
Likums par protokolu attiecībā uz Latvijas-
Igaunijas robežas pārdalīto nekustamo
īpašumu likvidācijas termiņa paga-
rināšanu.

Likums par personīgā nodokļa atlaišanu
192S./29. un 1929./30. budžeta gadā
cietušiem no plūdiem, krusas vai
neražas.

Likums par valsts pabalstiem un kredītiem
no plūdiem un neražas cietušiem ie-
dzīvotājiem.

Likums par nekustamas mantas atsavinā-
šanu Liepājas-Pāvilostas - Alšvangas
dzelzceļa vajadzībām.

Likums par nekustamas mantas atsavinā-
šanu Rīgas-Ērgļu-Domopoles-Krāsla-
vas dzelzceļa vajadzībām.

Likums par nekustamas mantas atsavinā-
šanu Rīgas-Limbažu-Rūjienas dzelz-
ceļa vajadzībām.

Valsts Prezidenta pavēles armijai un
flotei.

Finanču ministra rīkojums par kārtību,
kādā ņemams zemes ceļu fondam par
labu sevišķs nodoklis 3% apmērā no
nemonopolizēto alkoholisko dzērienu
pārdošanas cenas.

Instrukcija pie likuma par lauku nekusta-
mas mantas nodokļa pamazināšanu
un atlaišanu par 1929. gadu.

Papildinājumi un grozījumi ,.Telefona
iekšzemes satiksmes taksē un tās
piemērošanas noteikumos".

Telefona iekšzemes takses likmju ko-
pojums.

Valstis, ar kurām panākta vienošanās par
preču izcelšanās apliecību vizēšanas
atcelšanu.

LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

par
protokolu attiecībā uz Latvijas-Igaunijas robežas pārdalīto nekustamo

īpašumu likvidācijas termiņa pagarināšanu.
1. 1929.g. 11. martā Tallinā Latvijas un Igaunijas valdību pārstāvju parakstītais

protokols ar šo likumu pieņemts un apstiprināts.
2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms 1. pantā

minētais protokols.
3. Protokols stājas spēkā ratifikācijas grāmatu apmaiņas dienā.
Rīgā, 1929. g. 26. martā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

PROTOCOLE.
Le Gouvernenient de la Rēpublicjue de Lettonie, reprēsente par Son Excellence M. Jānis

Seskis, Envovē extraordinaire et Ministre Plēnipotentiaire, et
Le Gouvernement de la Rēpublique d'Estonie, reprēsente par Son Excellence Monsieur

Jaan Lattik, Ministre des Affairēs Etrangēres,
sont convenus de ce qui suit:

Prenant en considēration que le terme de la liquidation des biens immeubles
partagēs par la ligne frontiēre, prevu par l'article 6 de la Convention complementaire
entre la Lettonie et l'Estonie du 1-er novembre 1923 relative aux questions de frontiēre,
expire le 1-er avril 1929,

que tous Ies propriētaires des biens immeubles partagēs par la frontiēre n'ont
pas rēussi ā effectuer la liquidation prēvue par l'article 6 susnommē,

le terme de la liquidation des biens immeubles partagēs par la frontiēre est prolongē
jusqu'au 1-er avril 1930.

En mēme temps sont prolongēs respectivement Ies dēlais des privileģēs pour Ies
biens partagēs par la frontiēre prēvus par l'article 16 de la Convention entre la Lettonie
et l'Estonie du 19 octobre 3920 au sujet du tracē sur le terrain de la frontiēre entre Ies
deux*Ētats, des droits des citovens de la zone limitrophe et sur la situation des propriētēs
immobiliēres partagēes par !a ligne frontiēre.

Le prēsent Protocole sera ratifiē et Ies ratifications seront ēchangēes ā Riga.
Ce Protocole entrera en vigueur le jour de l'ēchange des ratifications et l'effet

en expirera le 1-er avril 1930.
Fait en double expēdition, ā Tallinu le 11 mars 1929.

(Paraksts) J. Seskis. (Paraksts) J. Lattik.

Tulkojums.

PROTOK OLS.

Latvijas Republikas valdība, ko reprezentē Viņa Ekselence JānisSeskakungsĀrkārtējais sūtnis un Pilnvarotais ministris, un
Igaunijas Republikas valdība, ko reprezentē Viņa Ekselence Jaan Lattik kungs,

Ārlietu ministris,
vienojušās par sekošo:

Ņemot vērā, ka likvidācijas termiņš robežas līnijas pārdalītiem nekustamiem
īpašumiem, kas paredzēts 1923. g. 1. novembra papildu Konvencijas starp Latviju un
I gauniju attiecībā uz robežas jautājumem 6. pantā, izbeidzas 1929. g. 1. aprīlī,

ka ne visi robežas pārdalīto nekustamo īpašumu īpašnieki paguvuši izvest ar
augšminēto 6. pantu paredzēto likvidāciju,

pagarina robežās pārdalīto nekustamo īpašumu likvidācijas termiņu līdz 1930. g.
\' aprīlim.

Tai pašā laikā attiecīgi pagarināmi 1920. g. 19. oktobra Konvencijas starp Latviju
lIgauniju par robežas noteikšanu dabā starp abām valstīm, pilsoņu tiesībām pierobežas
J°slā un par robežas līnijas pārdalīto nekustamo īpašumu stāvokli 16. pantā paredzētie
Priekšrocību termiņi robežas pārdalītiem īpašumiem.

Šis Protokols ' ratificējams un ratifikācijas grāmatas apmaināmas Rīgā.
Šis Protokols stājas spēkā ratifikācijas grāmatu apmaiņas dienā un zaudē savu

spoku 1930. g. 1. aprīlī.
Izgatavots divos eksemplāros, Tallinā 1929. g. 11. martā.

(Paraksts) J. Seskis. (Paraksts) J. Lattik.

Protokola tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1929. g. 22. marta plenārsēdē.
Saeimas sekretārs J. Breikšs.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

personīgā nodokļa atlaišanu 1928.29.
un 1929./30, budžeta gadā cietušiem

no plūdiem, krusas vai neražas.
1. Visiem strādniekiem, vaļiniekiem,

rokpeļņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā
arī amatnieku un apbūves gabalu turē-
tājiem un to ģimenes locekļiem atlaižams
personīgais nodoklis par 1928./29. un
1929./30. budžeta gadu.

Tāpat atlaižams personīgais nodoklis
rentniekiem, graudniekiem, sīkzemniekiem
un jaunsaimniekiem, kā arī viņu ģimenes
locekļiem, ja minēto kategoriju zemju lie-
totāju zemju platība nepārsniedz 27 ha un
ja viņu saimniecības 1928. gadā cietušas
no plūdiem, krusas vai neražas ne mazāk
kā 250/0.

Zemturiem un zemju lietotājiem ar
zemes platību lielāku par 27 ha atlaižams
personīgais nodoklis par 1928./-29. un
1929./30. budžeta gadu tikai tad, ja to
saimniecības cietušas no šinī pantā minē-
tiem postījumiem ne mazāk kā 50%
apmērā.

2. Ja kāda no 1. panta minētam per-
sonām būtu viņai uzlikto personīgo nodokli
par 1928./29. budžeta gadu samaksājusi,
tas viņai ieskaitāms turpmāko budžeta
gadu nodokļu maksājumos, vai šīs personas
parādu dzēšanai vietējai pašvaldībai.

Piezīme. Pārejot uz dzīvi pilsētā vai
citā pagastā, samaksātais nodoklis
atmaksājams.

3. Iztrūkums, kas rastos pašvaldību
budžetos ar šinī likumā paredzētā perso-
nīgā nodokļa atlaišanu, sedzams ar valsts
līdzekļiem budžeta kārtībā.

4. Instrukciju šā likuma izvešanai dzīvē
izdod iekšlietu ministris.

Šis likums stājas spēkā ar izsludināšanas
dienu.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

valsts pabalstiem un kreditiem no
plūdiem un neražas cietušiem

iedzīvotājiem.
1. No plūdiem un neražas cietušo ie-

dzīvotāju vajadzībām Ministru kabineta
rīcībā atvēlēti Ls 9.000.000,—, kas izlie-
tojami:

1) pabalsta veidā uzturam, Ls
apģērbiem un apaviem
skolas bērniem . . . 300.000,—

2) pabalsta veidā trūcī-
giem pieaugušiem un vi-
ņu ģimenes locekļiem
uzturam un bērnu ap-
ģērbiem 500.000 —

3) sabiedriskiem darbiem-
ceļu būvei un labošanai,
meliorācijai un meža
darbiem ...... 4.000.000 —

4) aizdevumiem lopbarības
un pārtikas iegādāšanai
caur Zemkopības mini-
striju un pagastu paš-
valdībām 1.000.000 —

5) piemaksai lauksaimnie-
kiem līdz 25% apmē-
ram no iepirkto mākslī-
go mēslu cenas . . . 1.000.000 —

6) Valsts zemes bankai
lauksaimnieku īstermiņa
aizdevumu pārvēršanai
ilgtermiņa aizdevumos. 1.200.000,—

7) Valsts hipotēku bankai Ls
namsaimnieku, amat-
nieku un rūpnieku īs-
termiņa aizdevumu pār-
vēršanai ilgtermiņa aiz-
devumos ' 1.000.000,—

Piezīme. No visām 1. panta atvēlē-
tām summām, izņemot 7.punktā minēto,
Latgales apgabala vajadzībām izlie-
tojami ne mazāk kā 75° „.

2. 1. pantā minētie līdzekļi ņemami no
valsts rezerves fonda. Līdzekļus var iz-
lietot līdz 1929. g. 1. oktobrim.

3. Tuvākus noteikumus šā likuma izve-
šanai dzīvē izdod Ministru kabinets.

4. Šis likums stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima rr pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

L IKUMS
par

nekustamas mantas atsavināšanu
Liepājas-Pāvilostas-Alšvangas dzelz-

ceļa vajadzībām.
1. Atjaunojamā Liepājas - Pāvilostas-

Alšvangas dzelzceļa vajadzībām virzienā
Liepāja-Pāvilosta-Alšvanga atsavināta pil-
nā valsts īpašumā dažādiem īpašniekiem
piederošā zeme līdz 400 hektāriem līdz ar
piederumiem.

2. Katras ar šo likumu atsavinātās ne-
kustamas mantas platību un robežas no-
saka satiksmes ministris.

3. Ar šo likumu atsavinātās nekusta-
mas mantas ierakstāmas zemes grāmatās
uz valsts vārdu Satiksmes ministrijas
personā.

4. Šā likuma izvešana dzīvē uzlikta
Satiksmes ministrijai, saskaņā ar likumu
par nekustamas mantas piespiedu atsavi-
nāšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām
(Lik. kr. 1923. g. 59).

Rīgā, 1929. g. 26. martā
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents ' izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

nekustamas mantas atsavināšanu
Rīgas-Ērgļu - Domopoles - Krāslavas

dzelzceļa vajadzībām.
1. Jaunbūvējamā Rīgas-Ērgļu-Domo-

poles-Krāslavas dzelzceļa vajadzībām vir-
zienā Rīga - Ērgļi - Domopolc - Dagda-
Krāslava, ar atzarojumu Domopole-Rugāji,
atsavināta pilnā valsts īpašumā dažādiem
īpašniekiem piederošā zeme līdz 1200 hek-
tāriem līdz ar piederumiem.

2. Katras ar šo likumu atsavinātās ne-
kustamas mantas platību un robežas no-
saka satiksmes ministris.

'3. Ar šo likumu atsavinātās nekusta-
mas mantas ierakstāmas zemes grāmatās
uz valsts vārdu Satiksmes ministrijas
personā.

4. Šā likuma izvešana dzīvē uzlikta
Satiksmes ministrijai, saskaņā ar likumu
par nekustamas mantas piespiedu atsavi-
nāšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām
(Lik. kr. 1923. g. 59).

Rīgā. 1929. g. 26. martā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

LIKUMS
par

nekustamas mantas atsavināšanu
Rīgas-Limbažu-Rūjienas dzelzceļa

vajadzībām.
1. Jaunbūvējamā Rīgas-Limbažu-Rū-

jienas dzelzceļa vajadzībām virzienā Rīga-
Vecāķi - Neibade - Limbaži - Puiķele - Maz-
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salaca-Rūjiena atsavināta pilnā valsts
īpašumā dažādiem tpašniekiem piederošā
zeme līdz 800 hekīariem līdz ar pie-
derumiem.

