vai
viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
par to miertiesnesimļvai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 1929. g. 2. janvārī.
Miertiesnesis T. Vegners.

Sekretāra vietā T. Riekstiņš.

Meklējamo personu saraksts JVe 397.
27470. Ābols, Jānis Jāņa d., kurpnieks,

tuvāku ziņu nav. — Rīgas apr. 3. iec. miert. r.
No 1159 no 21. XI 28. (19. XII 28), apv. uz s. 1.
574. p. 1. d. — Apcietināt.

27471. Āboliņš, Jānis-Rūdolfs Ferdinada d.,
38 g. v., pied. pie Liepājas. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 14. iec. miert. uz JVa 855 no 21. XI 28.
(19. XII 28.).

27472. Avots, Kārlis, dzim. 1890. g., Čirkstu
pag. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 12. iec. miert.
uz Ne 1735 no 11. XII 28. (14. XII 28.).

27473. Balčinkaite, Akvilina Pētera m., 19 g.
v., pied. pie Biržu pag. — Pazinot dzīves vietu
Jaunjelgavas iec. miert. uz JNs 5383 no 12. XII 28.
(18. XII 28.).

27474. Brencis, Gustavs Andreja d., 17 g. vecs.
— Nepingad. zemkop. un amatniecīb. kol. dir. r.
JVs 1360 no 14. XII 28. (19. XII 28.), izbēdzis no
kolonijas. — Apcietināt.

27475. Broliš, Kaspars, dzim. 1894. g., Latvijas
pils. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 2. iec. miert.
uz Ne 1167 no 11. XII 28. (19. XII 28.).

27476. Burkevičs, Aleksandrs Gusta d., dzim.
6. XI 1905. g. — Paziņot dzīves vietu Valmieras
apr. 1. iec. miert. uz Ne 849 no 5. XII 28. (18.
XII 28.).

27477. Cacans, Jānis Kārļa d., 30 g. vecs,
pied. pie Dzelzavas pagasta. — Rīgas apr. 1. iec.
miert. r. Ne 1518 no 6. XII 28. (15. XII 28.), apv.
uz s. 1. 591. p. — Apcietināt.

27478. Drazninš, Hiršs, 19 g. vecs, bij.Krievijas
pav. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 13. iec.
miert. uz Ne 1547 no 14. XII 28. (20. XII 28.).

27479. Dauga , Jānis Jāņa d., dzim. 1906. g.,
pied. pie Jelgavas. — Pazinot dzīves vietu Jelgavas
pils. iec. miert. uz Ne 27'44 no 8. XII 28. (15. X1128).

27480. Eglīts, Jānis-Augusts Jēkaba d., dzim.
1903. g., pied. pie Vecpiebalgas pag. — Cēsu
kara apr. pr-ka r. Ne 10922 no 10. XII 28. (19.
XII 28.), atrāvies no karaklausības izpild. — Ap-
cietināt.

27481. Felbergs, Egons Oskara d., dzim.
16. XI 1906. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot
dzīves vietu krimināl. pārvaldes Rīgas nod.
pr-kam uz r. no 12. XII 28. (18. XII 28.).

27482. Grigorjevs, Nikola' js, dzim. 1905. g. —
Kara tiesas priekšsēdētāja r. Ne 10944 no
12. XII 28. (17. XII 28.), nav ieradies uz tiesas
sēdi. — Apcietināt.

27483. Gefens, Movša Zalmaņa d., dzim.
19. III 1889. g., Lietuvas pav. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no 14. XII 28.
(19. XII 28.), apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

27484. Geruckis, Augusts Friča d., 13 g. vecs.
— Nepilng. zemkop. un amatniec. kol. dir. r.
JVs 1335 no 10. XII 28. (17. XII), izbēdzis no kolon.
— Apcietināt.

27485. Golubovs, Staņislavs, 24 g. vecs. — Pa-
ziņot dzīves vietu Rīgas apr. 1. iec. miert. uz
Ne 3241 no 12. XII 28. (18. XII 28.).

27486. Garnizons, Dominiks, dzim. 1911. g.,
pied. pie Viļēnu pag. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
apr. 4. iec. miert. uz Ne 1385 no 26. XI 28. (19.
XII 28.).

27487. Hamrichs, Aleksandrs Hermaņa d.,
dzim. 25. VIII 1910. g., Latvijas pav. — Krim.
pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 14. XII 28. (20. XII28)
apv. zādzībā. — Apcietināt.

27488. Jelagins, Leons Jēkaba d., dzim.
1905. g., pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils4. iec. miert. uz JVe 918 no 24. VIII
28. (19. XII 28.).

27489. Jackevičs, Jēkabs Stepana d., 22 g. v.,
pied. pie Naujenes pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils 3. iec. miert. uz Ne 1728 no
12. XII 28. (19. XII 28.).

27490. Jezdovska, Anna Dorotejas m., 21 g.
v., Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
3. iec. miert. uz N> 1333 no 13. XII 28. (19. XII
28.).

27491. Kiršteins, Pavels Pētera d., 12 g. vecs.
— Nepilngadīgo zemkop. un amatn. kol. dir. Irlavā
r. Ne 1335 no 10. XII 28. (17. XII 28.), izbēdzis
no kolonijas. — Apcietināt.

27492. Kozlovs, Nikolajs Antona d., 16 g.
vecs. — Meklē tas pats ar r. JVs 1360 no 14. XII 28.
(19. XII 28.), izbēdzis no kolonijas. — Apcietināt.

27493. Kronmans, Ansis Jāņa d., dzim.
1858, . g., Latvijas pav. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. miert. uz JVs 1669 no 11. XII 28.
(19. XII 28.).

27494. Kupče, Kārlis Jāņa d., dzim. 26. II
1902. g., Latvijas pav. — Kriminālās pārvaldes
Rīgas nod. pr-ka r. no 10. XII 28. (15. XII 28.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

27495. Keze, Pauls Pētera d., dzim. 1905. vai
1906. g., Latvijas pils. —• Rīgas apgabalt. svarīgu
lietu izm. tiesn. A. Martinsona r. JVa 3" no 26.
XI 28. (15. XII 28.), apv. uz s. 1. 578. p. 2. un
3. d. — Apcietināt un nogādāt mekl. rīcībā.

27496. Kaufeld, Julianna Jāna m., dzim.
1883. g., — Rīgas 6. iec. miert. \. Ne 1669 no
30. XI 28. (19. XII 28), apv. uz s. 1. 574. p. 1. d.
un 581. p. 1. d. — Apcietināt.

27497. Kailāks, Josifs (Jāzeps) Georgija d.,
38 g. v., pied. pie Daugavpils pils. — Daugavpils
4. iec. miert. r. JVs 1321 no 7. XII 28. (15. XII 28.),
ņemt parakstu par dzīv. vietas nemain.

27498. Kirkensteins, Nikolajs, dzim. 1904. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 1. iec.
miert. uz JNs 1804 no 29. XI 28. (15. XII 28.).

27499. Luksa, Benjamiņš Benjamiņa d.,
dzim. 23. XII 1901. g. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apgabalt. 2. iec. izm. tiesn. r. Ne 2246 no
6. XII 28. (18. XII 28.).

27500. Lundbergs, Kārlis-Fridrichs-Oskars,
dzim. 16. X 1890. g,, Zviedrijas pavalstnieks. —
Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r. no 17. XII 28.
(20. XII 28.), apv. krāpšanā. — Apcietināt.

27501. Linde, Kārlis Mārtiņa d., dzim.
11. IV 1890. g., pied. pie Vecmuižas pag. — Pa-
zinot dzīves vietu Krimin. pārvaldes Rīgas nod.
pr-kam uz r. no 11. XII 28. (17. XII 28.).

27502. Matulevičs, Reinis Franča d., dzim.
27. VI 1876. g. — Paziņot dzīves vietu Valmieras
apr. 1. iec. miert. uz JVs 849 no 5. XII 28.
(18. XII 28.)

27503. Matulevičs, dzim. Sīmanis, Natālija
Gusta m., dzim. 27. VI 1876. g. — Tas pats.

27504. Matulevičs, Fricis Reina d., dzim.
25. XI 1907. g. — Tas pats.

27505. Morgenšterns, Roberts Jāņa d., dzim.
1903. g., Latvijas pils. — Rīgas 3. iec. izm. tiesn.

r. JNs 2816 no 12. X11 28. (19. XII 28.), apv. uz s. 1.
578. p. 3. un 1. d. — Apcietināt.

27506. Melders, Antons Indriķa d., dzim.
27. II. 1898. g.,pied. pie Aulejas pagasta: — Valkas
apr. 1. iec. miert. r. JVs 752/Kr. no 11. XII 28.
(17. XII 28.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Ap-
cietināt.

27507. Maliņš, Antons Miķeļa d., dzim. 1893.g.,
pied. pie Daugavpils. — * Latgales apgabalt.
2. krim. nod. r. JVs 25088 no 7/10. XII 28.
(15. XII 28.), sod. ar ieslodz. uz 2 ned. — Izpildīt
spriedumu.

27508. . Moisejevs, Jēkabs Grigorija d., 24 g.
vecs. — Pazinot dzīves vietu Rīgas apr. 1. iec.
miert. uz JVs 1241 no 12. XII 28. (18. XII 28.).

27509. Novožilovs, Alberts Jāņa d., dzim.
1906. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JVs 1481 no 7. XII 28.
(19. XII 28.).

27510. Ostenieks, Miķelis Billēs d., dzim.
20. V 1906. g., pied. pie Kalētu pagasta. — Aiz-
putes-KuIdīgas kara apr. pr-ka r. JNs 9369 no
6. XII 28. (17. XII 28.), dezert. — Apcietināt.

27511. Pačkin, Veronika Jēzupa m., 12 g. v.,
pied. pie Silajāņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils 4. iec. miert. uz Ne 1014 no 14. XII 28.
(19. XII 28.).

27512. Pličs, Kārlis Reiņa d., dzim. 1905. g.;
Latvijas pils. — Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka r.
no — XII 28. (19. XII 28.),'apv. piesavin. — Ap-
cietināt.

27513. Povasers, Michails Jāzepa d., Polijas
pav. (tuvāku zinu nav). — Valkas apr. 1. iec.
miert. r. JVs 763/Kr. no 11. XII 28. (17. XII 28.),
apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

27514. Pauls, Pēters Andreja d., 48 g. v.,
pied. pie Vietalvas pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. uz JNs 817 no 15. XII 28.
(19. XII 28.).

27515. Razickis, Staņislavs, 24 g. v., pied.
pie Kaunates pag. — Pazinot dzīves vietu Dobeles
iec. miert. uz JNs 923 no 14*. XII 28. (19. XII 28.).

27516. Romāns, Jānis-Roberts, dzim. 1911. g.
1. augustā. — Cēsu apr. pr-ka pal. 2. iec. r. JVs
JVs 5224/Kr. no 10. XII 28. (17. XII 28.), izbēga
no pavadoņiem pārsūtot uz Dzērbenes pagasta
namu. — Apcietināt.

27517. Romanovska, Zuzanna, dzim. 1883. g.
— Pazinot dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz
JNs 1680" no 5. XII 28. (18. XII 28.).

27518. Rancans, Jānis, dzim. 1887. g. —
Pazinot dzīves vietu Rīgas 9. iec. miert. uz JVs 1674
no 14. XII 28. (19. XII 28.).

27519. Romanovskis, Zigismunds Ādama, d.,
Viļēnu iec. miert. r. JVs 6218 no 10./11. XII 28.
(17. XII 28.), piepr. galv. Ls 25,— apmērā, līdz
iemāks, apcietināt.

27520. Sivochins, Daniels Teodora d., dzim.
19. XII 1897. g., Pededzes pag. — Valkas apr.
3. iec. miert. r. JVs 1293 no 14. XII 28. (19. XII 28.),
apv. uz s. 1. 581. p. — Apcietināt.

27521. Suseklis, Pēteris Aloiza d., dzim.
4. III 1897. g., pied. pie Driciema pag. — Krimi-
nālās pārvaldes Rīgas nod. pr-ka r. no 13. XII 28.
(19. XII 28.), apv. krāpšanā. — Apciet.

27522. Skudra, Pēteris, dzim. 1887. g. —

Jelgavas apr. miert. r. JVs 1266 no 12. XII 28.
(19. XII 28.), apv. uz s. 1. 581. p. 2. d. — Apciet.

27523. Smilgins, Osips, dzim. 1903. g., Latvi-
jas pav. Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert.
uz JVa 1571 no 12. XII 28. (20. XII 28.).

27524. Stender, Anna Friča m., dzim. 24. III
1901. g., pied. pie Vaiņodes pag. — Paziņot dzīv.
vietu Liepājas 3. iec. miert. uz JVs569 no 21. XI 28.
(19. XII 28.).

27525. Sobovs, A. Somijas pav., akciju sabiedr,
Oiro" direktors. — Ārlietu ministrijas tēlefono-

grama JVs J 8/C 24. no 20. XII 28. (21. XII 28.),
apv. par blēdībām un ļaunprātīgu bankrotu. —
Apcietināt.

27526. Sīmans, Alberts-Alfrēds Bernata d.
dzim. 1902. g., pied. pie Cēsu pils. — Cēsu kara
apr. pr-ka r. JVs 11120 no 14. XII 28. (19. XII 28.),
atrāvies no karaklaus. izpild. — Apcietināt.