2 . Katras ar šo likumu atsavinātās
nekustamas mantas platību un robežas no-
saka satiksmes ministris.

3. Ar šo likumu atsavinātās nekusta-
mas mantas ierakstāmas zemes grāmatās
uz valsts vārdu Satiksmes ministrijas
personā.

4. Šā likuma izvešana dzīvē uzlikta
Satiksmes ministrijai, saskaņā ar likumu
par nekustamas mantas piespiedu atsavi-
nāšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām
(Lik. kr. 1923. g. 59).

Šis likums stājas spēkā ar izsludināšanas
dienu.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. gada 26. martā

Nr. 385.
Paaugstinu par izdienu kapteiņa pa-

kāpē Sapieru pulka virsleitnantu Gustavu
Šķenderi, skaitot no 1926. g. 21. marta.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris A. Ozols.

Valdības rīkojumi un pavēles.

Saziņā ar iekšlietu ministri
apstiprinu 1929. g. 25. martā.

Finanču ministris
A. Petrevics.

Instrukcija
pie likuma par lauku nekustamas mantas
nodokļa pamazināšanu un atlaišanu par

1928. gadu.
(Izdota uz likuma par lauku nekusta-
mas mantas nodokļa pamazināšanu un
atlaišanu par 1928. gadu — 1929. g.
„Vald.Vēstn." .Ne 54; Lik. krāj. 1929.g.

42 — pamata).
1.

Pagasta valde sastāda un ne vēlāk kā
līdz šā gada 1. maijam piesūta vietējai
apriņķa lauku nekustamas mantas vērtē-
šanas kommisijai sarakstu divos eksemplā-
ros (paraugs N° 1) par saimniecībām,

kurām par 1928. g. ir uzlikts lauku ne-
kustamas mantas nodoklis (valstij un paš-
valdībai, vai arī tikai pašvaldībai), un kuras
no šā nodokļa atsvabināmas uz likuma
1. p. pk. a pamata (zemes kopplatība
17 ha un mazāk).

2.
Apriņķa lauku nekustamas mantas vēr-

tēšanas kommisija pārbauda iepriekšējā
(1.) pantā minētos sarakstos ievestās ziņas
pēc kommisijas apstiprinātiem lauku ne-
kustamas mantas vērtēšanas rezultātu
kopsavilkumiem parl928.--1930.2. un savu
lēmumi' atzīmē saraksta attiecīgās ailes.

3.
Apriņķa kommisijas apstiprinātā sa-

raksta (par. JM° 1) vienu eksemplāru no-
dokļu inspektors nosūta pagasta valdei
ne vēlāk kā līdz š. g. 1. jūnijam.

Pagasta valde, saņemot apstiprināto
sarakstu, atzīmē 13. un 15. ailē ievestās
summas kopējā 1928. g. valsts nekustamas
mantas nodokļa maksātāju sarakstā, bet
apriņķa kommisijas lēmumu paziņo (pa-
raugs N° 5) pret parakstu nodokļu maksā-
tājiem viena mēneša laikā skaitot no
apstiprinātā cietušo saimniecību saraksta
(paraugs N° 1) saņemšanas dienas.

Nodokļu inspektors piesūta, ne vēlāk

kā divu dienu laikā pēc saraksta izsūtīša-
nas pagasta valdei, Nodokļu departamen-
tam ziņas pēc parauga N° 3, uzrādot kop-
summā saimniecību skaitu, atlaistā nodokļa
summu — atsevišķi valsts un pašvaldības
daļas, kā arī pārmaksātā (cietušo saimnie-
cību saraksta 15. aile) valsts nodokļa kop-
summu ieskaitīšanai nākošos maksājumos.

4.
Nodokļa maksātāji, uz kuru saimniecī-

bām attiecināms 1929. g. 7. marta likuma
l.p.b pkts, un kuri vēlas, lai viņu saimnie-
cībām šo likumu piemērotu, iesniedz par
to lūgumrakstu vietējai (pēc nekustamas
mantas atrašanās vietas) pagasta valdei
ne vēlāk kā līdz š. g. 1. maijam.

Piezīme. Iesniegtos lūgumrakstus pa^
gasta valde reģistrē, atzīmējot iesnieg-
šanas dienu.

Pamatojoties uz iesniegtiem lūgum-

rakstiem, pagasta valde sastāda divos
eksemplāros sarakstu (paraugs N° 2), ieve-
dot viņā saimniecības pēc 1928.—1930. g.
lauku nekustamas mantas vērtēšanas re
zultātu kopsavilkuma kārtības.

Lūdzēja uzdoto postījuma procentu pa-

gasta valde pārbauda, ņemot vērā faktiskos
lietas apstākļus un pieturoties pie sastā-
dītiem uz ,,Rīkojuma pagasta un apriņķa
valdēm par plūdu, pārliecīga slapjuma un
krusas postījumu reģistrēšanu (,,Vald.
Vēstn." 1928. g. 4. sept. X» 199) aktīm,
noteic tiešo postījuma procentu un to
ieved saraksta 8. ailē.

Gadījumos, ja lūdzējs pieteic lielāku
postījuma procentu, kā tas konstatēts uz
1928. g. 4. sept. rīkojuma pamata sastādītā

aktī, vai akts uz augšā minētā rīkojuma
pamata nebija sastādīta, lūdzējs var pie-
rādīt postījuma lielumu ar akti, kurā
skaitļos uzrādīts ražas lielums un postī-
jumi, kā arī aprēķināts postījuma procents,
salīdzinot ar vidējo ražu apkārtnē.

Aktī uzrādītās ziņas jāapliecina 2 lie-
ciniekiem, pie kam aktī jābūt atzīmētam,
ka personas, kuras piedalījušās akts sa-
stādīšanā, uzdevušas ziņas pēc labākās
sirdsapziņas, un viņām ir zināms, ka par
apzināti nepareizu ziņu došanu draud
sods (Sod. lik. 444. un 667. p.).

Liecinieku parakstiem jābūt apliecinā-
tiem no pagasta valdes.

Sastādītos (pēc parauga N° 2) sarakstus
kopā ar nodokļu maksātāju lūgumrakstiem
pagasta valde piesūta apriņķa laulku ne-
kustamas mantas vērtēšanas kommisijai
ne vēlāk kā līdz š. g. 15. maijam.

Pie lūgumrakstiem pievienojamas pa-
gasta valdes atsauksmes un zaudējumu
novērtēšanas aktis.

Ja lūgumrakstā uzrādītais saimniecības
postījuma procents sakrīt ar pagasta val-
des noteikto procentu, vai starpība postī-
jumu procentos neatstāj iespaidu uz no-
dokļa pamazināšanu resp. atlaišanu, tad
lūgumraksts kopā ar attiecīgiem materiā-
liem nav izsūtāms apriņķa kommisijai, bet
uzglabājams pagasta valdē.

8.
Apriņķa lauku nekustamas mantas vēr-

tēšanas kommisija pārbauda iesūtītos sa-
rakstus (paraugs N°2) šīs instrukcijas 2. p.
aprādītā kārtībā, skata cauri iesūtītos
lūgumus un atzīmē savus lēmumus sa-
rakstā.

9.
Apriņķa kommisijas apstiprinātā sa-

raksta (par. N° 2) vienu eksemplāru no-

dokļu inspektors nosūta pagasta valdei
ne vēlāk kā līdz š. g. 15. jūnijam .

Pagasta valde, saņemot apsti prināto
sarakstu, atzīmē 17. un 19. ailē ievestās
summas kopējā 1928. g. valsts nekustamas
mantas nodokļa maksātāju sarakstā, bet
apriņķa kommisijas lēmumu paziņo (par
N° 5) pret parakstu nodokļu maksātājiem"
viena mēneša laikā skaitot no apsti prinātā
cietušo saimniecību saraksta (paraugs N°2)
saņemšanas dienas.

Nodokļu inspektors piesūta, ne vēlāk
kā divu dienu laikā pēc saraksta izsūtīšanas
pagasta valdei, Nodokļu departamentam
ziņas pēc parauga N°4, uzrādot kopsummā
saimniecību skaitu, atlaistā nodokļa sum-
mu — atsevišķi valsts un pašvaldības daļas
kā arī pārmaksātā (cietušo saimniecību
sarsksta 19. aile) valsts nodokļa kop-
summu ieskaitīšanai nākošos maksājumos

10.
Pārsūdzība par apriņķa lauku nekusta-

mas mantas vērtēšanas kommisijas lēmumu
rakstāma uz Nodokļu departamenta vārdu
un iesniedzama vietējai (pēc nekustamas
mantas atrašanās vietas) pagasta valdei,
kura to ar savu atsauksmi un visiem mate-
riāliem ne vēlāk kā triju dienu laikā no
pārsūdzības saņemšanas dienas piesūta
attiecīgai apriņķa kommisijai, atzīmējot
uz pārsūdzības, vai viņa iesniegta termiņā,
vai pēc tā. Apriņķa kommisijas priekš-
sēdētājs nodokļu inspektors nosūta pār-
sūdzību ar savu atsauksmi Nodokļu de-
partamentam, pieliekot klāt sūdzētāja pēc
4. p. iesniegto lūgumrakstu, postījumu
novērtēšanas akti un attiecīgu izvilkumu
no cietušo saimniecību saraksta, kā āri visus
pie pārsūdzības pievienotus materiālus.

II.

Nodokļu departaments savu lēmumu
paziņo caur nodokļu inspektoru pagasta
valdei atzīmēšanai nodokļu maksātāju
sarakstos un paziņošanai maksātājam.

12;
Šai instrukcijā minētie termiņi attiecībā

uz atsevišķiem pagastiem var tikt pagari-
nāti nepārvaramu apstākļu dēļ uz apriņķu
kommisiju ierosinājumu, pie kam jaunus
terminus noteic finanču ministris.

Rīgā, 1929. g. 21. martā.
Nodokļu departamenta direktors

F. Ķempels.
Nodaļas vadītājs A. Bankins.

pagasts. Paraugs Ka 1.

Saraksts saimniecībām, kuras atsvabināmas no 1928. gada lauku nekustamas mantas nodokļa, pēc zemes kopplatības līdz 17 ha.
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Saraksta 1.—10. aili izpilda pagasta valde, bet 11.—15. aili — apriņķu kommisija.

apriņķa iecirkņa lauku nekustamas
Pagasta valdes priekšsēdētājs mantas vērtēšanas kommisijas priekšsēdētājs

Darbvedis Locekļi

Darbvedis

pagasts.Paraugs_jj8_Saraksts saimniecībām, kuru īpašnieki lūdz pamazināt vai atlaist 1928. gada lauku nekustamas mantas nodokli pēc postījumu lieluma.
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Saraksta 1.-8., 11.-14. aili izpilda pagasta valde, bet 9. un 15.-19. aili - apriņķa kommisija.

._ ,, . . „ ...... apriņķa iecirkņa lauku nekustamas
Pagastā valdes pr.ekssedetais , . ... , ... . , , _ .-.-.J mantas vērtēšanas kommisijas priekšsēdētājs

Darbvedis
Locekļi

Darbvedis



' Paraugs Ne 3.

Nodokļu departamenta II nodaļai.

apriņķa iec. lauku nekustamas mantas vērtēšanas kom-
jļjisiias ziņojums par 1929. g mēnesī atlaisto nodokli saimniecībām ar

zemes kopplatību līdz 17 li pēc 1929. gada 7. marta likuma.
1929. gada N°

_ . _. . ,,. Cik no iemaksāmPar kādu summu nodoklis Latv. b-kā ieskai-
Saimniecību atlaists tāms nākošosmak-

Pagasta nosaukums . sājumos valstij
sks i t s --- --- — - -— ,. ,_, .

Valstij ļ Pašvald. Nodoklis
Lati S. Lati ļ S. Lati S.

Ziņas ievietojamas pēc saraksta N° 1. ailēm: 13., 14. un 15.

Paraugs Jfe 4.
Nodokļu departamenta II nodaļai.

apriņķa iecirkņa lauku nekustamas mantas vērtēšanas
kommisijas ziņojums par 1929. gada mēnesī atlaisto, pēc postījumu
lieluma, 1928. g. lauku nekustamas mantas nodokli pēc 1929. gada 7. marta likuma.

1929. gada Ne

jš Par kādu summu nodoklis Cik no iemaksām'Latvijas bankā
'g pamazināts vai atlaists ieskait. nākošos [maksāj. valst. ?*

'? Pagasta nosaukums esi ===== =
ES Valstij. Pašvald. / Nodoklis

c/j Ls Ls Ls

Ziņas ievietojamas pēc saraksta JVs 2 ailēm: 17., 18. un 19.

Paraugs JVs 5.

: : :...:..:......:..: : mājās
(kam)

pagasta valde paziņo, ka :..: apriņķa
_ iecirkņa lauku nekustamas mantas vērtēšanas kommisija uz 1929. g.
7. marta likuma pamata Jūsu 1928. g. lauku nekustamas mantas nodokli

ntlāidusi
., ..—:, noteikusi valstij Ls un pašvaldībai Ls

nav atlaidusi' J r

Pārmaksās ieskaitītas 1929. gada nodokļa maksājumos valstij Ls
itin pašvaldībai Ls

Pagasta valdes priekšsēdētājs

Darbvedis

Noplēšams pie paziņojuma izsniegšanas un uzglabājams pagasta valdē.

apriņķa iecirkņa lauku nekustamas 'mantas
vērtēšanas kommisijas paziņojumu, ka

(saimniecības nosaukums)
viz 1929. g. 7. marta likuma pamata 1928. gada lauku nekustamas mantas no-

o ļ-ļrļļcļ"C
doklis .. . . , noteikts valstij Ls un pašvaldībai Ls ,nav atlaists J r '
saņēmu 1929. g

Saņēmēja paraksts
Paziņojumu izsniedza

Apstiprinu.
1929. g. 24. martā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Papildinājumi un grozījumi
„Tēlefona iekšzemes satiksmes taksē un tās piemērošanas noteikumos",

kas publicēti ,.Valdības Vēstneša" 1928. g. 73. numurā (papildinājumi un grozījumi
pie tās publicēti „Valdības Vēstneša" f928. g. 91., 140., 208. un 246. numurā).

Līdzšinējais teksts: Grozītais teksts:

§ 3 §3

Piezīmes: Piezīmes:
a) Rīgā pirmās 600 un Liepājā pirmās a) Rīgā pirmās 1500 un Liepājā

300 vietējās sarunas katrā abonē- pirmās 750 vietējās sarunas abone-
menta pusgadā no viena abonenta menta gadā no abonenta numura
numura vietējo sarunu kopskaita ir brīvas no šinī paragrāfā minētās
ir brīvas no šinī paragrāfā minētās sarunu maksas, pie kam iekasēšanu
sarunu maksas; izdara pa mēnešiem.

§ 5. Maksa par tiešu vadu starp § 5. Maksa par tiešu vadu starp diviem
diviem aparātiem 'vai komutatoriem, vai aparātiem vai komutatoriem, vai numerā-
numerātoriem centrāles 4 km rajonā, toriem centrāles 4 km rajonā, bez šī vada
bez šī vada ieslēgšanas centrāles komū- ieslēgšanas centrāles komutatorā, ir div-
tātorā, ir divkārtīga galvenā aparāta vai kārtīga galvenā aparāta abonēšanas maksa,
§ 4. minētā komutatora vai numerātora izņemot Rīgas un Liepājas centrāles, kuras
abonēšanas maksa, izņemot Rīgas un piemēro šī paragrāfa piezīmi c).
Liepājas centrāles, kuras piemēro šī pa-
grafa piezīmi c).
Piezīmes: Piezīmes:
c) Rīgas un Liepājas centrāļu 4 km c) Rīgas centrāles 4 km rajonā maksa

rajonā par tiešo vadu ņem div- par tiešo vadu ir Ls 500,— ;
kārtīgu § 3. noteikto galvenā apa- Liepājas centrāles 4 km rajonā —
rata pamatmaksu un "virs tās vēl Ls 450,—.
maksu Rīgā' kā par 6800, bet
Liepājā, kā par 7400 vietējo sa-
runu pēc § 3.

§ 12 . Telefona gada abonements dalās § 12. īsākais abonementa laiks, par
dlvos abonementa pu^ados. īsākais kādu iekasē visas telefona maksas ar
laik s par kādu iekasē SS 1 . 2.. 3., 4., 5., abonementa raksturu — ir pusgads, bet

Līdzšinējais teksts: Grozītais teksts:
6., 7., 8., 9., 10. un II. noteiktās gada visas abonementa maksas iekasē pa .ne-
maksas, ar izņēmumiem šī paragrāfa pie- nešiem,
zīmēs a) un b), ir pusgads.

Piezīmes: Piezīmes:
a) Izņēmumi pielaisti ar sezonas abo- a) izņēmumi pielaisti ar sezonas abo-

nentiem peldu vietās, vasarnīcu nentiem peldu vietās, vasarnīcu
rajonos, nometnēs un ostas pil- rajonos, nometnēs un ostas pil-
sētās, izņemot Rīgu, kuriem abo- sētās, izņemot Rīgu, kuriem obli-
nementa pusgads var tikt saīsināts gātoriskais abonementa pusgads
uz trim mēnešiem; saīsināts uz trim mēnešiem;

b) sezonas abonentam triju mēnešu b) sezonas abonentam triju mēnešu
abonementu var pagarināt uz vienu abonementu var pagarināt uz turp-
mēnesi, ņemot 10% no attiecīgām makiem mēnešiem pret attiecīgām
gada abonementa maksām, un uz mēneša abonementa maksām;
divi mēneši par 20% no tām pašām ,
maksām;

e) ja otrs abonementa pusgads pēc . e) ja abonements nav sācies mēneša
satiksmes atklāšanas vai § 5. pirmā dienā, tad pie pirmās turp-
mineto tiešo vadu ierīkošanas ne- mākās maksāšanas iekasē abone-
sākas mēneša pirmā dienā, tad menta maksti par tekoša mēneša
iekasējot abonēšanas maksas par atlikumu un par visu nākošo mē-
otru abonementa pusgadu, iekasē nesi, lai turpmākie abonementa
kopā ar tām arī attiecīgo abonēša- mēneši sāktos kalendāra mēneša
nas maksu daļu par laiku no otra pirmā dienā;
abonementa pusgada beidzamās
dienas līdz nākošā mēneša pirmai
dienai, lai turpmākie abonementu
pusgadi sāktos mēneša pirmā dienā.

d) piezīmes e) noteikumi neattiecas uz
centrālēm ar abonentu skaitu virs
300, kurās visu abonentu kārtējos
maksājumus sadala grupās, nosakot
katrai grupai savu maksāšanas
termiņu.

§ 17. Maksa par tālsarunu nepielai- § 17. Maksa par tālsarunu nepielai-
šanu: Ls sanu:

a) vispār, gadā 6,— a) (atcelts) Ls
b) uz mēnesi I,— b) vispār, mēnesī 1,—
c) zināmās dienas stundās, c) (atcelts)

gadā 12,—
d) zināmās dienas stundās, uz d) zināmās dienas stundās, mē-

mēnesi 2,— nēsī .......... 2,—
e) uz vienu dienu —,50 e) uz vienu dienu —,50

§ 19. Maksa par nezvanīšanu nakts § 19. Maksa par nezvanīšanu nakts
laikā: Ls laika:

a) vispār, gadā 12,— a) (atcelts) Ls
b) uz mēnesi 3,— b) vispār, mēnesī 3,—
c) atsevišķs pieprasījums. . . —,20 c) atsevišķs pieprasījums. .. . —,20

§ 36. Piezīmes: . § 36. Piezīmes:
b) privātu sarakstu izdošana var no- b) privātu sarakstu izdošana var no-

tikt vienīgi ar pasta un telegrāfa tikt vienīgi ar pasta un telegrāfa
departamenta katrā atsevišķā gadī- departamenta katrā atsevišķā gadī-
jumā dotu atļauju, pie kam par jumā dotu atļauju,
katru 100 vai tā daļu ievieto-
jamo abonentu tiek iekasēta maksa
Ls 10,— apmērā, bet kopsummā
ne vairāk par Ls 1000,—.

§ 38. Visas B nodalījumā noteiktās § 38. Visas B nodalījumā noteiktās
maksas ar gada abonementa raksturu ir maksas ar abonementa raksturu ir padotas
padotas § 12. noteikumiem. Visi B noda- § 12. noteikumiem,
lījumā minētie pakalpojumu abonementi,
ar īsāku par pusgada periodu, netiek
dalīti.

§ 39. § 39

Piezīme: Piezīme:
Vietējās sarunas garums no sarunu Vietējās sarunas garums no sarunu

punkta nedrīkst pārsniegt 10 min. punkta nedrīkst pārsniegt 9 min.
§ 40. § 40

Piezīmes: Piezīmes:
d) satiksmes apklusuma laikā no pīkst. d) satiksmes apklusuma laikā no pīkst.

20—8 šinī paragrāfā noteiktās lik- 19—8 šinī paragrāfā noteiktās lik-
mes tiek piemērotas 3/5 apmēros, mes tiek piemērotas 3/g apmēros,
pie kam mazākā maksa ir 10 sant. p j e kam mazākā maksā ir 10 sant.;

§43. Maksa par abonementa tālsarunu §43. Maksa par abonementa tālsarunu
ir ir

a) no pīkst. 8—20 trīskārtīga pret a) no pīkst. 8—19 trīskārtīga pret
attiecīgās vienkāršas tālsarunas attiecīgas vienkāršas tālsarunas
maksu, ko nosaka § 40; maksu, ko nosaka § 40;

b) no pīkst. 20—8 tiek piemērotas b) no pīkst. 19—8 tiek piemērotas
§ 40. noteiktās likmes '/2 apmēros. §40. noteiktās likmes >/2 ap-

mēros.
Piezīmes:». Piezīmes:

c) abonementa tālsarunas garumu lai- c) abonementa tālsarunas garumu lai-
kā no pīkst. 8—20 var pieteikt 3,6 kā no pīkst. 8—19 var pieteikt
vai 9 minūtes, bet laikā no pīkst. 3,6 vai 9 minūtes, bet laikā no
20—8 arī 12 un 15 minūtes, pīkst. 19—8 ari 12 un 15 minūtes,

f) Latvijas telegrāfa aģentūrai ir tie- f) Latvijas telegrāfa aģentūrai ir tie-
sība uz 50"',. maksas pazeminājumu sība uz 50" „ maksas pazeminājumu
par abonementa tālsarunām laikā par abonementa tālsarunām laikā
no pīkst. 8—20. no pīkst. 8—19.

§ 44. Maksa par galvenā aparāta vai § 44. Maksa par galvenā aparāta vai
§ 4. minētā komutatora vai nu- § 4. minētā komutatora vai numerātora
merātora pievienošanu centrālei pievienošanu:
4 km rajonā Ls 50,— i centrāles 2 km rajonā . Ls 30,—

11 rajonā no 2 km līdz 4 km Ls 50,—
§ 45. Maksa par viena aparāta vai § 45. Maksa par viena aparāta vai

komutatora vai numerātora pievienošanu komutatora vai numerātora pievienošanu
§ 5. minētam tiešam vadam Ls 50,—. § 5. minētam tiešam vadam:

I centrāles 2 km rajonā . Ls 30.—
II rajonā no 2 km līdz 4 km Ls 50,—



Līdzšinējais teksts:
§ 54

Telefona abonentiem — privātperso-
nām viņiem piesūtītie § 53. minēto mak-
sājumu I un 11 grupu rēķini jānomaksā
15 dienu laikā, skaitot no attiecīgā
rēķina izrakstīšanas dienas.

Telefona abonentiem — valsts iestādēm
un amatpersonām, kuras maksā par tele-
fona satiksmes lietošanu no valsts budžeta
paredzētām summām, pašvaldības iestā-
dēm un ārvalstu pārstāvībām — viņiem
piesūtītie § 53. minēto maksājumu 1 un II
grupu rēķini jānomaksā viena mēneša
laikā, skaitot no attiecīgā rēķina izrakstī-
šanas dienas. Ja augstāk minētām valsts
iestādēm un amatpersonām šo rēķinu no-
maksa nav iespējama viena mēneša laikā
novēlotas valsts budžeta pieņemšanas dēļ,
tad tādi rēķini jānokārto 15 dienu laikā
pec valsts budžeta publicēšanas.