27527. Zilbers, Johans, dzim. 1895. g.,
25. XII, Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 7. iec. miert. uz JVa 1810 no 16. XII 28.
(19. XII 28.).

27528. Smirnovs, Jānis, dzim. 1904. g., La-
tvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10.
miert. uz JVs 1584 no 12. XII 28. (19. XII 28.),

27529. Sinjakovs, Grigorijs, dzim. 1906. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec.
miert. uz JVs 1428 no 12. XII 28. (19. XII 28.).

27530. Seduls, Jānis, dzim. 1910. g., Latvijas-
pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert.
uz JVa 505 no 12. XII 28. (19. XII 28.).

27531. Stoljerovs, Dmitrijs Osipa d., dzim.
1895. g., Grīvas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas-
apr. 2. iec. miert. uz JVa 739 no 23. XII 28.
(15. XII 28.).

27532. Šulcs, Jēkabs Jura d., dzim. 1895. g.,
pied. pie Vircavas pag. — Paziņot dzīv. vietu.
Dobeles iec. miert. uz JVs 709 no 14. XII 28.
(20. XII 28.).

27533. Šnepsts, Stepans, 53 g. v., Latvijas-
pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert.
uz JVs 981 no 12. XII 28. (18. XII 28.).

27534. Šmigelskis, Staņislavs Fēliksa d., dzim.
22. V 1904. g., pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv.
vietu krim. pārv. Rīgas nod. r. no 11. XII 28.
(17. XII 28.).

27535. Tervids, Karlīne Kazimira m., apm.
35 g. v., Lietavas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JVs 2058 no 7. XII 28.
(20. XII 28.). '

27536. Tār, Veronika Nikolaja m., dzim.
1898. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 1. iec. miert. uz JVs 1783 *no 29. XI 28.
(18. XII 28.).

27537. Ungaitis, Katrīne Franča m., 49 g. v.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 6. iec.
miert. uz JVs 1636 no* 12. XII 28. (20. XII 28.).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 7. janvārī.
Pieņem valsts budžeta projektu

1929./1930. gadam ar kreditu kopsummu
Ls 162.921.450 un nolemj to iesniegt
Saeimai apstiprināšanai.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Valmieras apriņķa robežās trakuma
sērga izbeigusies. Saziņā ar vietējiem
rajonu veterinārārstiem, atceļu savu
1927. g. 29. jūlija rīkojumu N° 19589,
publicētu ,,Valdības Vēstneša" 167. nu-
murā, ar kuru Valmieras apriņķis izslu-

dināts par trakuma sērgas ap draudētu

rajonu. Uzdodu visām Valmieras apriņķa
pagasta valdēm šo rīkojumu paziņot pa-

gastu iedzīvotājiem. X» 19963/28.g
Valmierā, 1929. g. 3. janvāri.

Valmieras apriņķa priekšnieka v. (paraksts)
Darbvedis (paraksts).



Grozījums
saistošos noteikumos par tirgošanos uz
Alūksnes pilsētas nedēļas un gada tirgiem,
kas pieņemti Alūksnes pilsētas domes sēdē
1925. g. 29. septembrī un apstiprināti
ar Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta 1925. g. 18. dec. rakstu JN"» 109557
un izsludināti 1926.g. ,,Valdības Vēstneša"

11. numurā.
Pieņemts Alūksnes pilsētas domes 1928. g.
11. decembra sēdē un apstiprināts ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departamenta
1928. g. 29. decembra rakstu Ne 94988.

.2. Tirgošanās uz nedēļas un gada
tirgiem atjauta laikā no 1. aprīļa līdz
1. oktobrim no pīkst. 6 rītā līdz 4 dienā,

bet pārējā gada laikā no pīkst. 7 rītā līdz
pīkst. 3 dienā.

Par tirgošanos tirgus būdās ir spēkā
saistošie noteikumi par tirgošanās laiku
Alūksnes pilsētā.

Piezīme. Atkalpārdevējiem pārtikas
produktu uzpirkšana aizliegta laikā no
1. aprīļa līdz 1. oktobrim no pīkst. 6
līdz pīkst. 8 rītā, bet pārējā gada laikā
no pīkst. 7 līdz pīkst. 9 rītā.

14. Šosaistošo noteikumu pārgrozījums
stājas spēkā 14 dienas pēc viņu publicēša-
nas ,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva K. Šteiners.
Sekretārs J. Baltekauls.

Sludinājums. ,
Saskaņā ar karaklausības likuma 5.,

13. un 67. pantu un kara ministra 1928. g.
5. decembra 3655/GO N° rīkojumu, uz
iesaukšanu jāierodas: a) laikā no 1907. g.
1.- jūlija līdz 1908. g. 1. aprīlim dzimušiem
pilsoņiem un tiem agrākos gados dzimu-
šiem pilsoņiem, kup ievesti 1929. g. kār-
tējā iesaukuma sarakstos, b) agrākos
gados dzimušiem pilsoņiem, kuri pie
iepriekšējām iesaukšanām apskatīti ap-
riņķa karaklausības kommisijā un bau-
dījuši iesaukšanas atlikšanu dažādu ap-
stākļu dēļ, bet tagad iesaukšanas atlik-
šanaslaikam izbeidzoties ievesti 1929. g. kār-
tējā iesaukuma papildu sarakstos A., c) pil-
soņiem, kuri nav sasnieguši iesaukšanas
vecumu, bet vēlas iestāties kara dienestā
brīvprātīgi karaklausības likuma 75. un
76. p. p. paredzētā kārtībā un d) pilsoņiem,
kuri kaut kādu iemeslu- dēļ nav ievesti
iesaukšanas sarakstos, bet kuriem pienākas
izpildīt karaklausību.

To ievērojot, paziņoju, ka visiem Cēsu
apriņķī dzīvojošiem augšminētiem pilso-
ņiem neiztrūkstoši jāierodas Cēsīs, Jaunās
mītnēs, pie Valmieras šosejas, sekošā
kārtībā un laikā:

1. Cēsu pilsētā, Līvu, Priekuļu, Cēsu,
Raiskuma, Vaives, Lenču, Drabešu, Jaun-
raunas un Kārļu pagastā dzīvojošiem —
1929. g. 4. februārī, pulksten 8 no rīta.

2). Liepas, Rāmuļu, Kūduma, Vese-
lavas, Baižkalna, Stalbes, Mārsnēnu. Liel-
straupes, Mazstraupes, Raunas, Rozulas
un Kosas pagastā dzīvojošiem — 1929. g.
5. februārī, pulksten 8 no rīta.

3. Dzērbenes, Launkalnes, Sērmūkšu,
Taurenes, Skujenes, Drustu, Gatartas,
Vecpiebalgas, Katriņas, Veļķu, Cirstu un
Pāvītes pagastā dzīvojošiem — 1929. g.
6. februārī, pulksten 8 no rīta.

4. Jaunpiebalgas, Ogres, Ērgļu, Ran-
kas, Jumurdas. Druvienas un Lizuma
pagastā dzīvojošiem — 1929. g. 7. februārī,
pulksten 8 no rīta.

Ierodoties uz iesaukšanu, jāņem līdz
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kuri atsvabināti no iesaukšanas, 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana, 3) tiem, kuri
ieskaitīti zemessargos.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

1929. g. 4. janvārī.
Cēsu kara apriņķa priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Ankevics.

Sludinājums.
Saskaņā ar karaklausības likuma 5.,

13. un 67. pantu un kara ministra 1928. g.
5. decembra rīkojumu, uz iesaukšanu
jāierodas: a) no 1907. g. 1. jūlija lidz
1908. g. 1. aprīlim dzimušiem pilsoņiem
un tiem agrākos gados dzimušiem pilso-
ņiem, kas ievesti 1929. g. iesaukšanas
sarakstos, b) personām, kas nav sasnie-
gušas iesaukšanas vecumu, bet vēlas iestā-
ties kara dienestā brīvprātīgi karaklausības
likuma 75. un 76. p. paredzētā kārtībā, un
c) personām, kas kaut kādu iemeslu deļ
nav ievestas iesaukšanas sarakstos, bet
kurām pienākas izpildīt karaklausību.

To ievērojot paziņoju, ka visiem Valkas
apriņķī dzīvojošiem augšminētiem pilso-
ņiem * neiztrūkstoši jāierodas zemāk no-
rādītās vietās sekošā kārtībā un laikā:

Sludinājums.
Saskaņā ar karaklausības likuma 5., 13.

un 67. pantu un Kara ministra 1928. gada
5. decembra Ne 3655 Go rīkojumu, uz
iesaukšanu jāierodas: a) pilsoņiem, kas
dzimuši laikā no 1907. gada 1. jūlija līdz
1908. g. 1. aprīlim, un tiem agrāki dzimu-
šiem pilsoņiem, kas ievesti 1929. gada ie-
saukšanas sarakstos; b) personām, kas nav
sasniegušas iesaukšanas vecumu, bet vēlas
iestāties kara dienestā brīvprātīgi kara-
klausības likuma 75. un 76. p. paredzētā
kārtībā, un c) personām, kas kaut kādu
iemeslu dēļ nav ievestas iesaukšanas sa-
rakstos, bet kurām pienākas izpildīt kara-
klausību.

To ievērojot, paziņoju, ka visiem Tukuma
un Talsu apriņķī dzīvojošiem augšminētiem
pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas sekošā
kārtībā un laikā:

1) Talsu pilsētā un Pastendes, Laidzes,
Mūrmuižas, Lībagu un Strazdes pa-
gastā dzīvojošiem — 1929. g. 4. fe-
bruārī, pīkst. 8,30 rītā, Talsu pilsētā,

? pilsētas valdē, Lielā ielā Ne 33.
2) Stendes, Vandzenes, Virbu, Spāres

un Nogales pagastā un Valdemārpils
pilsētā dzīvojošiem — 1929. g. 5. fe-
bruārī, pīkst. 8,30 rītā, Talsu pilsētā,
pilsētas valdē, Lielā ielā Ne 33.

3) Ārlavas, Matkules, Upesgrīvas, Lub-
ezeres, Valgāles un Mērsraga pagastā
un Sabiles pilsētā dzīvojošiem —
1929. g. 6. februārī, pīkst. 8,30 rītā,
Talsu pilsētā, pilsētas valdē, Liela
ielā Ne 33.

4) Tukuma pilsētā un Vecmoku, Pra-
viņu, Tumes, Smārdes, Milzkalnes,
Sēmes, Slampes, Pūres un Zemītes
pagastā dzīvojošiem — 1929. g.
8. februārī, pīkst. 8,30 rītā, Tukuma
pilsētā, Pils ielā Ne 15.

5) Irlavas, Grenču, Lestenes, Dzirciema,
Cēres, Zentenes, Engures un Kanda-
vas pagastā un Kandavas pilsētā
dzīvojošiem — 1929. g. 9. februārī,
pīkst. 8,30 rītā, Tukuma pilsētā,
Pils ielā Ne 15.

6) Jaunpils, Struteles, Remtes, Zantes,
Aizupes,Vānes, Annenieku, Zebrenes,
Blīdienas un Bikstu pagastā dzīvo-
jošiem — 1929. g. 11. februārī,
pīkst. 8,30 rītā, Tukuma pilsēta,
Pils ielā Ne 15.

Ierodoties uz iesaukšanu, jāņem līdz
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kas atsvabināti no iesaukšanas, 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana, un 3) tiem, kas
ieskaitīti zemessargos.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

1928. g. 28. decembrī.
Tukuma-Talsu kara apriņķa priekšnieks,

pulkvedis Man guls.

Ārzemes.
Notikumi Dienvidslāvijā.

Belgradē, 6. janvārī. Dienvidslāvijas
karalis Aleksandrs šodien izlaidis uzsau-
kumu tautai, ku,rā teikts, ka visi viņa
mēģinājumi darboties kopā ar līdzšinējo
parlamentu palikuši bez panākuma. Bē-
dīgie notikumi skupčinā 1928.g. jūnija mē-
nesī esot radījuši valstī nepanesamu
stāvokli, un izsaukuši garīgu desorgani-
zāciju un nacionālu nevienprātību,
kas mazinot valsts prestižu kā iekš-
zemē, tā arī ārzemēs un apdraudot
valsts vienību. Viņš cerot, ka visi
serbi, kroati un slovēņi, lai pasargātu
valsts vienību, palīdzēšot viņam šai at-
bildīgā momentā radīt tādu valsts iekārtu,
kas visvairāk atbilstu tautas vajadzībām
un valsts interesēm. Aiz šiem motiviem
viņš esot nolēmis atcelt 1921. gada
28. jūnija satversmi, atstājot spēkā
pārējos likumus. Atlaista tikšot arī ta-
gadējā skupčinā.

Izdota vesela rinda likumu, kas iero-
bežo pilsoņu tiesības. Aizliegtas visas
sapulces un mītiņi, kuros tiek pārrunāts
patreizējais stāvoklis vai kritizēta val-
dības rīcība un kas varētu izsaukt ne-
mieru iedzīvotājos. Pastiprināta arī laik-
rakstu cenzūra. LTA.