Visiem telefona abonentiem bez izņē-
nr.ima § 53. minētās 111 grupas maksājumi
jānokārto telefona kantorī pirms vēlamā
pakalpojuma saņemšanas. Uz maksātāja
vēlēšanos, viņam nokārtojot §§ 33., 34., 35.,
36., 37., 51. un 58. noteiktās maksas tele-
fona kantoris izsniedz kvīti pret § 55. no-
teikto maksu. § 57. noteikto soda naudu
pieraksta attiecīgā rēķinā pie maksāšanas.

Visiem telefona abonentiem viņiem pie-
sūtītie § 53. minēto maksājumu V grupas
rēķini jānomaksā pirms pieteikto darbu
iesākšanas, t. i. darbi pirms maksu nokār-
tošanas netiek iesākti,

Visiem telefona abonentiem viņiem pie-
sūtītie § 53. minēto maksājumu VI grupas
rēķini jānomaksā 15 dienu laikā, skaitot
no rēķina izrakstīšanas dienas.

Piesūtot rēķinus par § 53. minēto mak-
sājumu I grupu, rēķinā uzņem arī II grupas
maksājumus, kādi skaitās nenokārtoti at-
tiecīgā abonenta kontā.

Attiecībā uz § 53. minēto maksājumu
II grupu, piesūtot par tiem atsevišķus
rēķinus, ievēro sekošu kārtību:

1) summu līdz Ls 5,— iekasē reizi
pusgadā;

2) summu no Ls 5,— līdz Ls 20,—
iekasē reizi pa trim mēnešiem;

3) summu no Ls 20,— līdz Ls 60,— ie-
kasē reizi mēnesī un

4) summu Ls 60,— iekasē līdz ko tāda
sasniegta.

Vajadzīgo zīmognodokli uz rēķiniem sa-
maksā attiecīgais abonents pie rēķina
nomaksas.

Piezīmes:

§ 57. Par rēķina maksāšanas termiņa
nokavēšanu jāmaksā soda nauda, kas
līdzinās nokavētā rēķina summai, bet
tomēr ne vairāk kā Ls 3,—.

Piezīmes:
a) ja vienam abonentam vienā termiņā

jāmaksā vairāki rēķini, tad par
visu rēķinu maksāšanas termiņa
nokavēšanu jāmaksā soda nauda,
kas līdzinās rēķinu kopsummai,.bet
tomēr ne vairāk kā šinī paragrāfā
noteiktā augstākā likme;

b) nomaksājot viena termiņa rēķinus
ar nokavēšanos dažādos termiņos,
šinī paragrāfā noteiktā soda nauda
tiek iekasēta pie katras izdarītās
maksāšanas par viena reize no-

maksāto jeb nomaksātiem rēķi-
niem attiecīgos apmēros;

c) rēķini ar dažādiem maksāšanas
termiņiem par viņiem noliktu ter-
miņu nokavēšanu ir katrs padots
savai atsevišķai soda naudai sa-
skaņā ar šo paragrāfu;

d) zem viena abonenta šinī taksē ir
jāsaprot viens telefons numurs; ja
vienai personai vienā termiņā jā-
maksā vairāki rēķini, kas saistīti ar
atsevišķiem telefona numuriem, tad
šī paragrāfa noteikumus piemēro
katram telefona numuram pat-
stāvīgi, bet ne kopīgi.

S 58. Ja rēķinu nenomaksā laikā, nā-

košā dienā pēc maksāšanas termiņa note-
cēšanas satiksmi pa attiecīgo telefona
numuru noslēdz.

Sep tiņu dienu laikā pēc satiksmes

noslēgšanas var atjaunot satiksmi, ja no-
maksā nokavēto rēķinu un § 57. noteikto
soda naudu.

Grozītais teksts:

§ 54
Visiem telefona abonentiem viņiem pie-

sūtītie § 53. minēto maksājumu I un II
grupu rēķini jānomaksā 10 dienu laikā,
skaitot no attiecīgā rēķina izrakstīšanas
dienas. Ja valsts iestādēm un amatper-
sonām, kuras maksā par telefona satiksmes
lietošanu no valsts budžetā paredzētām
summām, šo rēķinu nomaksa nav iespējama
10dienu laikā novēlotas valsts budžeta pie-
ņemšanas dēļ, tad tādi rēķini jānokārto
15 dienu laikā pēc valsts budžeta publi-
cēšanas.

Visiem telefona abonentiem bez izņē-
muma § 53. minētās 111 grupas maksājumi
jānokārto telefona iestādē pirms vēlamā
pakalpojuma saņemšanas. Uz maksātāja
vēlēšanos viņam nokārtojot §§ 33., 34., 35
36., 37., 51. un 58. noteiktās maksas te-
lefona kantoris izsniedz kvīti pret § 55.
noteikto maksu.

Visiem telefona abonentiem viņiem pie-
sūtītie § 53. minēto maksājumu V grupas
rēķini jānomaksā pirms pieteikto darbu
iesākšanas, t. i. darbi pirms maksu nokār-
tošanas netiek iesākti.

Visiem telefona abonentiem viņiem pie-
sūtītie § 53. minēto maksājumu VI grupas
rēķini jānomaksā 10 dienas laikā, skaitot
no rēķina izrakstīšanas dienas.

Piesūtot rēķinus par § 53. minēto mak-
sājumu I grupu, rēķinā uzņem visus II gru-
pas maksājumus, kādi skaitās nenokārtoti
attiecīgā abonenta kontā.

II grupas nenokārtoto maksājumu kop-
summai sasniedzot Ls 60,—, tādu iekasē
piesūtot abonentam atsevišķu rēķinu.

Vajadzīgo zīmognodevu uz rēķiniem sa-
maksā attiecīgais abonents pie rēķina no-
maksas.

Piezīmes:
c) zem viena abonenta šinī taksē ir

jāsaprot viens telefona numurs;
ja vienai personai vienā termiņā
jāmaksā vairāki rēķini, kas saistīti
ar atsevišķiem telefona numuriem,
tad šī paragrāfa noteikumus pie-
mēro katram telefona numuram
patstāvīgi, bet ne kopīgi.

§ 57. (atcelts).

§ 58. Ja rēķinu nenomaksā laikā, nā-
košā dienā pēc maksāšanas termiņa note-
cēšanas satiksmi ar attiecīgo 'telefona
numuru noslēdz.

Septiņu dienu laikā pēc satiksmes
noslēgšanas jeb pa atlikušo abonementa
laiku var atjaunot satiksmi, ja nomaksā
nokavēto rēķinu.

Līdzšinējais teksts:

Nākošo septiņu dienu laikā, pēc
pirmo septiņu dienu paiešanas, kā arī
gadījumos, kad galvenā aparāta vai § 4.
minētā komutatora vai numerātora abo-
nements vēl turpinās pēc šīm 14 dienām,
pa visu atlikušo abonementa laiku
var atjaunot satiksmi, ja nomaksā noka-
vēto rēķinu ar § 57. noteikto soda naudu un
Ls 10,— ieslēgšanas naudas.

Abonēšanas maksu aprēķina arī pa visu
satiksmes noslēgšanas laiku.

Ja rēķins paliek nenokārtots, tad tūlīt
pēc minēto 14 dienu paiešanas jeb pēc
galvenā aparāta vai § 4. minētā komutatora
vai numerātora abonementa izbeigšanās,
ja tas ir turpinājies pēc šīm 14 dienām,
telefona satiksmes ierīces tiek novāktas.

Satiksmi pēc tam var atjaunot vairs
tikai pieteicot jaunu abonementu parastā
kārtībā un nomaksājot pievienošanas
maksu pēc § 44.

Piezīmes:
a) šī paragrāfa noteikumiem nav pa-

doti telefona abonenti — valsts
iestādes un amatpersonas, no ku-
riem par noteiktā termiņā neno-
maksātu rēķinu iekasē § 57. no-
teikto soda naudu.

§ 59
b) ja abonents grib pirms abonementa

notecēšanas to izbeigt, tad atmaksā,
ja tas visus savus maksājumus te-
lefona kantorim ir nokārtojis, §§ 1.,
2., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. un 13.
noteiktās maksas, § 3. noteiktās
pamatmaksas un § 14. punktā
a) noteikto maksu tikai par atliku-
šiem pilniem mēnešiem, bet ne
vairāk par trim mēnešiem; citas ne-
kādas atmaksas sakarā ar brīv-
prātīgu abonementu izbeigšanu ne-
tiek izdarītas; nekādas abonementu
maksu atmaksas netiek izdarītas,
ja abonents vēlas pirmā pusgadā
pēc satiksmes atklāšanas izbeigt
savu abonementu.

Grozītais teksts:

Abonēšanas maksu aprēķina ari p
satiksmes noslēgšanas laiku.

Ja rēķins paliek nenokārtots, tad tūlītpēc minēto 7 dienu paiešanas jeb pēc
galvena aparāta abonementa izbeigšanās
ja tas turpinājies pēc šīm 7 dienām, telefona'
ierīces tiek novāktas.

Satiksmi pēc tam var atjaunot vairs
tikai pieteicot jaunu abonementu parastā
kārtībā un nomaksājot pievienošanas.
maksu pēc § 44.

Piezīmes:
a) abonenti — valsts iestādes un

amatpersonas šī paragrāfa notei-
kumiem nav padoti.

c) abonementa brīvprātīgas izbei gša-
nas gadījumā abonentam jāpaziņo
par to rakstiski telefona iestādei
pirms samaksātā abonementa iz-
beigšanās; pretējā gadījumā no
viņa piedzen telefona lietoša-
nas maksas par visu laiku no sa-
maksātā abonementa beidzamās
dienas līdz aparāta noņemšanas
dienai.

§ 59
b) (Atcelts.)

Šie papildinājumi un grozījumi stājas spēkā ar 1929. g. 1. aprīli un līdz ar to

tiek atceltas attiecīgās vietas līdzšinējā tekstā ,,Telefona iekšzemes satiksmes taksē
un tās piemērošanas noteikumos".

Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. Auziņš.
Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.

Techniskās pārvaldes priekšnieks H. Resnais.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Pamatojoties uz 1926. g. ,,Valdības
Vēstneša" Ne 13 publicētiem noteikumiem
par aptieku asistentu pārbaudījumiem,
farmācijas valde paziņo, ka pārbaudī-
jumus noturēs š. g. 2. maijā, pulkst. 17,
farmācijas valdes telpās, Skolas ielā Ne 28.

Personām, kuras vēlas eksaminētie?,
jāiesniedz līdz š. g. 26. aprīlim lūgumi,
apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu,
klātpieliekot sekošus dokumentus:

1) apstiprinātu pases norakstu;
2) apliecību par vidusskolas beigšanu

ar latīņu valodu ģimnāzijas kursa
apmērā;

3) apliecību par divgadīgu praktikanta
praksi aptiekās;

4) Ls 20 eksaminācijas naudas un
5) 2 fotogrāfijas.
Rīgā, 1929. g. 22. martā.

Farmācijas valdes priekšnieks
Mag. pharm. D. Kikkans.
Darbvede E. Rūtenbergs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1929. g. 14. februāra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 158. p. 1. d. apsūdzēto
Annu Anša iri. Mentels, dzim. Stabiņš, kuras
pazīšanas zīmes sekošas: apm. 50 gadus veca,
nelielu, vidēju augumu, melniem, drusku iesir-
miem, matiem, tumšām uzacīm, nelielu degunu
ar mazliet uz augšu uzliegtu galu un nelielu
miesas krāsas kārpiņu uz tā. rt»

Katram, kam zināma Mentels ^uzturēšanās
vieta, vai arī kur atrodas viņai piederoša manta,
par to bez kavēšanās jāpaziņo Liepājas apgabal-
tiesai vai ari tuvākai policijas iestādei.

1929. g. 23. martā. N° 2528.
Tiesas loceklis Menšikovs,

Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas kriminālnodaļaj
saskaņāfar savu 11929. g. 21. marta lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 574. p. 2. d. apvainoto
Valteri Nikolaja d. V i t o 1u - T a u b i, kura
pazīšanas zīmes sekošas: 31 g. vecs, lielu, slaiku
augumu, tumšiem matiem un acīm. Latvijas
iekšzemes pase B. Z. Na 006045, izdota noJLie-
pājas prefektūras ar .Ne 36341. <*»«*.Katram, kam zināma Vītola-Taubes uzturēšanās-
vieta vai arī kur atrodas viņam piederoša manta,
par to bez kavēšanas jāziņo Liepājas apgabal-
tiesai vai tuvākai policijas iestādei. — Atrašanas-
gadījumā Vītolu-Taubi apcietināt un ieskaitīt
Liepājas 2. iec izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

1929. g. 23. martā. JMi> 4464.
Akts N° 23/29. g. III d. II g.

Tiesas loceklis (paraksts).
Sekretārs (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 4. marta nolēmumu,
mekfē apsūdzētos pēc s. 1.589. p. 1. d. un «•«'
4. un 5. pkt. 1) Mateju Mateja d. Aiš poras,,

dzim. 1884. g., 2) Antonu Jozupa d. KuduK'r
apm. 30 gadus vecu, 3) Kazimiru Fēliksa o.

Žilinski, apm. 25 gadus vecu un 4) Apan-
novu Izidora d. K o 1 p a k u , dzim. '9°0- Jļ'xjs

Minētie apsūdzētie dzīvo Lietavā. Ma"ij
Aišporas — Ratišķu apriņķa Poņemunas Pa8a**
Ceponišku mājās; ' Antons Kudukis — Aļ"~
pilsētā; Kazimirs Žilinskis — Kibartos un AP*
linovs Kolpaks — Ratišķu apr. Poņemun^
pagastā Bruzguļu mājās. . jjj

Tā kā apsūdzētie noziegumu izdarījušu-ai* y

un izvairās no tiesās, apgabaltiesa lūdz. M
ierašanās gadījumā Latvijā, katru, kam
zināma Mateja Aišporas, Antona Kuduki , *
mira Žilinska un Apalinova Kolpaka u7tlir r. iiaj

'
vietas, par to tūliņ paziņot tuvākai P"^
Atrašanas gadījumā Mateju Aišporas, A
Kuduki, Kazimiru Žilinski un Apalmovu *
paku apcietināt, par ko paziņot Jelgavas a P& jlT1,
tiesai un Jēkabpils apriņķa izmeklēšanas tiesnc

Jelgavā, 1929. g. 21. martā.
Priekšsēdētāja b. J- Strazd

Sekretārs A. Štubis.



Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1929. g. 24. martā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Telefona iekšzemes takses likmju kopojums.

'^PApraksts
kārtas - .

~
L

~ ~ ~~
2.

A. Telefona ierīču abonements.
1 Maksa par galveno aparātu:

a) I grupas centrāles (ar darbības laiku līdz
14 stundām)... I kategorija

II „
III „

b) II grupas centrālēs (ar 24 stundu darbību
un abonentu skaitu līdz 250) 1 katēgor.

II
111

c) III grupas centrālēs (ar 24 stundu darbību
un abonentu skaitu 251—1000) . I kat.

II .,
III " „

d) IV grupas centrāles (ar 24 stundu darbību
un abonentu skaitu virs 1000). . I kat.

II „
III „

e) telefona palīgnodaļās (neatkarīgi no dar-
bības laika, abonentu skaita un kate-
gorijām)

2 Maksa par papildaparātu:
a) I grupas centrālēs un palīgcentrālēs . .
b) II grupas centrālēs
c) III grupas centrālēs
d) IV grupas centrālēs

3 a) Pamatmaksa Rīgas un Liepājas centrālēs:
par galveno aparātu Rīgā . . ".- . . .

, Liepājā
,, papildaparātu Rīgā

Liepājā
b) Maksa par vietējo sarunu no galvenā vai

papildaparāta Rīgā un Liepājā
4 Maksa par komutatoru vai numerātoru kopā

ar tā apkalpošanas aparātu no numura . .
a) I grupas centrālēs . . I kategorijā . .

II ?
III ,.. -

b) II grupas centrālēs . . I kategorijā . .
II ? -

III ,, ? ?
cA III grupas centiāles . . 1 kategorijā . .

II . .
III

d) IV grupas centrālēs . . 1 kategorija . .
II

III „ ?
5 Maksa par tiešu vadu starp diviem aparātiem,

komutatoriem vai numerātoriem centrāles
4 km rajonā:
a) manuālās centrālēs

b) Rīgas centrālē
c) Liepājas centrālē

6 Maksa par pārslēgti papildaparātam vai pa-
pildzvanam
a) par pārslēgti ar zvanu
b) ,, ,, bez zvana

7 Maksa par ieslēgti aparāta pārvietošanai .
8 Maksa par papildzvanu

a) parasto
b) ārpus telpām uzstādāmo

9 Maksa par klausāmo papildstobriņu ....
10 Papildmaksa par mitrās telpās vai ārpus

telpām uzstādītu
a) aparātu
h) komutatoru vai numerātoru no katra

numura
c) pārslēgu ar zvanu
cl) „ ' bez zvana
e) ieslēgti
f) parasto papildzvanu
«) klausāmo papildstobriņu

11 Maksa par papildattāluma katriem 100 met-
riem vai to daļu pēc faktiskā vada garuma
no centrāles 4 km rajona robežas līdz gal-
venam aparātam un no pēdējā līdz katram
papildaparātam

B. Pakalpojumu abonements un atsevišķas

maksas.
12 Maksa par sarunu maksas iekasēšanas apa-

rāta. 5 sant. vai 10 sant. tipa, teclmisko
uzraudzību

13 Maksa par mikrofona dezinficēšanu pilsētu
centrāļu 4 km rajonā
a) abonējot, reizi mēnesī
b) atsevišķa dezinfekcija

14 Maksa par pareiza laika paziņošanu ....
15 Maksa par ugunsgrēka vietas paziņošanu. .

a) bez pieprasījuma
b) atsevišķs pieprasījums

Telefona
iekšzemes Maksas

takses
un tās pie- .,- .
mērošanas Vienreizēja "ienesa
noteikumu abonements

§§ Ls Ls

3. 4. 5.

§ i-

3 —
4 —
5.33

4,67
7 —
9,33
5,33
5,33
8,33

11.67

6,67
10,-
13,33

§ i-
piez. f. 3 —
§2.

1,67
2, .

2^33
2,67

§3.
6,67
3,33
1.67
0,83

0,05

§4-
0,33
0,50
0,67
0,58
0,92
1,17
0,67
1,08
1,50
0.83
1,33
1,75

S 5. Divkārtīga
§ 1. noliktā
galvenā apa-
rāta abon.
maksa.

§ 5. 41,67
piez. c. 37,50

§6.
0,67
0.33

§ 7. 0,67
§8.

0,67
I,—

§ 9. 0,33

§ 1°-
1,33

0,50
0,42
0,17
0,33
0,33
0,17

§ 11.

0,17

§ 13. 0,67

§ I4-
0,50

0,75
§ 15. 0,05
8 16.

0,67
0,10 I

M ° pēc
kārtas Apraksts

1. 2.

16 Maksa par tālsarunu nepielaišanu
a) vispār
b) zināmas dienas stundās
c) uz vienu dienu

17 Maksa par modināšanu noteiktā laikā . . .
a) katru dienu
b) atsevišķs pieprasījums

18 Maksa par nezvanīšanu nakts laikā ....
a) vispār
b) atsevišķs pieprasījums

19 Maksa par ilgstošu zvanīšanu, lai dzirdētu
blakus telpās, pastāvīgi

atsevišķs pieprasījums
20 Maksa par abonenta paziņojumu centrālē

par savu izbraukšanu aizrādīšanai viņa
numura pieprasītājiem, dienā

21 Maksa par abonenta aizrādījumu savienot
pieprasītājus pēc viņa numura ar citu
kādu numuru, kur tas pagaidām uzturas,
ne ilgāk par vienu dienu

22 Maksa par pieprasījumu konstatēt izsaucošā
telefona numuru, dienā

23 Maksa par atkārtotu pieteiktas tālsarunas
pieprasīšanu, katrs papildpieprasījums. .

24 Maksa par pieteiktās tālsarunas atsaukšanu
a) ja tālsaruna nav vēl pieteikta starp-

centrālē vai gala centrālē
b) ja tālsaruna jau pieteikta starpcentrālē

vai gala centrālē
25 Maksa par pieteiktu tālsarunu, kura nenotiek

a) nepareiza numura vai abonenta no-
saukuma uzdošanas dēļ

b) vrena vai otra korrespondenta neat-
bildēšanas dēļ

26 Maksa par telefonisku izziņu attiecībā. . .
a) uz abonentu numuru vai adreses no-

skaidrošanu pēc saraksta vietējā sa-
tiksmē

b) tas pats tālsatiksmē ? . .

c) uz tikko notikušu tālsarunu
d) uz agrāk notikušu tālsarunu vai

abonentu rēķinu stāvokli vispār. . .
27 Maksa par tālsarunas pieteikumā uzdotā

numura maiņu
a) ja tālsaruna nav vēl pieteikta starp-

centrālei vai gala centrālei
b) ja tālsaruna jau pieteikta starpcentrālei

vai gala centrālei
28 Maksa par centrāles izsaukšanu ārpus darba

laikā, ja centrāle atbildējusi
29 Maksa par pieaicinājumu 3 km rajonā ap

centrāli pie aparāta sarunu punktā, vai
tālsarunas iepriekšēju pieteikumu uz abo-
nenta numuru

1) Par katru papildadresi pie pieaicinājuma
vai papildnumuru pie pieteikuma....

2\ Par paziņojumu, ka pieaicinājums vai
pieteikums izpildīts

3) Par katru papildpieprasījumu par korres-
pondenta ierašanos vest sarunu

4) Par pieaicinājuma piegādāšanu ārpus
centrāles 3 km rajona, par katru kilometru,
vai tā daļu

30 Maksa par tiešu savienojumu ārpus centrāles
obligātoriskā darbības laika
a) starp diviem vienas centrāles abonen-
tiem
b) starp palīgcentrālēs abonentu un virs-
centrāli, ja attālums starp tām nepārsniedz
25 km
c) T. p., ja savienojums iet caur otru pa-

līgcentrāli
cl) T. p., ja savienojums iet caur vairākām

palīgcentrālēm vai ja punktā c) minētā
gadījumā attālums ir pāri 25 km . .

e) starp virscentrāles abonentu un pa-
līgcentrāli

f) starp virscentrāles abonentu un otru
virscentrāli

31 Maksa par abonenta numura paturēšanu nā-
kamai sezonai

Telefona
iekšzemes Maksas

takses
un .tāspie-

v _ ... Mēnešamērošanas V.enrmeja abonementSnoteikumu

_§§ Ls Ls

3. _ 4. 5.

§ 17.
I-
2-

0,50
§ 18.

3 —
0,20

§ 19
3-

0.20

0,67
§ 20. 0,20

§ 22. 0,50

§ 23. 0,40

§ 24. I,—

§ 25. 0,10
§ 26.

0,10

0,20
§ 27.

0,20

0.20
§28.

0,05 I
Maksa kā I
par 3 min. I
tālsarunu ™
starp att.
iestādēm.

0,10

0,20

§ 29. I

0,10 |

0,20

§ 30. 0,20

§ 31. Maksa kā
par 3 min.
tālsarunu

starp gala
iestādēm,

bet ne ma-
zāk kā

0,80

0,40

0,40

0,40

§3.
piez. a) 0,30

§ 32.

0,10

0,20

0,30

Maksa kā
par 3 min.
tālsarunu

starp gala
centrālēm,

bet ne ma-
zāk par

0,40

b), c), d)
punkfu
maksa-

Maksa
par 3 min.
tālsarunu.