Māksla.
Nacionālais teātris. Otrdien, 8. janvārī, pulk-

sten 7.30 vakarā, tautas izrādē, " Kživoševska
komēdija ,,V e 1 n s un k r o d z i n i e c e". —
Trešdien, 9. janvāri, pulksten 7.30 vakarā, pirmo
reizi Georga Kaizera komēdija ,,P r e z i d e n t s"
A. Amtmaņa-Briedīša režijā. Piedalās pirmie
spēki. Abonentiem derīga I. biļete.

Moderna traģikomēdija Nacionālā teātrī. Treš-
dien, 9. janvārī, pirmo reizi Georga Kaizera
komēdija ,,P r e zi de n t s". Šai lugā ir gal-
venais ironija par smieklīgām situācijām, kādās
cilvēki nonāk, kad tie neseko- cilvēcībai un
garam, bet gan ārēji spīdīgām iedomām. Lugas
varonis uzstājas pret „balto verdzeņu" tirgotā-
jiem, bet pie tam domā tikai par savu slavu
un karjeru. Visa satīriskā ironija izveidota ne-
parastā stilā, jo Georgs Kaizers ir viens no
vismodernākiem vācu rakstniekiem. Latviešu
publikai viņš pazīstams ar lugām ,,Gāze" un
,,Grāfienes Lavalet noziegums", kufti ar ļoti
labiem panākumiem jau izrādīja Nacionālā teātrī.
Lugas režiiu vada A. Amtmanis-Briedītis, kas
tēlo arī pašu „Prezidents". Pārējās galvenās:
Mirdza Šmitchens, Alise Brechmar.is. Rodrigo
Kalniņš u. c.

Dailes teātris. Otrdien, 8. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,Š v e i k s
frontē". —Trešdien, 9. janvārī, pulksten 7.3G
vakarā, tautas izrādē, pieaugušiem un bērniem
no 10gadiem ,,K a pt ei ņ a Granta bērni",
— Ceturtdien, 10. janvārī, pulksten 7.30 vakarā,
tautas izrādē „Advokāte Bolbek un
viņas vīrs". — Sestdien, 12. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Ed. Vulfa piemiņai pirmo
reizi ,.Svētki Skangalē".

Literatūra.
Oskar Grosberg. Gukkasten. Baltische Er-

zahlungen 1929. Buchdruckerei u. Verlag R. Ruetz
& Co., Riga.

Pagājušā gada beigās nācis klajā šis krājums
beletristisku raksturojumu, skiču, gleznu jeb
kā citādi varētu saukt šos interesantos, vietām
pat aizkustinošos nostāstus no pagājušā gad-
simteņa pirmās puses dzīves mūsu dzimtenē.
Autors pats šos savus nostāstus apzīmē par
papildinājumiem pie viņa jau agrāk iznākušās
senās muižu dzīves aprakstu virknes ,,MežvaIde ",
ko O. Liepiņš nupat tulkojis latviski. Šai grā-
matā tēlotie ' cilvēki un notikumi, viņš uzsver,
neesot nekāds fantāzijas auglis, bet esot smelti
no patiesas dzīves, kas tiem piešķir ievērojamu
vēsturisku nozīmi. Bet tie ievērojami arī kā
mākslas darinājumi, jo atstāstīti ļoti pievilcīgā
mākslinieciskā formā. Pie tam tēlotās personas
un notikumi ir viscaur tik īpatnēji, oriģineli un
tipiski, ka tie lasītājiem cieši iespiežas prātā.
Tā piem. draugs Jēpis, Anniņa, Zāmuels Brants
un vēl citi. Pat vienkāršais notikums ar kučiera
iežvinguļošann (,,Burvība") atstāstīts tik mei-
starīgi, reāli patiesīgi un dzīvi, ka jāpabrīnās
un jānopriecājas par šādu attēlojumu. Šie
tēlojumi no patiesas dzīves pieder bez šaubām
pie visinteresantākā šejienes vācu stāstu litera-
tūrā. A.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 8. janvārī

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23

100 Francijas franku 20,25—20,40-
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,75—100,50
100 Itālijas liru 27,12—27,33
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu .... 208,25—209,30
100 Vācijas marku 123,40—124,00
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

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

Rīgas biržas kotacijas kommlsijas
priekšsēdētājs J. Skujevks.

. Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

I. Smiltenes pilsētā, Smiltenes pilsētas
valdes namā, Gustava Ādolfa laukumā JVa 6.

1) Smiltenes pilsētā dzīvojošiem 1929. g.
1. februāri, pulksten 9.

2) Smiltenes pagastā dzīvojošiem 1929. g.
1. februārī, pulksten 9.

3) Blomes pagastā dzīvojošiem 1929. g.
1. februārī, pulksten 9.

4) Bilskas pagastā dzīvojošiem 1929. g.
1. februārī, pulksten 9.

5) Mēra pagastā dzīvojošiem 1929. g.
1. februārī, pulksten 9.

6) Rauzas pagastā dzīvojošiem 1929. g.
1. februāri, pulksten 9.

7) Palsmanes pagastā dzīvojošiem 1929.g.
2. februārī, pulksten 9.

8) Grundzāles pagastā dzīvojošiem
1929. g. 2. februārī, pulksten 9.

9) Plāņu pagastā dzīvojošiem 1929. g.
2. februārī, pulksten 9.

10) Cirgaļu pagastā dzīvojošiem 1929. g.
2. februārī, pulksten 9.

11) Gaujienes pagastā dzīvojošieml929.g.
2. februārī, pulksten 9.

12) Zvārtavas pagastā dzīvojošiem
1929. g. 2. februārī, pulksten 9.

II. Alūksnes pilsētā, Dārza ielā. JV° 5.
1) Alūksnes pilsētā dzīvojošiem 1929. g.

5. februārī, pulksten 9.
2) Alūksnes pagastā dzīvojošiem 1929. g.

5. februārī, pulksten 9.
3) Bejas pagastā dzīvojošiem 1929. g.

5. februārī, pulksten 9.
4) Alsviķa pagastā dzīvojošiem 1929. g.

5. februārī, pulksten 9.
5) Annas pagastā dzīvojošiem 1929. g.

5. februārī, pulksten 9.
6) Apes pilsētā dzīvojošiem 1929. g.

5. februārī, pulksten 9. '
7) Lejasciema pilsētā dzīvojošiem 1929. g.

6. februāri, pulksten 9.
8) Mārka/nes pagastā dzīvojošiem 1929.g.

6. februārī, pulksten 9.
9) Mālupes pagastā dzīvojošiem 1929. g.

6. februārī, pulksten 9.
10) Ziemera pagastā dzīvojošiem 1929. g.

6. februārī, pulksten 9.
11) Kanlcempju pagastā dzīvojošiem

1929. g. 6. februārī, pulksten 9.
12) Korvas pagastā dzīvojošiem 1929. g.

6. februārī, pulksten 9.
13) Ilzenes pagastā dzīvojošiem 1929. g.

6. februārī, pulksten 9.
14) Zeltiņa pagastā dzīvojošiem 1929. g.

6. februārī, pulksten 9.
15) ļaunrozes pagastā dzīvojošiem

1929. g. 6. februārī, pulksten 9.
16) Jaunlaicenes pagastā dzīvojošiem

1929. ģ. 7. februārī, pulksten 9.
17) Veclaicenes pagastā dzīvojošiem

1929. g. 7. februārī, pulksten 9.
18) Pededzes pagastā dzīvojošiem 1929.g.

7. februārī, pulksten 9.
19) Dūres pagastā dzīvojošiem 1929. g.

7. februārī, pulksten 9.
20) Lejasciema pagastā dzīvojošiem

1929. g. 7. februārī, pulksten 9.
21) Sinoles pagastā dzīvojošiem 1929. g.

7. februārī, pulksten 9.
22) Trapenes pagastā dzīvojošiem 1929.g.

7. februāri, pulksten 9.

III. Valkas pilsētā, Latgales ielā Ne 4,
Kara apriņķa pārvaldē.

1) Valkas pilsētā dzīvojošiem 1929. g.
11. februārī, pulksten 9.

2) Strenču pilsētā dzīvojošiem 1929. g.
11. februārī, pulksten 9.

3) Valkas pagastā dzīvojošiem 1929. g.
11. februārī, pulksten 9.

4) Lugažu pagastā dzīvojošiem 1929. g.
11. februārī, pulksten 9.

5) Ērģemes pagastā dzīvojošiem 1929. g.
11. februārī, pulksten 9.

6) Kārķu pagastā dzīvojošiem 1929. g.
II. februārī, pulksten 9.

7) Omuļu pagastā dzīvojošiem 1929. g.
11. februārī, pulksten 9.

8) Ēveles pagastā dzīvojošiem 1929. g.
12. februārī, pulksten 9.

9) Jērcēnu pagastā dzīvojošiem 1929. g.
12. februārī, pulksten 9.

10) Vijciema pagastā dzīvojošiem 1929. g.
12. februārī, pulksten 9.

11) Trikātas pagastā dzīvojošiem 1929. g.
12. februārī, pulksten 9.

Ierodoties uz iesaukšanu, jāņem lidz
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kas atsvabināti no iesaukšanas, 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana un 3) tiem, kas
ieskaitīti zemessargos.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

1929. g. 2. janvārī.
Valkas kara apriņķa priekšnieka v. i.

kapteinis Kažoks.

Redaktors M. Ārons.

Pasienes pag. valde izsludina
par ned. nozaud. iekšzemes nāsi
MP J\s 000899/2796, izd no
šīs pag. valde? 1928. g. 30. maijā
ar Antoniņas Iljušenoks ,dzini.
Zaščerinskis vārdu. 21487z

Pasienes pag. valde izsludina
par ned. sek. nozaudētus doku-
mentus: 1) iekšzemes pasi MN
Ne 008171 471, izd. no šīs pag
valdes ar Genovefa Vikentija m
Sļadzivskis v., 2) iekšzeme snasjMP No 000215/2115, izd no šī
pag. valdes 1928. g. 2. aprīlī ar
Nikolaja Kabailo vārdu. 2J488z

Šim numuram 8 lapas puses.

Daugavpils pilsētas policijas 1iec. priekšnieks izsludina par ne-d" ,'l'r "Zzaum° karaklausības
apl. Ne 26o 1882. izd. no Daugav-
pils kaa apr. priekšnieka 1927 e
11. februārī ar Osipoviča Pinchusa
^^L ___2r78Jz_

Ventspils apr. priekšnieks izvlpar ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi CT j\fo 001333izd no Ventspils pilsētas polic '
prieksn 1928. g. 2. martā arFnca Jēkaba d. Vangrava vārdu



(Tiesu
sludinājumi.

t
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Kārļa

Tetera hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
3000 rbļ., apstiprinātu 1907. g.
13. septembrī Ne 234 uz ne-

kustamo īpašumu Allažu mui-
žas zemnieku zemes ,,Vec-Tīļu"
mājām, Rīgas apr.» ar zemes
grām. reģ. N° 940 par labu
Johanam Romānim, kas viņu
čedējis blanko un samaksātām :
3 obligācijas uz to pašu neku-
stamu īpašumu ingrosētas
a) 1875. g. 24. maijā Ne 1287
par 50P rbl., b) 1875. ģ. 24. maijā
Ne 1288 par 108 rbļ. atlikumā,
abas šīs obligācijas ir izdotas
Johanam Blankenhāgenam par
labu, kā pirkšanas summas no-
drošinājums un ir pārgājušas
uz Pauli Erdmani, kā blaņko
cesionāru, kas viņas ir cedējis
atkal blanko; un ' c) 1893. g.
9. jūlijā Ne 264 par 900 rbļ.
par labu Jānim Romānam tāpat
lai atzītu par samaksātām ie-
vestas nodrošinājuma atzīmes.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
Ne 4162. 21709b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkāriskos parādus no,,Kuņģīšu"
mājām, pied. Annai, Kārlim,
Alvīnei, Annai, Vilmai un Zelmai
Lauvām un nolēma: atzīt par
iznīcinātām obligācijas par 280 r.
atlikumā un 660 rbļ. apstipri-
nātām 1883. g. 30. martā NeNe427
un 428 uz nekustamo īpašumu
Šilliņu muižas zemn. , zemes
,,Kuņģīšu" mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grām. reģ. Ne 2998
par labu Otto Richteram, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, kuras pārgājušas
mantos, ceļā uz atr. Elizabeti
Richters, dzim. Richters, Eliza-
betei Hānenfeld, dzim. Richters,
Otto Richteru, Natāliju Grote,
dzim. Richters un Mariju Krapot-
kinu, dzim. Richters, pie kam
uz pirmo mūža lietošanā.

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
JVs 4947. 21711b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembri izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst
hipotēkāriskos parādus no ,,Jo-
kumu" mājām, pied. Arvīdam
Ozoliņam un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
880 rbļ., apstiprinātu 1871. g.
7. maijā Ne 736 uz nekustamo
īpašumu Kastranes muižas zemn.
zemes ,,Jokumu" mājām, Rīgas
apr. ar zemes grām. reģ. Ne 1117
par labu Eduardam Lindvartam,
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums un kura pārgājusi
kopā ar Kastranes muižu kop-
īpašumā mantošanas ceļā uz
atr. Margaritu Lindvart, dzim.
Tiling, un viņas bērniem Her-
mani Lindvartu, Annu Rejsner,
dzim. Lindvart, Voldemāru Lind-
vartu, Alfrēdu Lindvartu, Helēni'
Ovander, dzim. Lindvart, Piersu
Lindvartu un Eduardu Lindvartu
uz bij. Rīgas zemnieku tiesas
1888. g. 13. jūlija Ne 1592 lēmuma
pamata.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
Ns 4547. 21717b

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

Kļūdas izlabojums.
Liepājas apgabaltiesas 1928. g.