33. 4 —



Nopēc

kārtas Apraksts

1. 2.
~~

32 ļ Maksa par abonenta nosaukuma vai numura
maiņu
a) ja abonents maina pats savu nosau-

kumu, numuru, vai abus reizē . . .
b) ja abonents nodod sava abonementa

lietošanu citai personai
33 Maksa par neobligātorisku abonenta nosau-

kuma ievietojumu abonentu sarakstā, ne
vairāk kā 3 rindiņas

34 Maksa par Latvijas telefona abonentu sa-
raksta eksemplāru .
a) abonentiem
b) citām personām

35 Maksa par auklas katru metru vai tā daļu
virs normālā garuma
a) mikrotēlefonam
b) rozetei
c) klausāmam papildstobriņam

C. Sarunu maksas.

36 Maksa par vietēju sarunu no sarunu punkta
37 Maksa par katrām 3 min. vienkāršas tālsaru-

nas uz attāluma
a) 1. joslā līdz pilniem 10 km ....
b) 2. joslā no 10—25 km ieskaitot . .
c) 3. joslā no .25—50 km ieskaitot . .
d) 4. joslā no 50—100 km ieskaitot . .
e) 5. joslā no 100—150 km ieskaitot
f) 6. joslā no 150—200 km ieskaitot .
g) 7. joslā no 200—250 km ieskaitot
h) 8. joslā no 250—300 km ieskaitot .
i) 9. joslā pāri par 300 km

38 Maksa par steidzamu tālsarunu

39 Maksa par noteikta laika tālsarunu ....
40 Maksa par noteikta starplaika tālsarunu . .

41 Maksa par tālsarunu satiksmes apklusuma
laikā no pīkst. 19—8

42 Maksa par abonementa tālsarunu laikā no
pīkst. 8—19 . . '

T. p. — satiksmes apklusuma laikā no
pīkst. 19—8

D. Telefona satiksmes ierīkošanas maksas.

43 Maksa par galvenā aparāta, komutatora vai
numerātora pievienošanu centrālei . . .
a) centrāles 2 km rajonā
b) ārpus 2 km rajona,centrāles 4 km rajonā

44 Maksa par viena aparāta, komutatora vai
numerātora pievienošanu tiešam vadam
a) centrāles 2 km rajonā
b) ārpus 2 km rajona,centrāles 4 km rajonā

45 Maksa par ārpus centrāles 4 km rajona ierī-
kojamā vada katriem 100 metriem vai to
daļu

46 Maksa par galvenā aparāta, komutatora vai
numerātora pārvietošanu, vai papild-
aparāta pārslēga, ieslēga papildzvana un
iekasēšanas aparāta pievienošanu galve-
nam aparātam, komutatoram vai nume-
rātoram. vai šo ierīču pārvietošanu . .
a) viena dzīvokļa robežās
b) viena nama robežās
c) citā namā, viena īpašuma robežās . .
d) cita īpašuma robežās

47 Maksa par klausāmā papildstohriņa pievie-
nošanu galvenam vai papildaparātam, vai
normāla garuma šņores nomaiņu pret
garāku

48 Maksa par takses §§ 1., 2.. 3., 4., 6., 7., 8. un
13. minēto ierīču apmaiņu, bez pārvieto-
šanas

49 Maksa par takses §§ 44., 45., 46., Ai., 48. un
49. minēto darbu izvešanu ārpus kārtas,
vai noteiktā laikā

50 Maksa par takse? ļ§ 44.—50. minētu darbu
atsaukumu vai grozījumu

Telefona ., ,
iekšzemes Maksas

takses
un tās pie- ; I Mēnešamērošanas Vienreizēja abonements
noteikumu

§§ Ls Ls

3. <L_ 5.

§ 34.

2,

10—

§ 35. 3 —

§ 36.
1 —
i.50

§ 37.
0.50
0,80
0,40

§ 39. 0.10

§ 40
0.10
0,20
0,30
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,70

S 41. Trīskārtīga
likmepret

§40. minēto.

§ 42. t. p.
§ 49 Divkārtīga

piez. aj "nme
-f

et
v ' §40. minēto.

S 40 3/5 "0 §§40.

piez. d)4K

.i"-r ' minētam
likmēm.

§ 43. Trīskārtīga
likmepret

» §40.noteikto.

Puse no §40.
minētām
likmēm.

§ 44.
30,—
50 —

§ 45.
30,—
50 —

§ 46. i6)_

§ 47.
6 —
10-
20-

Maksa sa-
skaņā ar

§§44.' un 46.

§ 48. 3T-

§ 49. 6 —

§ 50. Maksa trīs-
kārtīgos ap-
mēros pret
parastām
likmēm.

Ja darbi
c 5] nav sākti —

Ls2, ja sākti
— faktiskie
izdevumi,

bet ne ma-
zāk par

Ls 2.

^
s—^ *~~m^^BS^s Telefona —*

iekšzemes Maksas
takses

60
Anraksts un tās pie"

^kārtas " " mērošanas Vienreizēja Mēneša
noteikumu aDonetrn'nts

_ §§ Ls Ls

i. 2. 3. 4. ~~jr;
51 Maksa par atsevišķu kvīti vai parakstu iznē-

sāšanas grāmatā uz maksāšanas orderiem
„ c . § 55. 0,30

52 Maksa par kvītes vai rēķina dublikātu, vai
izrakstu no telefona žurnāla § 56. 0,80

Pasta un telegrāfa departamenta direktors A. Auzi ņš.
Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks V. Krūmiņš.

Techniskās pārvaldes priekšnieks H. Resnais.

Finanču ministra rīkojums
par kārtību, kādā ņemams ceļu fondam par
labu sevišķs nodoklis 3P/0 apmērā no nemo-
nopolizēto ' alkoholisko dzērienu pārdošanas

cenas.
(Izdots saskaņā ar pārgrozījumu in-
strukcijā pie likuma par zemes ceļiem,
izslud. 1929. g. 31. janv. V. V. JN° 25.)

1. Uz likuma par zemes ceļiem 211,
panta 2. pkt. (Lik. kr. 1928. g. 96.) pamata
ceļu fondā iemaksājams sevišķs nodoklis
3°/0 apmērā no alkoholisko dzērienu pār-
došanas cenas.

2. Iepriekšējā 1. pantā minētais no-
doklis ņemams no sekošu nemonopolizētu
dzērienu pārdošanas cenām:

a) alusun portera, kā arīmedus kvasa, ja
pēdējā alkohola saturs pārsniedz \}\£\

b) liķieriem un
c) vīniem, kuri stiprāki par l'/a-'
3. Uzraudzība par šī rīkojuma pirmā-

pantā minētā sevišķa nodokļa pareizu ienāk-
šanu piekrīt nodokļu inspekcijas ierēdņiem.

4. 3% nodoklis no alkoholisko dzērienu
pārdošanas cenām ievācams:

a) no vietējiem — viņu ražošanas vietās
un

b) no ievestiem — akcīzes bandrolē-
šanas iestādē pie muitām, bet kur
tādu nebūtu — muitā pēc zemāk
sekojošos pantos paredzētiem no-
sacījumiem.

5. 3% nodoklis zemes ceļu fondam par
labu aprēķināms pēc alkoholisko dzērienu
vidējās tirgus cenas mazumā, kuru nosaka
Nodokļu departaments. Šās piemaksas
santimu daļas mazākas par pusi atmeta-
mas, bet puse un lielākas par pusi pieņe-
mamas par veselu santimu.

6. Alus un portera litru daudzums, par
kurti ņemams 3% nodoklis, aprēķināms
pēc alus vai portera darīšanas paziņojumā
paredzētiem vārījumiem vajadzīgā iesala
daudzuma, skaitot uz viena kilograma
iesala 4 litri gatava alus vai 3 litri gatava
portera.

7. Medus kvasa (medalus) litru dau-
dzums, par kuru pienākas 3% nodoklis,
aprēķināms pēc vārāmā katla tilpuma,
skaitot vienā vārāmā dienā uz 1 dkl.
(10 L.) vārāmā katla tilpuma 30 dkl.
(300 L.) gatava medus kvasa.

8. Par 6. un 7. pantā minētiem dzē-
rieniem 3% nodoklis zemes ceļu fondam
iemaksājams pret atsevišķu kvīti kopā ar
3% nodokli kultūras fondam reizē ar
akcīzes nodokli. Iemaksas kvīte uzrādāma
Nodokļu inspekcijas ierēdnim, iesniedzot
paziņojumu pēc apliecības šo dzērienu
vārīšanai. Pret uzrādīto kvīti iemaksātās
summas pareizību minētais ierēdnis pār-
bauda pēc paziņojuma datiem, atzīmējot
kvītes datumu, numuru un summu uz
paziņojuma un paziņojuma datumu un
numuru uz kvītes.

9. Alus darītavās un Iielnoliktavās uz
š. g. 1. aprīli esošie alus un portera krājumi
nodokļu inspekcijai jāuzņem finanču " mi-
nistra 1924. g. 23. maija rīkojuma, izslud
1924. g. „V. V." 117, par nebandrolētu
alus krājumu uzņemšanu u. t. t., paredzētā
kārtībā un jāaprēķina par 'tiem 3%-gais
nodoklis ceļa fondam par labu, sastādot
akti 3 eksemplāros, no kuriem viens
eksemplārs atstājams uz-vietas alus darī-
tavā vai lielnoliktavā, otrs nododams no-
dokļu inspekcijai, bet trešais iesūtāms
Nodokļu departamenta akcīzes, nodaļai
Aprēķinātā nodokļa summa alus darītavām
jānomaksā 6 mēnešos sešās terminos līdzī-
gās daļās, bet alus lielnoliktavām H dienu
laikā no krājuma uzņemšanas dienas. Alus
darītavām iemaksas kvīte pievienojama
pie akcīzes norēķinu grāmatas attaisnojo-
šiem dokumentiem, bet kvītes noraksts
iesūtāms Nodokļu departamenta akcīzes
nodaļai. Alus lielnoliktavām iemaksaskvīte iesniedzama nodokļu inspekcijai
pievienošanai akts 3. eksemplāram kuršiesūtāms Nodokļu departamenta akcīzesnodaļai. Tāpat uzņemami medus kvasa

(medalus) krājumi, un par tiem minētais
3% nodoklis nomaksājams 7 dienu laikā
ja šis dzēriens stiprāks par 1,50.

10. Par liķieriem un vīniem pienāko-
šais 3% nodoklis zemes ceļu fondam nar
labu nomaksājams pret atsevišķu kvīti
kopā ar 3% nodokli kultūras fondam
izpērkot akcīzes bandroles pēc šo dzērienu
bandroļu skaita un šķiras. Latvijas banka
izsniedz bandroles pircējiem tikai pēc tam
kad iemaksāti minētie 30,'nodokļi zemes
ceļu un kultūras fondiem, atzīmējot ban-
droļu burtnīcās šo nodokļu iemaksāto
summu, kvītes datumu un numuru tekst-
veidīgi par visu lappusi.

11. Liķieru fabrikās, vīnu darītavās un
akcīzes bandrolēšanas iestādē pie muitām
esošie apbandrolētie liķieri un vīni, kas
stiprāki par 1,5°, un šo dzērienu neizlietotās
bandroles uz šā gada 1. aprīli Nodokļu
inspekcijai uzņemami, sastādot akti, kā
aizrādīts 9. pantā, un par tiem aprēķināms
minētais 3% nodoklis, kurš nomaksājams
7 dienu laika no krājumu uzņemšanas
dienas.

12. 3% nodoklis no alkoholisko dzē-
rienu pārdošanas cenām zemes ceļu fondam
iemaksājams, tāpat kā 3% nodoklis kul-
tūras fondam, Latvijas bankā un ieskai-
tāms Nodokļu departamenta speciālu lī-
dzekļu rēķinā S. N. 730, 1. pantā liķieri,
2. panta vīni, 3. pantā alus un porters un
4. pantā medus kvass.

13. Tuvākus aizrādījumus un paskai-
drojumus šā rīkojuma izvešanai dzīvē [
izdod Nodokļu departaments.

Šis rīkojujins stājas spēkā ar š. g.
1. aprīli.

Rīgā, 1929. g. 25. martā.
Finanču ministris A. Petrevics.

Nodokļu departamenta direktors
F. Ķempels.

Rīkojums JV2 97
1929. g. 22. martā.

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

šanas atcelšanu.
Papildinot š. g. ,,Valdības Vēstneša"

54. numurā izsludināto sarakstu valstīm,
ar kurām panākta vienošanās par preču
izcelšanās apliecību vizēšanas un procen-
tuālā preču vērtības pieauguma uzrādī-
šanas atcelšanu, paziņoju, ka šāda vieno-
šanās panākta vēl ar

16) Ungāriju.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektora
vietas izpildītājs Dinsbergs.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 26. martā.

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

100 Francijas franku 20,25-20,40
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku ....... 99,65-100,4'»
100 Itālijas liru 27, 11-27,32
100 Zviedrijas kronu 138,60—139,30
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—]39,w
100 Dānijas kronu 138,20—138,90
100 Austrijas šiliņu 72<~~n,

f*100 Čechoslovakij' as kronu . . I5 >33 „„ion
100 Holandes guldeņu .... 207, 75-208,^
100 Vācijas marku 123,05-23.100 Somijas marku 12,99- 3,11
100 Igaunijas kronu 138,10-138,81

100 Polijas zlotu 57 >55^?'«n
100 Lietavas litu ......51,10—51,80

1 SSSR červoņecs '
Dārgmetāli: ,.,=

Zelts 1 kg . . 3425-?m
Sudrabs 1 kg 92-100

Vērtspapīri: .qq
5% neatkarības aizņēmums . . ncT^ļoO4% Valsts prēm. aizņēmums .9°„6% Zemes bankas ķīlu zīmes . -ļi Q7
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 9o—»'

Rīgas biržas kotācijas kommisijas icJi
priekšsēdētājs J. Skujev.

Zvērināts biržas maklers M. Q'<""

Redaktors M. Ārons
^^^ ^ 1

Šim numuram 8 lapas puses.



uz publiskiem torgiem pārdos
Anša Linge-Bērziņa nekustamu
īpašumu , kurš atrodas Rīgā,
Kuģu ielā Ns 26, IV hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. N° 39
(grupā 49, grunts Ns 66) un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabala ar uz viņa atrodošāmies
ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 8000;
I 3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
Parādiem par Ls 9263,33;
.4) ka personām, kuras vēlas

Pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desm'itā daļa no
apvērtēšanas summas, un
. 5) ka zemes grāmatas uz šo
pašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām , kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
Pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrada līdz pārdošanas
dienai

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
*? civilnodaļas kancelejā. 32047

Rīgā, 1929. g. 21. martā.
__ļj^u izpild. J. Ķazubierns.
. Rīgas apgabaltiesas 37iecr tiesu
«Pildītājs paziņo, ka 1929. g.
6- aprīlī, pīks». 10 dienā, Rīgā,
ftvotu ielā JVo 24, fabrikā, I un
iļ.torgos pārdos Ernesta Rozen-
-isina kustamo mantu, sastā-vošu no mēbelēm, dē|iem, lentes-

asa , transmisijas , elektromotora
c. mašīnām , novērtētu" parLs 2403.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
*ļ an apskatīt pārdodamo mantu

ļ?_Pārdošanas dienā uz vietas.
3204'|\.I92f '- 8- 22. martā.J,y liesu izp. I. Ķazubierns.

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

1) ka Augusta un Līnas Jan-
sonu prasību apmierināšanai
no Matildes Pīlādzis 1929. g.
29. maijā, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē.

publiskos torgos pārdos

Matildes Aleksandra m. Pīlādzis,
dzim. Pakalns, nekust. īpašumu,
Jelgavas apriņķa, Līvbērzes pag.
,,Igum-Bušs" mājas ar zemes
grāmatu reģistra Ns545:

2) ka īpašums priekš publ. tor-
giem apvērtēts par Ls 6000,—;

3) ka bez augšminētām prasī-
bām īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 5920,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas 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,
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnoda|as kancelejā. 31910

Jelgavā, 1929.g. 23. martā.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

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

1) ka Anša Frišmaņa prasību
apmierināšanai no Leontija Sa-
vel ļeva un Fridricha Rupaiss
1929. g. 29. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Fridricham Rupaisam, Leontijam
Saveljevam un citiem piederošo
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Jelgavas apriņķa Ozolnieku pag.
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2923
un sastāv no zemes gabala 5,13
desetīnas platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 9120,— arO/0 ;

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

5) ka zemes grāmatas 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, 1929. g. 23. martā.
31909 Tiesu izp.v.i.Ķ. Burdais

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Ale-
ksandra Zvaigznīša 1929. g.
29. maijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Aleksandra Kārļa d.
Zvaigznīša nekustamo īpašumu,
Talsu apr. Mūrmuižas pag.
,.Mežmaliešu" mājas ar zemes
grāmatu reģistra No 4440,
23,36 hektāru platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3300;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3500 ar ° ,,:

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

publiskos torgos pārdos
Kristapa Jāņa d. Freimaņa ne-
kustamo īpašumu, Jelgavas apr.
Vecauces pagasta Vecauces un
Dzelžu muižu ,,Vilemsoni" mājas
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2912;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka bez augšminēt. prasībām
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1500 ar ° ,,;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai. 31914

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

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Kārļa
Kārļa dēla Antuļa 1929. g.
29. maijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Kārļa Kārļa d.
Antuļa nekustamo īpašumu, Talsu
apr. Zentenes pagasta ,,Kalniņu"
mājas ar zemes grāmatu reģistra
Ns 4617, 19,435 hektāru platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2900;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2500 ar u n ;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpild. v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Līzetes Peskops prasī-
bas pēc Ventspils! iec. mier-
tiesneša 1928. g. 20. nevembra
izpildu raksta JVa 857 apmieri-
nāšanai no Jēkaba Peskopa
1929. g. 29. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Jāņa dēla Peskopa nekustamo
īpašumu, Ventspils apr. Zūres
pagasta „Sudrabkalnu .Ns 65 F"
mājas ar zemes grāmatu reģ.
JVs 2306 6149. 22,50 hektāru
platībā;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 1500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 300 ar

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemes erāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. ' 31913

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

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā JVs 2, paziņo, ka 1929. g.
23. aprīlī, pulksten 10 rītā,
Pasienes pag. Saveļinku sādžā
pārdos Antona Sļadzes kustamo
mantu, sastāvošu no viena
zirga un vienas kājām dzenamas
Zingera sistēmas šujmašīnas un
novērtētu par Ls 270.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
32010 Tiesas izp. v. i. O. Vilks.

Cfiesu
sludinājumi. ?

3

dienai.

Visi papīri un dokumenti attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civilnodaļas kancelejā. 31911

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izpild. 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 Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Friča
Fridricha d. Gintera 1929. g.
29. maijā, pulkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Friča
Fridricha d. Gintera nekustamo
īpašumu, Talsu apr. Pastendes
pagasta ,.Spīķeru" mājas ar

zemes grāmatu reģ. JSš 4310,
11,04 hektāru platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3000 ar

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmi'tā daļa no ap-
vērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 31907

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izpildīt, v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpilcītāja v. i., kura
kancelejā atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVo 24, īst. 20,paziņo:

1> ka Jaunauces krāj-aizdevu
sabiedrības un Jāņa Millera pra-
sību apmierināšanai no Kristapa
Freimaņa 1929. g. 29. maijā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē.

Visi papīri un dokumenti,attie-

cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 31908

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpild. v. i., kura
kanceleja atrodas ' Jelgavā, .Aka-
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Doles krāj-aizdevu sa-
biedrības prasības Ls 1000,—
ar 0un izdevumiem apmieri-
nāšanai no Jura Laivenieka
1929. g. 29. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jura-
AugusJa Jāņa d. Laivenieka,
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Tukuma apr. Smārdes pag. ar
zemes grāmatu reģistra JVb 674
un sastāv no Ošlejas muižas
,,Laivenieki" mājām,.,36 liekt.
platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 2100,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu 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, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izp. v. i. K- Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ms 24, istabā 20,
paziņo:

1) * ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Ģirta
Jāņa d. Celmiņa 1929.g. 29. maijā,
pīkst. 10 rītā, ' Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Ģirta Jāņa d. Celmiņa
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Talsu apriņķa Laidzes pagastā ar
zemes grāmatu reģ. Ns 4074 un
sastāv no ,,Dīknieku" mājām,
20,20 hektāru platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2800,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3200,— ar °';

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 Tukuma-
Talsu 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, 1929. g. 23. martā.
31906 Tiesu izp.v. i.K-Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai no Lības
Kārļa meitas Morifcs 1929. g.
29. maijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Lības Kārļa m.
Moritcs, dzim. Orassmans ner
kustamo īpašumu, Talsu apriņķa
Stendes pagasta ,,Dīķu" mājas
ar zemes grāmatu reģ. JVs 3544,
16,54 hektāru platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1600;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1600
ar o/n;

4) ka personām, kuras veļas

pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai. 31915

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

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVa 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Franča-
Fridricha Veinberga 1929. g.
29. maijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos

torgos pārdos Franča Fridricha
Franča d. Veinberga nekustamo
īpašumu, Tukuma apr. Blīdenes
pag. ,,Melgrave" mājas ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1250, 43,1! de-
setīnas platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 600,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 426,66 ar ° 0;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 31905

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

J elgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai no Jāņa
Andersona 1929. g. 29. maijā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Jāņa Niklāva d. Ander-
sona nekustamo īpašumu, Talsu
apr. Stendes pag. Stendes muižas
zemes gabalu ar zemes grāmatu
reģ. JVs 1741;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 400,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 7200,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 31912

Jelgavā, 1929. g. 23. martā.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 7000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 700 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 22. martā.
JVs 687. 31916

Tiesu izpild. J. Pētersons.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. aprīlī, pulkst. 10 un 12 dienā,
Rīgā, Ģertrūdes ielā JVs 119,
fabrikā un Puškina ielā N° 18,
eksprešu npliktavā, pārdos I un
U ūtrupē Viļā Krēsliņa kustamo
mantu, sastāvošu ' no linu
dzijām, linu vērpjamās mašīnas,
decimālsvariem, galdiem, rak-
stāmmašīnas u. c, novērtētu
par Ls 32.035.

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

Rīgā, 1929. g. 25. martā.
32048 Tiesuizp.J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 3. aprīli, pīkst. 12 'dienā,
Babītes pagastā, Vāpu mājās,
II izsolē pārdos Jura Vāpas
kustamu mantu, sastāvošu no
zirga, ragavām, govs, vāģiem,
2 raspuskām, arkliem un skapja
un novērtētu par Ls 870.

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

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
32072 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
l.iec. tiesu izp. paziņo, ka 1929. g.
9. aprilī, pīkst. 11 dienā, Siguldas
pagastā, Apeņu mājā pārdos
Mārtiņa Štāla kustamu mantu,
sastāvošu .no 5 govīm, 2 buļļiem,
3 telēm, 2 zirgiem un 3 cūkām
un novērtētu par Ls i 100.

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

Rīgā, 1929. g. 25. martā.
32073 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā JVs 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Davīda Outmaņa pra-
sībā pret Rodku un Izidoru
Michelevičiem par Ls 2000 ar
ar °/0 un izdevumiem 1929. g.
30. maijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz
otriem publisk. torgiem pārdos

Rodkas un Izidora Micheleviču
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas Jūrmalas pils., Dubultos,
Gončarov ' a ielā'Ne 18, ar zemes
grāmatu reģistra JVs 199 un
sastāv no valsts Bulduru muižas
atdalītā Vec-Dubultu grunts-
gabala ar agrāk. JVs 82-b, tagad
N ° 27;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 34.000,— un
12.000 cara rbļ.;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 25. martā. 32074
Tiesas izpildītājs E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpild. v. i. paziņo, ka
izsludinātā š. g. ,,Vald. Vēstu."
30. numurā Fricim Kārļa d.
Gulbim (Gulbe) piederošo Jelgavas
apr. Jaunauces pagasta ,,Ķēvju "
māju ar zemesgrāmatu reģistra
Ns 3095 pārdošana 1929. gada
10. aprīlī, pīkst. 10 rītā

atcelta. 31903
Jelgavā, 1929. g. 20. martā.

Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka š. g. „Valdības Vēst-
neša" 60. numurā izsludinātā
Fricim Jēkaba d. Lasmanim pie-
derošo Tukuma apr. Sēmes pag.
„Lācīšu" mājas ar zemesgrāmatu
reģistra JVs 2680 pārdošana publ.
izsolē 1929. g. 15. maijā, pīkst.
10 rītā,

afcefta.
Jelgavā, 1929. g. 22. martā.

31902 Tiesu izp. v. i. Ķ. gurdais.

Rīgas Ostas valde izsludina
par nederīgu nozaudēto liellaivas
R. O. Ns 1944 reģistrācijas ap-
liecību, izdotu uz Aleksandra
Krist jansena vārdu 1925. g.
29. jūnijā zem Ns 415523.

Rendas pagasta tiesa,
Kuldīgas apr., pamatodamās uz
tava lēmuma no 1929. g. 20.marta
izsludina atklātībai , ka Rendas
pagastā Laucinieku mājās ie-
dzīvojošie laulātie draugi Jēkabs
un Marija Nukumfeldi , arī Kno-
chenfeldi, vēlas pieņemt bērna
vietā — adoptēt Līzes Kronbergis
meitiņu Annu-Ainu Kronbergis,
dzimušu 1926. g. 11. decembrī,
piešķirot adoptējamai visas liku-
mīga bērna tiesības.

Personām, kurām pret adopciju
būtu kādi iebildumi, —- tie jā-
iesniedz pagasta tiesai līdz 1929.g.
24. aprīlim, atgādinot, ka pēc
minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks ievēroti un
adopcija tiks no tiesas apstipri-
nāta. 2

Rendā, 1929. g. 20. martā.
Priekšsēdētājs A. Gutmans.