18. decembra sludinājumā ,,Val-
dības Vēstneša" Ne 288 Franča
Arrisa prasības lietā pret Valen-
tīnu Arris, ieviesusies kļūda:
Arris nosaukts par Arvisa, kas
nepareizi, — jābūt un jālasa —
„Arrisa".

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
23376z Sekretārs A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. janvārī, p'ulkst. 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā JVs 21a,
kustama īpašuma pārdošana pie
Zalmana Jachnina parāda sa-
maksas dēļ

ir atcelta
Rīgā, 1929. g. 7. janv. 23486
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkāriskos parādus no Jaun-
Būne mājām, pied. Jānim Lie-
piņām un nolēma: atzīt par
iznīcinātām, obligācijas par 500
un 550 rbļ., apstiprinātas 1877. g.
16. decembri NeNe 1148 un
1149 uz nekustamo īpašumu
Allažu muižas zemnieku zemes
,,Jaun-Būne" mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2342
par labu Johanam fon Blanken-
hāgenam, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums un kuras
mantos, ceļā pārgājušas līdz ar
Allažu muižu uz Ernstu, Mariju,
Johanu, Ottonu, Elizabeti un
Beati Blankenhageniem uz Vid-
zemes Hoftiesas 1885. g. 4. jūti.
Ne 150 apstiprin. mantoj. dalī-
šanas līguma pamata.

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
JVei 4544. 21710b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembri izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkāriskos parādus. no ,,Lejas-
Zāģeru" un ,,Lejas-Nīgalu" mā-
jām, piederošām Konrādam Kil-
īeram un nolēma: atzīt par
iznīcinātām obligācijas: a) par
2310 rbļ. pirkšanas summas at-
likuma nodrošināašanai, apstip-
rinātu 1878. g. 11. novembrī
JVs 594 uz nekustamu īpašumu
Cēsu apr. atdalīto zemn. zemes
gab. zemes grām. reģ. XIX sēj.,
ar reģ. JVs ~

2786 apzīmēto no
Cēsu apr. Lubert-Rencēnu muižas
atdalīto Lejas-Zāģeru māju par
labu Helēnei fon Andre, dzim.
fon Heimersen; b) par 200 rbļ.
pirkšanas summas atlik. nodrošin.
apstiprin. 1880. g. 26. janv.
JVs 56; c) par 200 rbļ. un d) par
300 rbļ., abas pirkšanas summas
nodrošin., apstiprin. 1880. g.
26. janv. NeNe57 un 58; punktos
b, cundmin. obligāc. ingrosētas
uz nekustamu īpašumu Cēsu
apr. atdalīto zemnieku zemes gab.
zem zemes grām. reģ. XIX sēj.
ar reģ. JVs 2906 apzīmēto no
Cēsu apr. Drabežu muižas at-
dalīto Lejas-Nīgaļu māju un
izdotas Johanam fon Blanken-
hāgenam par labu.

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
Ne 3794. 21712b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst hip.
parādus no Stoķu mājām, pied.
Pēterim Stučkām nolēma: atzīt
par iznīcinātām obligācijas par
194 rbļ. un 500 rbļ., apstiprinātas
1890. g. 21. febr. un 1892. g.
31. martā ar JVsJVs 35 un 123 uz
nekustamo īpašumu Stukmaņu
muižas zemnieku zemes ,,Stoķu "
mājām, Rīgas apr., ar zemes grā-
matu reģ. JVs 1029, abas par labu
Teodoram Medemam , kā pirkša-
nas summas atlikuma nodrošinā-
jums un kuras ir pārgājušas kopā
ar Stukmaņu muižu Teodora
Fridricha d. Medema īpašumā,
uz Ludviga Medema testamenta
pamata, saskaņā ar Rīgas ap-
gabaltiesas 1921. g. 13. dec.
lēmuma. JVs 4545

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2l718z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. p., ievērojot Teklas
Lorencs lūgumu un savu 1928. g.
15, decembra lēmumu, paziņo,
ka lūdzēja parādu pēc 3 obligā-
cijām par 4500, 5000 atlikumā
un 2000 rbļ., apstiprinātas
1895. g. 13. sept. JVs 847, 1895. g.
20. sept. JVs 1345 un 1899. g.
4. nov. JVs 2404 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, IV hipotēku iec,
zem zemes grāmatu reģ. JVs 630
par labu pirmā Luizei Šramm,
kas viņu cedējusi blanko, otra
Helēnei Dannenbergs, kas viņu
cedējusi blanko un trešā Eliza-
betei Dannenbergs — ir iemak-
sājusi tiesas depozītā Ls 245,50
dēļ kapitāla un o/ 0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām
un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
JVs 6474. 21716b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1929. g,
29. janvārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
6. novembrī_ Rīgā mirušā Jāņa
Mārtiņa d. Āboliņa-Ābola testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 5. janvārī.

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
23405 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p. paziņo, ka 1929. g.
29. janvārī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1908. g.
2. augustā v. st. Rīgā mirušās
Evdokijas (Jēvdokijas) Dimitra
(Dimitrija) m. Andrejevas alias
Česnokovas testamentu.

Rīgā, 1929. g. 5. janvāri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
23406 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Valsts
zemes,bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkāriskos parādus no ,,Lūku "
mājām pied. Teodoram-Alfonsam
Cīberam un nolēma: atzīt par
iznīcinātu hipotēku par 203,19 r.
atlikumā, apstiprinātas 1884. g.
11. septembri JVs — uz neku-
stamu īpašumu Valmieras muižas
zemnieku zemes ,,Lūku" mājām,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 3184
par labu Edgaram Levensternam,
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums un kura pārgājusi
uz Modestu Kārli Ottonu Kurtu
Levensternu.

Rīgā. 1928. g. 18. decembri.
JVs 4160. 21713b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkāriskos parādus no Lejas-
Skabārdu mājām, pied. Jānim
Krieviņam un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
1200 rbļ., apstiprinātu 1901. g.
7. septembrī JVs468 uz nekustamo
īpašumu Nītaures muižas zem-
nieku zemes Lejas-Skabārdu mā-
jām, Rīgas apr., ar zemes grām.
reģ. JVs 4857 par labu Vilhelmam
Fridricha d. Steinbok-Fermoram
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums.

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
JVs 4543. 21714b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p., paziņo, ka 1929. g.
29. janvārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
18. augustā Mālpils pag. mirušā
Kārļa Jēkaba d. Cālīša testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 5. janvārī.
23407 L. JVs 6485

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

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 5. decembrī Martas
Baltais, dzim. Izaks, ari Lūss,
prasības lietā pret Jūliusu Bal-
tais par laulības šķiršanu aiz-
muguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas slēgta Alūksnē 1908. g.
18.-oktobrī (v. st.) starp Jūliju
Baltais un Martu Baltais, dzim.
Izaks, ai. Lūss.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
JVs 438745. L. JVs 1048.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
21831o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata ,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1928. g. 5. decembri Aleksandra
Jēkabsona prasības lietā pret
Kazimiru Jēkabsons, dzim.
Vismonts, par laulības šķiršanu
aizmuguriski nosprieda: šķirt lau-
lību, kas slēgta 1914. g. 18. maijā
(v. st.) Rīgas ev.-lut. Sv.Ģertrūdes
II latviešu draudzē starp prasī-
tāju Aleksandru Jēkabsonu un
atbildētāju Kazimiru Jēkabsons,
dzim. Vismonts.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
JVs 438750. L. JVs 1223.

Priekšsēdētāja b. Eglīts.
21832o Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919.g.
4. janvārī (v. st.) mirušās. Annas
Elksne, dzim. Bekeris atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma dienas,,Val-
dības Vēstnesī". Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1928. g. 18. decembri.
21719z L. JVs 2000/28.g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 213., 301. un
309. p. pamata uzaicina Jāzepu
Lutkeviču-Ludvikeviču, kura dzī-
ves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā, ierasties šaī tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Lūcijas
Lutkevičs-Ludvikevičs iesūdzības
raksta viņu, laulības izšķiršanas
lietā un no pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietujelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pā-
rējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L. JVs 542/28.

Jelgavā, 1928. g. 18. decembri.
Priekšsēd. v. R. Mjillers.

21720z Sekretāra pal. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. janvārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā JVs 21a,
kustama īpašuma pārdošana
pie Zalmana Jachnina parāda
samaksas dēļ

ir atcelta.
Rīgā, 1929. g. 7. jan. 23485

Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929.g! 17. janvārī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Vaļņu ielā JVs 22,
veikalā pārdos Lauras Karneval
kustamo mantu, sastāvošu no
tapetēm un krāsas un novērtētu
par Ls 350.

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

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
L. JVs3080/29. g. 23494

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. janvārī, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Kungu ielā JVs 3, pārdos
Ābrama Kassela un Ābrama
Kutnika kustamo mantu, sastā-
vošu no protestētiem vekseļiem,
vilnas svīteriem, pogām, svariem
un dzelzs krāsnītes un novērtētu
par Ls 347,80.

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

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
23480 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1928. g. 18. decembra un pama-
todamies uz civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. un civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. uzaicina 1916. g. 29. aug.
mir. Mades Ozoliņš, arī Aboliņ-
Ozoliņ, mantiniekus pieteikt sa-
vas mantojuma tiesības uz man-
tojumu, kas palicis Daugavpils
apr., Līvānu pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstn.".
21876ē Miert. Ķ. Avens. ?

. Rankas pagasta tiesa, Cēsu apr.,
pamatojoties uz savu 1928. g.
21. novembra lēmumu un pagast-
tiesu likumu 108. un 109. p., pa-
ziņo, ka Jānis Zvagznītis adoptē
savas sievas Emmas Zvaigznītis
pirmās laulības meitu Alisi Va-
leriju Kamenskis, dzimušu
1911. g. 19. septembrī, piešķirot
viņai visas miesīga bērna tiesības
un uzvārdu ,,Zvaigznītis ".

Visas personas, kurām būtu
dibināti iebildumi pret šo adop-
ciju, tiek uzaicinātas iesniegt
tādus pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no 3. sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādas ierunas *netiks pieņemtas
un adopcija tiks apstiprināta.

Rankā, 1928. g. 28. dec. JVa 172.

2 Priekšsēd. (paraksts).
22623v Rakstvedis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. janvāri, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā JVs 21a ,
kustama īpašuma pārdošana pie
Zalmana Jachnina parāda sa-
maksas dēļ

*r atcelta.
Rīgā, 1929. g. 7. janv. 23487

Tiesu izp. J. Kazubierns.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesas izpildītāja v. i.,kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Jaunsvirlaukas krāj-
aizdevu sabiedrības un Latvijas
hipotēku bankas prasību apmie-
rināšanai no Jēkaba Ozola
1929. g. 10. aprīlī, pulkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē,

publiskos torgos pārdos
Jēkabam Jura d. Ozolam piede-
rošo nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Jelgavas apriņķa Jauns-
virlaukas pagastā ar zemes grā-
matu reģistra JVs 1779 un sastāv
no ,,Valme-Vircau JVs 10" mājām
līdz ar ķieģeļrūpniecības ma-
šīnām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 20.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 33.833,33 ar o/0;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1*929. g. 5. janvārī.
23430 Tiesu izp.v.i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesas izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka Ventspils pils. bankas
prasības pēc Liepājas apgabal-
tiesas priekšsēdētāja biedra
1927. g. 1. jūlija sprieduma
JVs 621/27 uz 1923. g. 10. jūlijā
un 21. septembri ar žui;n.
JVsJVs89, 90, 91 un 124 korrob.
parāda rakstiem apmierināšanai
1929. g. 10. aprīlī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos otrreizējos torgos pārdos
Jēkabam Kaspara d. Bēķim pie-
derošo nekustamo ..īpašumu, kurš
atrodas Ventspilī, Dzirnavu ielā
Ns 15, II kvartālā ar zemes-
grāmatu reģistra Ns 68;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 13.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 5265;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu ,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 5. janv. 23431
Tiesas izpildīt, v. i. K. Burdais.-

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā Ns 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka Lauksaimnieku Central*
bankas, Viļā Ošenieka, Zemgales
kredītbiedrības un Paula Ber-
lava prasību apmierināšanai no
Emīlijas Kauss, dzim. Valdovski ,
pēc 1926. g. 19. jūnijā ar žurn .
Ns 4211 korrob. oblig. Ls 2800
ar °/0 un izdevumiem un citiem
spriedumiem 1929. g. 10. aprīli ,
pulkst. 10 rītā, Jelgavas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē.

publiskos torgos pārdos
Emīlijai Līzetei Kārļa m. Kauss,
dzim. Valdovski, piederošo ne-
kustamo īpašumu, kurš atrodas
Jelgavas apriņķa Sip'eles pag.
ar zemes grāmatu reģistra Ns3113
un sastāv no ,,Starre" mājām
50,79 desetīnas platībā:

2) ka īpašums priekš publ. tor-
giem apvērtēts par Ls 12.000;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 12.597 ar
% un 1900. g. 9. augustā M
žurn. Ns 775 korrob. mūža uz-
turu par labu Cecīlijai Valdov
skij;

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 Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļa.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 23432

Jelgavā, 1929. g. 5. janvāri.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, istabā 20, paziņo:

1) ka Lauksaimnieku Central-
bankas, Lonojas, Evelines un:
Anša Jākobsonu. Indriķa Brik-
maņa, Latviešu lauksaimnieku
ekonomiskās sab. un Emilijas
Jakobsons prasību apmierinā-
šanai no Anša Jākabsona un
Elvīnes Jakobsons 1929. g.
10. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Jelga-
vas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Ansim Jākabsonam un citiem
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavas apriņķa
Naudītes pagastā ar zemes-
grāmatu reģ. Ns 4199 un sastāv
no .,Mačmūrnieku" mājām,
127,70 desetinas platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 10000;

3) ka bez augšminētām prasī-
bām īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 3456,04
ar o/0;

4) ka personām, kuras vēlas
,pi ? torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā 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
ipašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g.5. janv. 23428
Tiesu izpild. v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Tukuma
apr. tiesu izpildītājs, pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1030. p-,
ar šo dara vispārībai zināmu, ka
1929. g. 31. janvārī, pīkst. 12 d.,
Tukumā, Pils ielā Ns 14, tik*
vairāksolīšanā pārdota Jānim Nei-
manim pieder, kustama manta,
sastāv, no dzīvokļa iekārtas no-
vērtēta uz Ls 1210, dēļ Latvijas
amatnieku krāj-aizdevu sab. pra-
sības piedzīšanas.

Aprasktīto mantu varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā 1929. g-

31. janv.
Tukumā, 1929. g. 5. janv.

23433z Tiesu izp. Bērziņš.

Rīgas pilsētas 16. iec. miertiesn.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2012.,
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
Rīgā, Zolitūdē, 1906. ģ. 13. nov.
mirušā Jāņa Grīslīša ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
21855z L. Ns 949/28. g.

Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns 24, istabā 20,
paziņo:
l)'ka finanču ministrijas valsts

saimniecības departamenta pra-
sības pēc 1923. g. 7. martā ar
žurn. NsNs 739 un 740 korrob.
parādu rakstiem apmierināšanai
1929. gada 10. aprīlī, pulksten
10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Nikolajam Arona d. Freiden-
šteinam piederošo nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Jelgavā,
Lielā ielā Ns 67 III hip. iec. ar
zemesgrāmatu reģ. Ns 17;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 20.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par 8500 cara rbļ. ar%;

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 Jelgavas-
Bauskas zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 5. janv. 23429
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
19. janvārī, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, L. Ķēniņu ielā Ns 47,
Latv. zemt. un rūpn. krāj-aizd.
sabiedrībā, Latvijas zemturu un
rūpn. krāj-aizdevu sab. prasībā
pārdos Hermaņa Cemīta ku-
stamo mantu, sastāvošu no
obligācijas uz nekust. īpašumu,
atrodošos Suntažu pagastā ar
nosaukumu Brieži Ns 1 F, ar
zemes grām. reģ. Ns 6066 un
novērtētu par Ls 2500.

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

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
23479 Tiesu izp. J. Grīnfelds.



Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g. 22. decembrī ir
apstiprinājis Jelgavas meliorāc.
sabiedr. ,,Labklājība" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 387.1. p.
Ns 1037.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jelgavā, ,,Smiltniekos".

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23264b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g.* 22. decembri ir
apstiprinājis Viesītes meliorāc.
sabiedrības ,,Upe" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. 111 daļas 388.1. p.
Ns 1038.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jēkabpils apr. Viesītes pag. caur
Viesīti.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23265b Darbvedis F. Bri'edis.

1.atgales apgabaltiesas Krust-
pils iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Krustpilī,
Šteinberga namā pie stacijas,
paziņo:

l) 'ka Hones Vapne, Minnas
Kravecs un citu kreditoru pra-
sību apmierināšanai 1929. g.
13. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē publiskā
izsolē pārdos Vulfa. Meisa d.
Rušona nekustamo īpašumu, kas
atrodas Krustpili, Rīgas ielā
Ns 113, un sastāv no pilsētas ap-
būves gabala Ns 515F ar Krust-
pils pilsētas zemes grāmatu reģ.
Nš 5;

2) ka īpašums priekš pārdo-
šanas izsolē novērtēts par
Ls 20.000,— ;

3) ka bez augšmin. prasības
īpašums apgrūtināts ar hip. pa-
rādiem par Ls 300;

4) ka personām, kas vēlās
piedalīties izsolē, jāiemaksā
Ls 2000 drošības naudas;

5) ka zemes grāmatas par šo
šo īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 4. janvārī.
23434z Tiesu izp. v. i. (paraksts).

r *

^itu iestāžu
sludinājumi.

? r

Paziņojumi.
1928. gada 29. decembri Fi-

nanču ministris apstiprinājis sta-
tūtus Adītu preču un trikotāžu
tirdzniecības un rūpniecības akciju
sabiedrībai ,,Peka", kuras mērķis
ir: dažāda veida audumu, triko-
tāžas un adāmlietu ražošana,
kā arī tirgošanās ar minētiem
ražojumiem un dažādām citām
precēm uz sava rēķina un kommi-
sijā.

Pie nodibināšanās sabiedrība
pārņem savā īpašumā Blumai-
Rivai Blumenfeld, tirg.zemfirmas
,,Peka" piederošās adītu preču
tirgotavas (Rīgā, Audēju ielā Ns4,
Kaļķu ielā Ns 13^ Brīvības ielā Ns7
un adītavu (Rīgā, Peldu ielā
Ns 10/12) ar visiem aktīviem un
pasīviem.

Pamatkapitāls Ls 200000, kurš
sadaļas 2000 akcijās par Ls 100
katra.

Sabiedrību dibina Latvijas pil-
soņi:

1) Bluma-Riva Blumenfelds,
dzim. Kacmanis, dzīv. Rīgā,
Audēju ielā Ns 4;

2) Dr. med. Rūdolfs Blumen-
felds, dzīv. Rīgā, Blaumaņa ielā
Ns 8;

3) Pesse Kacmanis, dzim.
Fains, dzīv. Rīgā, Merkeļa ielā
JVs 11;

4) Hermanis Blumenfelds, dzīv
Rīgā, Rūpniecības*.ielā Ns 1;

5) Hešels Hiršbergs, dziv. Rīgā
Marijas ielā Ns 77.

Tirdzniecības nodaļas
priekšnieka v. V. Gailītis.

23478z Revidents R. Bērziņš.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g.* 28. decembrī ir
apstiprinājis Baltinavas meliorāc.
sabiedr. ,,Sataka" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 391. I. p.
Ns 1041.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jaunlatgales apr. Baltinavas pag.
c. Baltinavu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23261b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g. 22. decembrī ir
?apstiprinājis Ba'tinavas meliorāc.
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra II i daļas390.1, p. Ns 1040

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jaunlatgales apr. Baltinavas pag.
<;. Baltinavu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23262b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g. 22. decembri ir
apstiprinājis Sokolku novada mel.
sabiedr. ,,01ksna" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 389.1. p.
Ne 1039.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Rēzeknes apr. Viļēnu pag. caur
Viļēniem.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23263b Darbvedis F. Briedis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Ķemerejas
ielā Ne 1, pārdos J. Ozoliņa
kustamu mantu, sastāvošu no
"vienas šķiņķa griežamās mašīnas
un novērtētu par Ls 208,66,
Rīgas pils.valdes parāda segšanai.

23467z

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g. 22. decembrī ir
apstiprinājis Lielupes - Straut-
nieku mel. sab. ,,Strauts" statū-
tus. Sabiedrība ir ievesta mel.
sabiedr. reģ. III daļas 386. 1. p.
Ns 1036.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jelgavā, Bauskas šosejā ,,Straut-
niekos".

Daļas vadītājs A. Kuze.
23266b Darbevdis F., Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 22. decembrī ir
apstiprinājis Lažas meliorācijas
sabiedrības ,,Upīte" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 385.1. p.
Ns 1035.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Aizputes apr. Lažas pag. caur
Aizputi.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23267b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
n skā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g." 22. decembrī ir
apstiprinājis Dunikas mel. sab.
,,Upji" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorāc. sab. reģ. III daļ.
384. !. p. Ns 1034.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Liepājas apr. Dunikas pag.
c. Duniku.

Dalās vadītājs A. Ķuze.
23268b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris p. g. 19. novembrī ir
apstiprinājis Taurkalnes meliorāc.
sab. ,,Koķupe" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorāc.
sabiedrību reģ. i 11 daļas 369.1. p.
Ns 1019.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Bauskas apr. Taurkalnes pag.
c. Valli.

Daļas vadītājs A. Kuze.
23269b Darbvedis F. Briedis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 10. janvārī, pīkst. 12
dienā, Kārļa ielā Ns 19a, pārdos
vairāksolīšanā f-mas ,,Fr. Donitc"
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 607 un sastāvošu no kantora
iekārtas, viņa 1928. g. % peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 3.'janvāri.
23473z Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 14. janvārī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Turgeņeva ielā 16,
pārdos vairāksolīšanā Šteina Al-
tera kustamu mantu, novērtētu
par Ls 985,— un sastāvošu no
2 lieliem tvaika katliem viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
23483z Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 14. janvārī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Ģetrūdes ielā 60,
dz. 18, pārdos vairāksolīšanā Brāļu
Karelic kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 1104,— un sastāvošu
no mēbelēm viņa 1926./27. g.
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
23484z Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. janvārī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Grēcinieku ielā 28'
pārdos vairāksolīšanājēkabašvar-
ca kustamu mantu, novērtētu
par Ls 1200,— un sastāvošu no
rakstāmmašīnas un kurpnieku
un drēbnieku piederumiem viņa
1927. g. ienākuma nodokļa pa-
rāda segšanai. 23482z

Rīgā, 1929. g. 7. janvārī.
Piedzinējs Derings.

Lielstraupes pag. valde, iz-
sludina par nederīgiem sekošus
nozaudētus dokumentus: 1) La-
tvijas iekšz. pasi ser. C. L.
Ns 000709, izd. no šīs valdes
1928. g. 10. februārī ar Augusta
Tetera vārdu un 2) kara kļaus,
apliec. Ns 8270, izd. no 4. Val-
mieras kājn. pulka kom-ra
1925. g. 5. sept. ar Augusta
Tetera vārdu. 21662b

Rīgas pref. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Ķēniņu
ielā Ns 2, dz. 3, pārdos L. Aškināzi
kustamu mantu, sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas un novērtētu
par Ls 150, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 23464z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 21. janvārī,
pīkst, 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 30, dz. 1, pārdos J. Veis-
papa kustamu mantu, sastāvošu
no 1 kungu pulksteņa un novērtē-
tu par Ls 10,31, Finanču ministri-
jas parāda segšanai. 23463z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 22. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu ielā
Ns 25/27, dz. 15/17, pārdos D.
Grīnglasa kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 bufetes un 1 trimo
spoguļa un novērtētu par Ls 102,20
Rīgas pils. valdes parāda segšanai.

23459z
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1929. g. 23. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 25/27, dz. 11, pārdos
D. Birmaņa kustamu mantu,
sastāvošu no 1 bufetes un novērtē-
tu par Ls 25,90, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 23462z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 24. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 25/27, dz. 4, pārdos
Haima Vesāta kustamu mantu,
sastāvošu no 1 galda un 8 krēsliem
un novērtētu par Ls 59,60, Rīgas
pils. valdēs parāda segšanai.

23466z
Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1929. g. 25. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārļa ielā
Ns 21/23, dz. 4, pārdos F. Frīdberg
kustamu mantu, sastāvošu no
1 etažēres un 1 kumodes un no-
vērtētu par Ls 45,95, Rīgas pils.
valdes parāda segšanai. 23460z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 1. februārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Mārstāļu
ielā Ns 8, pārdos Ch. Kopeloviča
kustamu mantu, sastāvošu no
1 naudas skapja un rakstām-
mašīnas un novērtētu par
Ls 409,56, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 23470z

Rīgas prēf.' 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 18. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Elizabetes ielā
Ns 16, dz. 5, pārdos vairāksolīšanā
Richarda Milera kustamu mantu,
sastāvošu no 1 ozolkoka grāmatu
skapja, vērtībā Ls 98,84, Rīgas
pils- , valdes nodokļu prasības
segšanai. 2347 Iz

Rīkojums.
Jelgavas pilsētā un apriņķī dzī-

vojošus mantu pārvadāšanas (spe-
diciju) kantoru īpašniekus, auto-
busu, taksometru, automobīļu
un motociklu īpašniekus, ieroču
un šaujamo materiālu pārdotavu
īpašniekus, vieglos un smagos
ormaņus, laikrakstu pārdevējus,
eksprešus, zābaku spodrinātājus
un ratiņu stūmējus uzaicinu līdz
š. g. 15. februārim izņemt uz
1929. gadu attiecīgas atļaujas.

Tāpat nekavējoši atļaujas iz-
ņemamas ari pilsētā un apriņķī
dzīvojošiem viesnīcu, traktieru,
klubu un konditoreju īpašniekiem,
kuru uzņēmumos atrodas bil-
jardu galdi un tiek spēlēta mū-
zika.

Velosipēdu atļaujas un brauk-
šanas numuri pilsoņiem jāizņem
policijas iecirkņos * pēc dztves
vietām līdz š. g. 1. aprīlim.
Pēc min. termiņa notecēšanas
1928. g. atļaujas *ar šo izsludinu
par nederīgām. Par atļauju ne-
atjaunošanu draud likumā pa-
redzētais sods.

Jelgavā, 1929. g. 5. janv.
23401z Nsll7I

Jelgavas apr. pr-ks Anšmits.

Jelgavas apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara zināmu, ka 1929. g.21. janv.,
pīkst. 12 dienā, Kalnciema pa-
gastā, Baložu mājās, Jelgavas
telefona kantora pr-ka prasības
apmierināšanai, atklātā vairāk-
solīšanā pret tūlītēju samaksu
tiks pārdoti Aleksandram Jūr-
malietim piederoši ādas rīki, se-
dulka un loks, kuri novērtēti par
Ls 20. 23398z

Pārdodamā manta apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas.

Bauska, apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 22. janvārī,
pīkst. 11 dienā, Ceraukstes pag.
Jaunajā krogu pārdos vairāk-
solīšanā otrreizējā ūtrupē Jānim
Šlosbergam aprakstitu mantu,
sastāvošu no vienas rindu sēj-
mašīnas, novērt, par Ls 86,16,
dēļ tiesas un zīmognodokļa iz-
devumu un lietpratēju atalgo-
juma naudas piedzīšanas. 23379z

Slokas pag. valde,
Rīgas apr. ziņo, atklātībai, ka ar
1929. g. 1. janvāri Slokas pagastā

ir nodibināta
dzimtsarakstu nodala

zem nosaukumu: „Slokas pagastā
dzimtsarakstu nodaļa" ar dar-
bības rajonu Slokas pagasta.
Līdz ar to Slokas pagasts atdalīts
nn Slokas pilsētas. ' 23388

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 30. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 30a, dz. 5, pārdos Joeļa
Jakobsona kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 galda lampas un
novērtētu par Ls 34,26, Rīgas
pils. valdes parāda segšanai.

23468z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 31. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 30a, dz. 14, pārdos Z.
Smorgona kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 galda un tējmašinas
un novērtētu par Ls 24,89, Rīgas
sīkražotāju slimo kases parāda
segšanai. 23461 z

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 9658 ar Richarda
Lakstīgalas vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nede-
rīgu. * 23458z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 28. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ns 28, dz. 3, pārdos J. Herci-
koviča kustamu mantu, sastāvošu
no 1 bufetes un novērtētu par
Ls 152, Rīgas pils. valdes parāda
segšanai. 23465z

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 29. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārļa
ielā Ns 9, dz. 4, pārdos T. Ma|-
jacka kustamu mantu, sastāvošu
no dzīvokļa iekārtas un novērtētu
par Ls 48,50, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 23469z

ZVEJU IZNOMĀ
Rīgas apriņķa valsts zemju inspekcija
1929. g.7. februārī, pīkst. 11, iznomās atklātā un aizklātā vairāksolī-
šanā sekošas valsts zemes fonda zvejas:

1. Ķeipenes muižas Pečoru ezera
2. Inciema ,, Aģes ,,
3. Jerkules ,, ,,
4. Bīriņu ,,
5. ,, . ,, Ķīšupes
6. Pabažu ,, Pēterupes
7. Kokneses ,, Pērses
8. ,, ,, Daugavas
9. Stukmaņu ,, ,, no Uļiem līdz kapu Aldiņu

straumei, bez pēdējās.
10. Aizkraukles muižas Daugavas
11. Vinkelmaņu ,, ,,
12. Jumpravas ,, ,,
13. Tomes ,, ,,
14. ,, ,, Līčupes
15. Majoru ,, Lielupes
16. Buļļu ,, ,, attekas
17. Ogres, visā Rīgas apriņķī.
Piezime. Augšminētos ūdeņos iznomās tikai zveju valsts

zemes fonda daļu Zvejas iznomās noteikumos par zveju iznomu
(Z. i. v. 26. num.) nosacītā kārtībā, uz 6—12 gadiem no 1929. g.
23. aprīļa.

Iznomu apstiprina C. z. i. k.-ja, kurai tisības tenomas kommi-
sijas lēmumus grozīt. Varbūtējas pretenzijas un iebildumi par
zvejām jāiesniedz inspekcijai divu nedēļu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Vald. Vēstn.". Lai piedalītos atklātā vairāksolīšanā
jāiesniedz rakstisks pieteikums; bet par aizklātu vairāksolīšanu
jāiesniedz inspekcijai līdz izsoles dienai, pīkst. 11, pieprasījums slēgtā
aploksnē ar uzrakstu: ,,Zveju iznomās kommisijai par Ns
muižas zveju" (jāuzrāda šī publicējuma zvejas Ns un
apzīmējums. Pieprasījumā jāuzrāda: iesniedzēja vārds un uzvārds,
dzīves vieta, arods, pieprasītās zvejas nosaukums, uz cik gadiem
to vēlas nomāt, par kādu nomu gadā un garantijas par zvejas
kārtīgu apsaimniekošanu un izmantošanu. Visiem vairāksolīšanas
dalībniekiem iznomās dienā jāiemaksā kommisijai viņas noteiktā
drošības nauda, bez kuras iemaksas pieteikumus un pieprasījumus
neievēros. Pilsoņi, kas piedalās aizklātā solīšanā, nedrīkst piedalīties
atklātā un otrādi par vienu un to pašu zveju.

Zveju pieteikumi un pieprasījumi dabūjami un šikākus
paskaidrojumus sniedz inspekcija.

Rīgā, 1929. g. 2. janvāri.
23371o Rīgas apr. valsts zemju inspektora v. i. A. Nedēļa.

Qinterffluizas siirnn ca. jeuami,
š. g. 18. janvārī, izdos rakstiskā izsolē

sefcošu auāumu piegādi:
1) Kokvilnas audumu ,,Bjaz" 71 cm. pl. 3000 mtr.
2) „ „ „ 142 „ „ 200 „
3) ,, „ ,,Heringbone" 71 ,, ,, 500 ,,
4) linu audumu dvieļu nebalin. 43 ,, ,, 1000 ,,
5) „ ? „ „ balin. 43 „ „ 1000 „
6) „ „ strīp. somu 71 ,, „ 1000 ,,
7) ,, ,, gultas maisiem 71 ,, ,, 500 ,,
8) brezentu 142 ,, ,, 500 „
9) Pusvadmalu 142 ,, „ 200 ,,

10) Vadmalu 142 „ „ 100 „
Piedāvājumi nodrošināmi 10 proc. apmērā no piedāvājumu

summas. Drošības nauda iemaksājama vai nu tieši slimnīcai vai
Latv. bankā uz slimnīcas tekošā rēķina Ns 549 un kvīte par naudas
iemaksu ari pievienojama piedāvājumam, kuru apmaksājot ar Ls 0,80
zīmognodevu, katram sacensim jāiesniedz slimnīcai līdz izsoles
dienai un stundai slēgtā aploksnē ar uzrakstu: ,,Uz audumu izsoli
1929. g. 18. janvārī". Cenas piedāvājumos uzrādāmas franko
Jelgavā, slimnīcas noliktavā. Tuvāki paskaidrojumi dabūjami
slimnīcas kancelejā no pīkst. 9—15. L 81 3 23490o

Valmieras apr. valstszemju inspektora
savā kancelejā, Valmierā, Dzirnavu ielā, Ģīmes dzirnavu namā,
š. g. 21. janvārī, pīkst. 10, iznomās jauktā II izsolē (rakstiski un
mutiksi) uz laiku no 6—12 gadiem, skaitot no 1929. g. 23. aprīļa

zvejas tiesibas
sekošos zvejas ūdeņos: Mazsalacas pagasta Valtenbergu muižas Liel-
ezeru ap 150 ha, Mazezeru ap 20 ha; Rencēnu pagastā Rencēnu
ezeru pie dzirnavām ap 12 ha; ;Salacas upi vairākos pagastos: l)no
iztekas iz Burtnieka līdz Staiceles fabrikas dambim, 2) no Staiceles
fabrikas dambja līdz Buliņu-Korģēnu tačam, 3) no Buliņu-Ķorģēnu
tača līdz Leišu mājai, 4) no Vecglāžu mājas līdz Ainažu pagasta
robežai; Gauju Valmieras, Brenguļu, Kokmuižas, Kauguru un
Vaidavas pagastu un Valmieras pilsētas robežās.

Rakstiski nomas piesolījumi adresējami Valmieras apriņķa
valstszemju inspektoram: ,,Uz zvejas ūdeņu izsoli", slēgtās aploksnēs
un viņiem uzliekama zīmognodeva 80 sant. No piesolītās gada
nomas jāiemaksā puse drošības naudas, bez kūjas piesolījumu nevar
ievērot. (Kas iemaksu taisa Latvijas bankā vai pasta kantoros,
tiem naudu jāiemaksā uz Zemkopības departamenta depozitu
rēķina Ns 261 un kvīte vai apliecināts noraksts jāpievieno savam
nomas piesolījumam). Vajadzīgos paskaidrojumus ikdienas dod
manā kancelejā. 23404o Valstszemju inspektors V. Lessiņš.

1. fēlegro/a un telefona talona prlefzčn.
izdos mutiskās izsolēs telefona stabu sagatavošanu un izvešanu

uz nokraušanas vietām:
Š. g. 16. janvārī, pīkst. 10, Talsu p. t. kantori .... 735 gab.
,, ,, 16. ,, ,,H , Vandzenes p. t. kantorī . . 559 ,,
„ ,, 17. ,, „ 12, Valdemārpils p. t. kantorī 296 „
,, ,, 17. ,, ,, 12, Dundagas p. t. kantorī . . 405 ,,
„ „ 18. ,, „ 12, Lielrendas p. t. kantorī . . 299 ,,
„ „ 19. ,, 12, Piltenes p. t. kantorī ... 513 ,,
nn 19. ,, ,. II, I telegrāfa un telefona rajona

kancelejā Ventspilī . . . 319 ,.
„ „ 21. „ .. II. Sabiles p. t. kantorī ... 431 ,.
,, ,,21 . ,, ,,H , Kandavas p. t. kantorī . . 406 ,,

Izsoles notiks pa vienībām un nokraušanas vietām.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iesniegs rakstisku pa-

ziņojumu apmaksātu ar Ls 0,40 zīmognodevu un iemaksās drošības
naudu Ls 20 vai iesniegs paredzētās likumā garantijas.

Nosolītajiem drošība jāpapildina līdz 10° ,-, apmērā no nosolītās
summas. Rajona priekšnieks patur sev tiesības sagatavojamo
stabu vairumu mainīt.

Tuvākas ziņas par stabu sagatavošanas un nokraušanas
vietām saņemamas I telegrāfa un telefona rajona kancelejā Ventspilī
Kuldīgas ielā Ne 26 (tālr. 293 un 15) un izsolēs minētos pasta kantoros.

6. rajona inženieris, Rēzeknē,
izdos š. g. 23. janvāri, pīkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas alejā
Ns 65, jauktā izsolē sekošus Rēzeknes apr. darbus:

1) 2 dz.-betona caurteku būvi uz Žogotu-Nagļu ceļa,
Gaigalovas pag. (Drošības nauda Ls 520).

2) 7,8 m. gara koka tilta virsbūves atjaunošanu pār bezvārda
upīti pie Zeimuļu ciema uz Viļēnu-Vidzmuižas ceļa, Vidzmuižas
pag. (Ls 90).

Pie līguma noslēgšanas drošības naudas lielums 20% no maks.
apr. summas. Tuvākas zinas kancelejā parastajā darba laikā.

L 77 23489o

Zirgu tirgi.
Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa dara zināmu, ka

zirgu tirgi Rīgā 1929. gadā notiks sekošos termiņos: L 70
Gada tirgi: no 17. līdz 19. aprilim un no 16. līdz 18. oktobrim.
Mēneša tirgi: 17. un 18. janvāri, 14. un 15. februārī, 14. un

15. martā, 16. un 17. maijā, 13. un 14. jūnijā, 18. un
19. jūlijā, 15. un 16. augustā, 19. un 20. septembrī, 14. un
15. novembrī, 12. un 13. decembrī, 2* 23492

Tirgus noturēs laukumā pie pilsētas lopkautuves Ganību dambī.

J£ava buvniecī&as pārvalde
izsludina uz 1929. g. 23. janvāri,

(Stigas būvju grupa

jauktu izsoli
1) Pīkst. 10 uz zignālposteņa jaunbūves darbiem pie Miķel-

bākas par summu Ls 1820,70.
2) Pīkst. 11 uz remontdarbiem dzīvojamā ēkā pie Miķelbākas

par summu Ls» 1897,93.
3) Pīkst. 12 uz artēziskās akas ierīkošanas darbiem Daugav-

grīvā par summu Ls 3851,90.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-

šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz 1929. g. 23. janvārim attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 150, uz 2. p. — Ls 150 un uz
3. p. — Ls 350.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida nodroši-
nājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma notei-
kumiem un darba'maksas aprēķiniem var iepazīties Kara būvnie-
cības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē 24,katru darbdienu
no pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13). L 66 23491o



Latvijas konsulāts Dancigā
ziņo ievērošanai, ka pils. Pēteris
Jēkaba dēls Kalcenaus —
atsaucis un iznīcinājis uz visiem
laikiem ģenerālpilnvaru. izdotu
no viņa Ernestam Ādolfam Pē-
tera d'. Paukulim, apliecinātu pie
Latvijas konsulāta Kopenhāgenā
1923. g., līdz ar visām varbūtēji
uz šīs pilnvaras izdotām tālākām
pilnvarām. Ns 13265 23455z

Dancigā, 1929. g. 4. janvāri.

Ilūkstes robežapsardzības apga-
bala priekšnieks izsludina sekošas
ūtrupes: 1929. g. 16. janvārī,
pīkst. 11, Krāslavā uz tirgus
jaukuma pārdos 1 kumeļu 4' /2 mē-
nešus vecu

1929. g. 16. janvārī, pīkst. 12,
Daugavpilī uz tirgus laukuma
pārdos 1kumeļu 4'/2mēnešus v.

Kumeļi apskatāmi pārdošanas
dienā uz vietas. 23396z

Latgales artilērijas pulks
izdos 1929. g. 18. janvārī, pl. 11,

jauktā izsolē
S tonna*mvnifļu ftntt
tupētu patz <tp«nisfeu

piegArii nufnam.
laikā no 1929. g. 1. maija līdz

30. jūnijam.
Izsole notiks Krustpils muižā,

pulka štābā, saskaņā ar likumu
par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām (izslud. ,,Vald. Vēst-
nesī" 1927. g. 54. numurā), ku-
riem piemērojoties iesniedzami
piedāvājumi uz visu daudzumu,
vai pa daļām, bet ne mazākām
par 2 tonnām. Drošības nauda—-
10% no piedāvājuma summas.
(Lauksaimniekiem — ražotājiem
drošibas nauda nav jāiemaksā).
Ar izsoles noteikumiem un kar-
tupeļu kondicijām var iepazīties
pulka saimniecības daļā, darb-
dienā sjioj^st_9—4j^_ 23397z

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 23. janvārī,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
pr-ka pārvaldes Bauskā, Pils
ielā Ns 52 pārdos vairāksolīšanā
Gotfrīdam Blušam aprakstītu
mantu, sastāvošu no viena ērzeļa,
novērt, par Ls 13,10 dēļ procen-
tuālā peļņas nodokļa par 1927. g.
piedzīšanas. 23380z

Linavas pagasta valdei,
Jaunlatgales apriņķī, vajadzīgs

labi iestrādājies

pagasta valdes
ā&r&vedis.
Vēlēšanas notiks Linavas pag.

namā š. g. 24. janvārī, uz kuru
dienu kandidāti tiek lūgti ie-
rasties personīgi, vai iesniegt
lūgumus ar dokumentiem par
izglītību un līdzšinējo nodarbo-
šanos, ievērojot noteikumus par
zīmognodokli.

Alga pēc kategorijas pie brīva
dzīvokļa, apkurināšanas un ap-
gaismošanas. 23365

Priekšsēd. A. Jegorovs.
Darbv. v. i. Reinholds.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 23. janvāri,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas
apr. pr-ka pārvaldes Bauskā,
Pils ielā Ns 52, pārdos vairākso-
līšanā Margrietai Karlsons ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
viena dūņu galvas spilvena, no-
vērt, par * Ls 7,15, dēļ dzīvokļa
nodokļa par 1928. g. piedzīšanas.

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec,
paziņo, ka 1929. g. 19. janvārī,
pīkst. 11, Madonā uz tirgus lau-
kuma tiks izpārdotas vairākso-
līšanā J. Blumbergam piederoša
kustama manta, sastāvoša no
vienas šujmašīnas „Zinger" fir-
mas, nocenota 'par Ls 130, iz-
pildot 7. rajona darba inspektora
no 1928. g. 11. dec. Na 2536.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Taurenes pag. valde,
Cēsu apr., ar šo dara zināmu, ka
1929. g.25. janvāri, pīkst-. 1 dienā,
Taurenes pag. namā, pagasta
padomē, iznomās vairāksolīšanā
uz laiku no 1—3 gadiem,

sekošus īpašumus:
1) ,,Lāča" krogus veikala tel-

pas ar tējnīcu un iebraucamo
vietu un attiecīgas saimniecības
telpas līdz ar apm. 8 ha saimnie-
ciski izmantojamas zemes;
' 2) ,,Jaun - Žuburu" māju,
42,05 ha lielu ar visām saimniecī-
bas ēkām;

3) .,Tožu" zemes gabalu
Ns 2F — 32,75 ha lielu ar saimnie-
cības ēkām un

4) daļu II pak. pamatskolas
zemes, ap 8 ha (bez saimn.ēkām).

. Piedaloties izsolē jāiemaksā
drošības nauda: I objektam Ls400
II un III —Ls 60 un IV — Ls 30.

Tuvākas ^ ziņas un noteikumi
pag. valdē. Tuvākā dzelzceļa
stac. Dzērbene 6 kilometri.
Tālrunis: Dzērbene Ns 2. 2*
23366z Pagasta valde.

Lugažu pagasta valdei,
Valkas apriņķī, vajadzīgi,
labi iestrādājušies pagasta valdes

un tiesas

darbvedis un
darbveža palīgs.
Kandidāti tiek uzaicināti pie-

teikties rakstiski, iesniedzot do-
kumentus par izglītību, amata
spējām un līdzšinējo nodarbo-
šanos, vai uz vēlēšanām ierasties
personīgi pie pag. padomes š. g.
15. janvārī, pīkst. 10 no rīta,
Lugažu pagasta namā.

Alga pēc kategorijas, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana, apgais-
mošana un darbvedim dienesta
zeme.

Tuvākā dzelzceļa piestātne
Valka — i/ 2 km. 23382z

Pagasta valde.

Jaungulbenes pag. padome
1929. g. 19. janvāri, pīkst. 12,

pieņems

āvstu
uz ,,Siltais" rajonu. Alga Ls 150
mēn. un pārējie noteikumi pēc
Tautas labklājības ministrijas
rīkojumiem. Kandidāti-tes tiek
uzaicināti pieteikties pie pagasta
padomes iesniedzot dokumentus.

2* 23390z

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu Izaka
Davidovska ārzemju pasi Ns 1611,
izd. 1924. g. Liepājā. 23456z

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 5692 ar Jēkaba
Krūmiņa vārdu pazaudēta un
ar šo tiek izsludināta par nede-
rīgu

^
23457z

Skrīveru pag. valde, Rīgas apr.,
paziņo, ka saskaņā ar šīs valdes
lēmumu tiks 1929. g. 17. janvāri,
pīkst. 10 rītā, Skrīveru pag.
„Labrencēnu" mājās ūtrupē pār-
dota Oskara B.alodiš kustama
manta, sastāvoša no zāles pļauja-
mās mašīnas, rindsējmašīnas, zir-
gu grābekļa, čuguna zemes ruļļa,
kartupeļu rokamās mašīnas,
šķīvju ecēšas, zemes kultivātora,
dlvlemešu arkla un vienas brūnas
8 gad. v. govs un novērtēta par
Ls 1090. Izzināt sarakstu, no-
vērtējumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu, varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 23393z

Benkavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g.
21. janvārī, pīkst. 12 dienā,
Bēnē, III iec. mežziņa kancelejā,
1928. g. 8. novembri nepārdotās
vienības III iec. mežniecībā,
Fazānu novadā, no Ns 1—12,
vērtībā no Ls 5—48. Koki iz-
laužami ar celmiem.

Noteikumi tie paši kas iespiesti
1928. g. 3. okt. „Vald. Vēstn."

Ns 224.
23403z Benkavas virsmežn.

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
atsauc savu sludinājumu iespie-
stu p. g. 11. dec. „Vald. Vēstn."
282. num. par Jakoba Egnusa
kara klausības apl. nozaudēšanu,
jo kara kļaus, apliecība atrasta.

13. Bauskas aizsargu pulka
komandieris izsludina par nederī-
gu nozaudēto Stelpes aizsargu
nodaļas aizsarga Jāņa Roņa aiz-
sargu apliecību Ns 517* izd.
1925. g. 13. februārī. 23402z

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofa lie-
tošanas atļauju Ns 20930, kā
nozaudētu, izdotu 1928. g. 14.
martā ar Aleksandra Vološnikova
vārdu. L 80 23493z

Ventspils apr. priekšnieks izsl.
par ned. nozaudēto Latv. iekšz.
pasi PK Ns 013121, izdotu no
Pastendes pagasta valdes 1928.g.
14. febr. ar Jēkaba ļāna d.
Gindra vārdu. ' 2* 179Iz

Saikavas pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi ser. M.T.
Ns 011159 ar Andreja Jansonis
vārdu, izd. no Saikavas pag.
valdes 1927. g. 24. novembrī;

2) Latvijas iekšz. pasi ser. J.P.
Ns 003806 ar Ehiels-Mihels Gins-
burgs vārdu, izd. no Daugavpils
apriņķa pr-ka pol. 2. iec. 1928. g.
31. janvārī un

3) Kara klausības apliecību
Ns 10734 ar Meiers Jofe vārdu,
izdotu no Rēzeknes kara apr.
pr-ka 1924. g. 4. jūnijā. 21883b

Vidsmuižas pagasta valde, Rē-
zeknes apr., izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus:

1) iekšz. pasi Ns 253071,
sērija A. K.Ns 13849, ar Tatjanas
Gruznovs vārdu, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 6. okt.;

2) iekšz. pasi Ns 3595 ar
Natālija Reinholda m. Šveheimers
vār'du, izd. no Vidsmuižas pag.
valdes 1922. g. 29. septembri;

3) kumeļa reģistrācijas zīmi
Ns 163 ar Spiridons Trofima d.
Trofimova vārdu, izd. no Vids-
muižas pag. valdes 1928. g.
11. jūnijā;

4) iekšz. pasi Ns 012541 sērija
N. L. ar Ivans Solovjevs vārdu,
izd. no Vidsmuižas pag. valdes.
21801b

Lubezeres pag. valde izsludina
par nederīgu, nozaudēto kumeļa
reģistrācijas zīmi Na 50, izdotu
no minētās pag. valdes 1926. g.
maija mēneša 27. dienā ar Viļā
Mengelsona vārdu. 21800

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

1) Latvijas pasi ser. A. V.
Ns 8626, izdotu no 8. iec. 1928. g.
2. martā ar Mārtiņa Rijkura v.;
2) Latv. pasi ser. B. A. Ns 22106,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
7. maijā ar Emmas Kuplins v.;
3) Latv. pasi ser. B. K. Ns 5252,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
17. jūlijā ar Katrines Lisenkovs
vārdu; 4) Latv. pasi Ns 273594,
izd. no Rīgas prēf. 1926. g.
10. dec. ar Jevdokijas Makarovs
v.; 5) Personas apliec. Ns 16819,
izd. no 3. iec. 1928. g. 7. maijā ar
Marijas Lapiņš v.; 6) Latvijas
pasi ser. A. A.* Ns 3070, izdotu no
4. iec. 1927. g. 23. augustā ar
Kārļa Carenta v.; 7) Latvijas
pasi ser. C. V. Ns 12928, izd. no
Blīdenes pag. 1928. g. 19. maijā
ar Kārļa Zvaigznes v.; 8) Latv.
pasi ser. A. J. Ns 24873, izd. no
Rīgas prēf. 1927. g. 30. sept. ar
Zinovejas Cvetkovs v.; 9) Latv.
pasi ser. B. A. Ns 5602, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 13. aprīlī ar
Emmas Ozoliņš v.; 10) Latv.
pasi ser. B. J.* Ns 22660, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 13. jūnijā ar
Friča Priedes v.; 11) Latv. pasi
ser. B. J. Ns 12994, izd. no
7. iec. 1928, g. 10. maijā ar
Veras Vīksne v.; 12) Latv.
pasi ser. B. J. Ns 5670, izd. no
4. iec. 1928.g. 14. maijā ar Marijas
Bucholcs v.; 13) Latv. pasi
ser. A. K. Ns 19766, izd. no
7. iec. 1927. g. 12. okt. ar Pāvela
Topunova v.; 14) Latv. pasi ser.
B. 'K. Ns 9142, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 14. sept. ar Alīdes
Tītmanis v.; 15) Latv. pasi
Ns 4448, izd. no Piedrujas pag.
1925. g. 22. dec. ar Fortunatas
Jurkevičs v.; 16) Latv. pasi ser.
A. K. Ns 18466, izd. no 11. iec.
1927. g. 10. okt. ar Jūlija Run-
tenbacha v.; 17) Latv. pasi ser.
A. P. Ne 780, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 9. janv. ar Emmas Vāle
v.; 18) Latv. pasi ser. B. A.
Ns 8203, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 23. aprīlī ar Minnas
Ābeles v.; 19) Latv. pasi ser.
A. P. Ns 15052, izd. no 7. iec.
1928. g. 10. janv. ar Alfrēda
Branta v.; 20) Latv! pasi ser.
K. L. Ns 1653, izd. no Ilūkstes
apr. pr-ka pal. 1. iec. 1927. g.
17. dec. ar Ananija Lavrioniča v.;
21) Latv. pasi ser. A. K- Ns 1225,
izd. no 7. iec. 1927. g. 28. sept
ar Teodoras Gabriels v.; 22) Latv.
pasi ser. A. T. Ne 24356, izd. no
5. iec. 1928. g. 22. martā ar
Augusta Hartmaņa v.; 23) Latv.
pasi Ns 17147, izd* . no Rīgas prēf.
1927. g. 11. martā ar Mavrikija
Bogdanovs v.; 24) Latv. pasi
ser. A. K- Ns 2750, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. 29. sept. ar Ve-
ronikas Balužs v.; 25) Latv. pasi
ser. M. P. Ns 19002, izd. no
Kārsavas pag. ar Staņislava Ber-
neva v.; 26) Latv. pasi Ns232053,
izd. no Rīgas prēf. 1923. g.
11. febr. ar Jāna Priekuma v.;
27) Latv. pasi ser. A.V. Ns 23913,
izd. no 10. iec. 1928. g. 9. maijā
ar Eduarda Semenova v.; 28)
Latv. pasi ser. L. V. Ns 14041,
izd. no Aizupes pag. 1928. g.
22. febr. ar Marijas Paulis v";
29) Latv. pasi ser. B. A. Ns 18041,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
4. maijā ar Eduarda Vilmana v.;
30) Latv. pasi ser. A- T Ns *3582,
izd. no 11. iec. 1928. g. 24. janv.
ar Alberta Jakobsons v.; 31)
Latv. pasi Ns 34170, izd. no
12. iec. 1919. g. 6. dec. ar Annas
Balodis v.; 32) Latv. pasi Ns 1137,
izd. no Lugažu pag. 1923. g. ar
Rūdolfa Liepiņa v.; 33) Latv.
pasi Ns 12343, izd. no Ventspils
apr. pr-ka 1925. g. 3. aprīlī ar
Krista Priedes v. un 34) Personas
apliecību Ns 1060, izd. no Rigas
prēf. 1928. g. 11. jūlijā ar Emmas
Bramanis vārdu. 23228ē

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts no p. g. 14., 15., 17., 18.,
19., 20., 21., 22., 24., 28., 29. un
31. dec. ar Na 33.

Sev. uzd; ierēdnis Lagzdiņš.

Dagdas iec. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgām, kā
nozaudētas, sekošas iekšz. pases:
1) ser. J.N. Ns 012317, izd.
1928. g. 31. maijā no Asūnes
pag. valdes ar Jāna Isaka vārdu;
2) Ns 2864, izd. 1926. g. 3. apr.
no Pustines pag. valdes ar Lud-
viga Rutkovska vārdu. 21976b

Stažādi
sludinājumi.

*?

Ziemeļu Baltijas
zāģētavas akc.sab.

uzaicina akcionārus uz

otro M.tniplti
šī gada 30. janvāri, pīkst. 5 p.p.,
Rīgā, 1.Smilšu ielā Ns 23/25, dz. 3,
jo pirmā kārtējā ģenerālsapulce,
sasaukta vq.pag.gada22.decembri,
akcionāru nepietiekošas piedalī-
šanās dēļ nenotika.

Dienas kārtība.
1) Darbības pārskata priekšā lik-

šana un bilance par 1927. g.,
kā arī ar šosaistīti jautājumi.

2) Revīzijas kommisijas ziņojumi
3) Dividendes nozīmēšana * .
4) Vēlēšanas.
5) Statūtu grozīšana.
6) Imobila pirkšana.
7) Akcionāru priekšlikumi.

Akcionāriem, kuri vēlas pie-
dalīties sapulcē, saskaņā ar sta-
tūtu § 55., jāuzrāda savas akcijas
vai kvitēs par to noguldījumu
vietējās bankās, 7 dienas pirms
sapulces, 1. Smilšu ielā 23/25,
dz. 3.

Šī sapulce ir pilntiesīga un viņas
lēmumi galīgi pie katra akciju
skaita, kuras reprezentētas sa-
pulcē. 23477z Valde.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs 2. iecirknī izsludina par
nederīgām nozaudētas:

1) Latvijas iekšzemes pasi ser.
K. L. Ne 016287, izdotu 1928. g.
29. martā no Ilūkstes apriņķa
priekšnieka palīga 2. iec. ar
Jevdokijas Jermolajevs vārdu un

2) Latvijas iekšzemes pasi ser.
K. N. Ns 000943, izdotu 1928. g.
23. martā no Susejas pagasta
valdes ar Ilzes Rutkovskis vārdu.

Liepājas prefektūra izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par
nozaudētiem:

1) Latvijas pasi ser. B. V.
Ns 015209 ar Margrietas Birk-
manis, dzim. Grotchens vārdu,
izd. no Kazdangas pag. valdes
1928. g. 6. februāri;

2) Padomju Krievijas pasi
Ns 164 ar Helēnes Marozovas
vārdu, izd.no Padomju Krievijas
konzula, Rīgā 1923. g. 12. apr.;

3) Latvijas pasi Ns 10794 ar
Ernesta Sērmoliņa vārdu, izd.
no Liepājas-Aizputes apr. pr-ka
1921. g. 18. jūlijā;

4) Latvijas pasi Ns 1127 ar
Roberta Ozoliņa vārdu, izd. no
Jaunsvirlaukaspag.valdes 1920.g.
9. novembrī;

5) Latvijas pasi ser. B. Z.
Ns 000116 ar Emīlijas Beļavskis
vārdu, izd. no Liepājas prēf.
1. iec. pr-ka 1928. g. 18. febr.;
_ 6) Latvijas pasi Ns 32569 ar
Žaņa Kāna vārdu, izd. no Lie-
pājas prēf. 1921. g. 11. apr.

21878b
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Rīgas tālbraucēju kapteiņu biedr.
sasauc

kārtēju biedru
pilnu sapulci

1929. g. 17. janvārī, pīkst. 18,
biedrības telpās, Ģildes laukumā
Ns 4, dz. 6,
ar sekošu dienas kārtību:
1) Gada pārskats.
2) Revīzijas kommisijas ziņojums
3) Jautājums par vienreizēja

pabalsta izsniegšanu biedra
pakaļpalicējiem.

4) Trīsdesmit gadu jubilejas rī-
košana.

5) Budžets 1929. gadam.
6) Vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi.

Piezīme. Ja izsludinātā pilnā
sapulce nevarētu notikt nepietie-
koša kvoruma dēļ, tad tanī pašā
dienā, tanī pašā vietā, pīkst. 19,
tiek sasaukta otra pilna sapulce,
kura uz statūtu § 36. pamata ir
pilntiesīga pie ikkatra ieradušos
biedru skaita. Valde.
Maksātnespējīgās Rīgas stiklu fa-
brikas a/s „Jekabs Beks" konkursa
valde ar šo uzaicina kreditorus
ierasties uz

sapulci
kas notiks š. g. 16. janvārī,
pīkst. 6 vakarā, Rīgas apgabal-
tiesas telpās.

Dienas kārtība.

1) Konkursa valdes ziņojums par
lietas stāvokli.

2) Dažādi jautājumi un priekš-
likumi. 23475z

Konkursa valde.

Valmieras apr. pr-ka 1. iec. pal.
izsludina par nozaudētiem un
nederīgiem sekošus dokumentus:

1) Pasi Ns 115739 ar Līzes
Ludviga m. Kozlovskis vārdu,
izd. no Rīgas prēf. pasu nodaļas
1920. g. 26. aprīlī;

2) Pasi Ne 1000 ar Voldemāra
Toma d. Bērziņš vārdu, izd.
no Valmieras apr. pr-ka 1. iec.
pal. 1924. g. 7. febr.;

3) Pasi Ne 000686, ser. 7. L.
ar Viktora Ceriņš vārdu, izd.
no Valmieras apr. pr-ka 1. iec.
pal. 1927. g. 16. sept.;

4) Zirga pasi Ne 242/5212 ar
Dāvā Laube vārdu, izd. no
Jaunburtnieku pag. valdes 1926.g
16. decembri. 21977b

Gauru pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī , izsludina par nederīgi*
piete 'ikto par nozaudētu zirg3

pasi Ne 02091/291, izd. no Gaur»
pag. valdes 1926. g. 2. marta

ar Marfas Maksa m. Osipov»
vārdu. 21798b_

Kraukļu pag. valde izsludirtļ
par nederīgu nozaudēto W
klausības apliecību Ns \&*

ar Jēkabs Jēkaba d. Rozīts vardu-
izd. no Cēsu kara apr. pr-»

1921. g. 10. oktobri. __2iw^

Jaunlaicenes pag. valde >'

sludina par nederīgu nozaiiat'
zirga pasi ar Kārļa Taung
vārdu, izd. no Gaujienes Pg
valdes 1926. g. 28. janv. JVj i*»

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsludina

rakstisku izsoli
1929. g. 16. janvārī uz drukāja-
miem burtiem — 1200 kg.

Izsoles sākums pīkst. 11 no
rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības nauda no piedāvā-
juma vērtibas. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
Ns 3, ist. 103. 2* L,63 23488z

Akciju sabiedrība
Somijas Blerneborgas

kokvilna
Bilance 1927. g 31. decembrī

Debets. Ls Kredits. Ls
Kases rēķins .... 1.005,28 A./S. Somijas Bjerne-
Tekošs rēķins . . . 27.868,35 borgas Kokviina-
Preču rēķins ....313.561,29 Bjoerneborg, pienā-
Inventāra rēķins . . 5.065,43 košas summas . . 267.689,96
Debitoru rēķins . . 104.694,95 Pārejošas summas. . 13.865^83
Vekseļu rēķins . . . 28.860,49 Kapitāla rēķins . . 200.00o'—
Garantiju rēķins . . 500,—

481.555,79
~

481.555/7!»

Peļņas un zaudējumu konts par 1927. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Izdevumu rēķins . . 14.325,48 Preču rēķins .... 59.601,05
īres rēķins 4.800,— Procentu' rēķins . 2.445 77
Algu rēķins .... 16.876,15
Provizijas rēķins . . 3.263,41
Rabata rēķins . . . 6.203,78
Ceļojumu rēķins . . 500,—
Nodokļu rēķins . . . 350,—
Prasību rēķina atskai-

tījums .-? 14.970,09
Decort rēķins . . . —,26
Amortizācijas rēķins. 562,83
Peļņas un zaudējumu

rēķins 194,80
62.046,80 62.046,8i

23236ē Valde.

Ih. sab. Jiuļa lolo eksports"
(fi ī ģ a.

Bilance uz 1927. g. 31. decembri.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kase 4.577,38 Akciju kapitāls . . 400.000,—
Dalība citos uznē- Speciālie tekošie

mumos. . .* . . 169.700,— rēķini 949.088,08
Vekseļi 1.800,— Maksājamie vekseļi 8.000,—
Inventārs .... 411.436,13 Kreditori .... 1.095.903,44
Tekošie rēķini . . 2.568,80 Pārejošas summas. 15.296,83.
Depozīti 3.665,76
Preces 1.101.018,58
Neizstrādātie meži 120.138,08
Aizdevumi .... 500,—
Ekspluatācijas ma-

teriāli 3.388,—
Pārejošas summas. 4.829,—
Debitori 628.630,31
Zaudējums .... 16.036,51

Ls 2.468.288,35 Ls 2.468.288,35-

Zaudēj. un peļņas rēķins par 1927. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts Ls

Procenti 154.644,12 Brutto peļņa no pre-
Slimo kase .... 17.730,24 cēm ..' .... 835.420,64-
Garantiju provīzi- Štauerurēķins . . 5.239,95

jas 7.931,29 Norēķinās-rēķins . 4.516,24
Apdrošināšana . . 62.451,13 Skaliņu ietaises
Provīzijas un mak- Ventspilī .... 6.302,0?

leru naudas . . 54.666,84 Inventāra rēķins . 2.711,48-
Algas 121.582,06 Kursu starpība . . 498,2»
Strādnieku algas . 144.822,33 Konto korenta rē-
Valdes loc. algas . 13.200,— ķins 54.338,4»
Banku operācijas Zaudējums .... 16.03651

izdevumi .... 23.680,11
Veikala izdevumi . '70.620,— S
īres 14.575,67
Sargu algas . . . 4.537,67
Cenu pazeminājumi 45.163,65
Braucamo riku iz-

devumi .... 2.646,25
Ekspluatācijas ma-

teriāli 23.827,79
Amortizācija . . . 41.529,52
Braukšanas un ce-

ļojumu izdevumi 7.761,53
Nodokļi 3.509,99
Kastu fabr. dzin.

spēka rēķins . . 4.951,07
Nokuģošana . . . 12.268,09
Vešanas izdevumi 33.508,98
Remonti 6.041,20
Muitas izdevumi . 7.115,92
Apgaismošana . . 1.016,32
Strādn. apdrošin. . 12.380,33
Apkurināšana . . 720,—
Šaubīgasprasības . 3.071,85
Zaudējums mežu

eksluatāc. Polijā 20.910,80
Zaud. mežu eksplu-

atācijā Kandavā 8.198,93 j
23197

~
Ls 925.063,68 Ls 925.063, 68
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