3I768z Darbvedis (paraksts).
Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu

Izpildītājs , kura kanceleja atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 127,
paziņo:

i) ka Paulīnes-Dores Ozoliņš,
dzim . Rozenbaum, prasībā pret
Ansi Linge-Bērziņu par Ls 6000
ar °/0 un izdevumiem pēc
obligācijas 1929. g. 30. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

Pnekssēd. v. A. Veidners.
319)7 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1929. g.
9. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
10. martā Rīgā mir. Jāņa Pāvila

(Paula) d. Kamša testamentu.
Rīga, 1929. g. 23. martā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
31918 Sekretārs A. Kalve

Ri^as apgabaltiesas . civīinodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g. iz-
klausīja Jāņa un Elzas Bērziņu
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par samak-
sātām 2 obligācijas par 4000 un
15.000 rbļ., apstiprinātas 1903. g.
12. jūti. un 1904. g. 14. martā
ar .VsN° 797 un 386 uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. 111 hip. iec,
ar zemes gr. reģ. Ns 1420 par labu
pirmā — atr. Katrīnei Tamm,
dzim. Reimanis un viņas bērniem
Aleksandram, Minnai, pēc vīra
Bauges un Jettei, pēc vīra Jecis
brālim un māsām Tamm un otrā
Ernestam Petersonam, kas to
«dējis blanko, abas min. obli-
gācijas pārgājušas uz Hermani
Kampe, kā blanko cesionāru, kas
tās cedējis atkal blanko.

Rīgā, 1929. g. 22. martā.
31953 Ns 272 f

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīinodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p. paziņo, ka 1929. g.

i9. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1929. g.

'3. martā Rīgā mirušā Helmuta
]āņa d. Kociņa testamentu.

Rīgā, 1929. g. 23. martā.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
3. aprīlī, pulkst! 10 dienā. Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 76, fabrikā,
II torgos pārdos a s ,,Rigas tūku
fabrika" kustamo mantu, sastā-
vošu no 200 metri starpoderes
novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā, 1929. g. 20. martā. 32075
Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g-
21. jūnijā, pīkst. 1* 0 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-

solīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Babai Grant, pēc pirmā vīra
Vidiņ, dzim. Taube un Nikolajam
Vidiņam, kurš atrodas Kuldīgas
apr. Turlavas pag. ar nosau-
kumu Kruke (Jaun-Kruke)
mājas un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar
krepost JVs 5546.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 7000 un tiek
par Babas Graut parādiem
pārdots dēļ Augusta Grau
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo neku-
stamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 3790.



Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā Ns 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Latgales nodaļas prasībā par
Ls 1613,41 ar termiņmaksām
un soda naudu, saskaņā ar
Valsts zemes bankas st. *47. p.
pēc Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas rīkojuma 1929.g.
1. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Rūdolfa Paula d. Rinkuļa
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr. Viļakas pag.
Velētavas 522 F mājas ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2483 un sastāv
no zemes 21,80 ha zemes ar
ēkām.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1700;

3) ka kopā ar augšminēto pra-
sību īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 1700;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļa.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 27. martā, pīkst. 10.30
dienā, Rīgā, Brīvības ielā Ns 41,
pārdos vairāksolīšanā Fridricha
Vinkmana kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 990,— un sa-
stāvošu no ..Goiices" motora
un mēbelēm viņa 1927. g. procent.
pelnās nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
32069b Piedzinējs Derings.

Rīgas ielu dzelzceļu akciju sabiedrības
direkcija ar šo paziņo, ka dividende par 1928. g.

Ls 4— par akciju ā Ls 100—
uzrādot akciju kuponu -N» 6 tiks izmaksāta, neatvelkot kuponu nodokli, sakot ar

š. g. 26. martu Liepājas bankā Rīgā, L. Smilšu ielā jN°28. 32070

>-LatvjuSieviešuNacionālā, 1?Valkas nodaļas 2as

1929. gada 10. marta
Vinnestu saraksts

Vinnesti krita uz s»i, -'
biļešu numuriem- SCKrj siem

25, 26, 31, 45, 53, 54 57 -
83, 85, 89, 94, 103, 114 ' '!'
179, 186, 187, 188 īsu Ž5
20l ! 2.0; 229i 241; 2« Š
276, 289, 297, 302 308 gj
349, 355, 364, 380 383 &392, 393, 398, 399 444' 5
453, 454, 462, 467 469 4^'486, 497, 505, 507 512 S518, 524, 528, 534, 544 S&
578, 580, 613, 616, 649 »
653, 656, 661, 664, 675' 3
738, 754, 760, 763, 769' 7»?'
795, 808, 811, 814, 8I5 ' Z'
871, 885, 890, 895, 905 ' 007
911, 937, 944, 945. 948' 9T7'
963, 965, 1009, 1023, 1026 ' li*1037, 1038, 1043, 1052 ' ntf
1075, 1077, 1079, 108o' fle'
1088, 1091, 1102, 1108' 9n'
1121, 1138, 1141, 1142' iS
1162, 1165, 1168, 1178' Qfi

'1204, 1205, 1210, 1218' i»n
1121, 1226, 1227, 1232' ļrff
1236, 1238, 1242, 1246' 2K?
1268, 1277, 1309, 13H 11,7'
1324, 1329, 1351, 1363' 1374
1379, 1381, 1387, 1388 ml'
1391, 1398, 1407, rST?'
1420, 1423, 1428, 1429 \iv>'
1440, 1444, 1450, 146l' 146?
1468, 1484, 1491, 1493 I50fi
1510, 1514, 1518, 1520' 1522'
1527, 1532, 1539, 1551 1552
1555, 1559, 1561, 1562'

157V
1578, 1579, 1583, 1589' 159-)'
1601, 1603, 1610, 1612 ' 1636'
1639, 1645, 1649, 1658! 166]'
1663, 1672, 1685, 1693 1694'
1700, 1723, 1731, 1743 1747'
1755, 1756, 1760, 1763' 1779'
1790, 1798, 1800, 1807, I8I0 '
1813, 1833, 1840, 1845, 1859
1863, 1867, 1887, 1893, 1905'
1905, 1910, 1916, 1918, 103?
1934, 1943, 1954, 1968, 1993'
1998.

Visi vinnesti izņemami viena
mēneša laikā no izsludināšanas
dienas Valkā, Latgales ielā N» 3
Ligas telpās. Neizņemtie vin-
nesti paliek par labu 'Latv. Siev.
Nac. Ligas Valkas nodaļai. 31361b

uzivoKļu

Valmieras šaursliežu pievedceļi
1929. g. 10. aprīlī, pīkst. 10,

Dārflos ūtrupē sek. no saņšmēi nsīzpitkL sOtīļumus:
Smiltenes stacijā.

Nīcgale JVs 155310 9 viet., dzīvokļa lietas, lietotas, 215 kg,
nosūt. T. Penžo, saņem, tas pats.

Rīga-Preču Ns 186183 1 paka ādas, izstrādātas, 32 kg, nosūt.
Izaks Lešč, saņem. Liena Znot.

Rīga I JSs 479363 1 kaste kanēls, 8' kg, nosūt. Alberts Jed-
lička, saņem. dupl. uzrādītājs.

Bagāžas sūtījumi.
Rīga I Ns 264016 Sanēm. kv. uzrādītājs.
Rīga l Ns 245146 'A. Dravnieks.
Madona Ns 68058 „ kv. uzrādītājs.

Valmieras stacijā.
Pāle Ns 168454 1 kaste, sīrups, augļu, 17 kg, nosūt. Pēteris

Boks, saņem. Arnolds Kaktiņš.
Smiltene Ns 211241 1 sainis laikraksti, veci, 10 kg.

Bagāžas sūtījumi.
Smiltene Ns 132786 1 velosipēds, saņem. kv. uzrād.

Jāņuparku stacijā.
Bagāžas sūtījums.

Ainaži Ns 59341 1 salauzts velosipēds, saņem. A. Priede.
Dauguļu stacijā.

Saldus JVs 75620 I v., kafijas, 23 kg, _nosūt. Saldus koop.
,,Neatkarība ", saņem. dupl. uzrād.

Bagāžas sūtījumi.
Rīga I JVs 244981 1 reklāmas bilde, kartona, 2 kg, saņem.

kvītes uzrādītājs.
Ozolu stacijā.

Saldus Ns 75624 1 kaste kafijas, 23 kg, nosūt. Saldus koop.
,,Neatkarība ", saņem. dupl. uzrād.

Rīga-Preču JVs 253959 1 v. marmelāde, 36 kg, nosūt. A/S. ,,Augļu
Eksports", saņem. dupl. uzrādītājs.

Ainažu stacija.
Jāņukrogs Ns 60404 1 kaste drēbes, 35 kg, nosūt. R. Dunis,

saņem. O. Vilumsons.
,, Ns 60475 2 gab. mucas, koka, liet., 32 kg, nosūt.

E. Nigal, sanēm. M. Laivtn.
Ķirbeļi Ns 392486 1 v. , bērna krēsliņš, 4 kg.

Staiceles stacijā.
Rīga-Preču Ns 186804 I kaste logu stikli, nekrāsoti, neslīpēti,

139 kg nosūt. T/n. ,,Nord ", sanēm.
Rud. Zaķis.

Bez augšā minētiem sūtījumiem tiks pārdotas dažādas uz ceļa
un vilcienos atrastas lietas. 32068r Valde.

Nacionālās Latvijas atvaļi-
nāto karavīru biedrības

1929. g. 10. marta
mantu izlozes vinnestu saraksts.

Vinnesti krita uz sekošiem
numuriem:

15, 25, 27, 33, 46, 47, 88, 89,
113, 118, 136, 147, 154, 158,
162 163, 178, 179, 180, 185,
216 222, 248 , 250, 267 , 294 ,
306, 318, 321 , 322, 325, 330 ,
341 351, 360, 365, 367 , 369 ,
380, 387, 397 , 415. 422, 423,
442 443, 453, 467, 475, 511 ,
512 524, 533, 559, 582 , 585,
590, 594, 598, 613, 615, 629,
637, 651, 661, 667, 670 , 687,
688, 697, 700 , 711 , 714, 716 ,
720 , 729, 735, 741, 746 , 755,
789 , 818, 853, 861 , 863, 878 ,
905, 918, 919 , 943, 944, 958,
964, 965. 985, 996.

1000, i, 9, 12, 27, 39, 40, 46,
52, 57, 65, 67, 73, 103, 116, 128,
130, 141 , 165, 166, 181 , 183,
198, 206, 225, 243, 256 , 274,
289, 298, 320, 329, 349, 401,
425, 426, 432 , 433, 461, 463,
467 , 478, 486, 495, 497 , 520,528 , 531, 532 , 539 , 547 , 549,
561 , 566, 596 , 606, 627, 629,
635, 641, 653, 658, 672, 687,
705 , 718 , 725 , 728 , 744, 751,
759, 768, 769, 778, 787 , 793,
796 , 799, 805, 823, 835, 837,
839, 853, 854, 855 , 874, 883,
887, 911 , 933, 935, 952 , 963,
974, 985, 990, 991 , 994, 995.

2010, 12, 28, 30, 38, 44, 51,
64 , 91 , 106, 110, 114, 130, 146,
152, 161, 176, 212 , 217, 235,
249 , 273, 283 , 284, 295, 320,
324, 331, 351, 354, 382, 394 ,
396, 401, 406, 411 , 417, 424,
431 , 433, 472, 473, 476 , 493,512 , 522 , 529 , 533, 534 , 537,
546, 559, 563, 567, 581 ," 599,
616 , 622, 626 , 631 , 632, 634,
653, 654, 665, 669, 685 , 697,
700 , 702 , 747, 765, 769, 775,783 , 785, 789, 814, 820, 822,
827, 831, 842, 8521 859, 875,
880, 887 , 931 , 953, 955, 959,
970, 991, 992, 997.

3004 , 7, 16, 31, 36 , 53, 59,
62, 67, 81, 87, 92, 95, 105, 107,120, 130, 149, 151 , 155, 156,159, 160, 165, 167, 195, 216,
235, 248, 270, 277 , 293, 319,324 , 364, 372, 379 , 388 , 391 ,
395, 397, 402, 416, 437, 440 ,444, 448, 449, 468 , 479 , 487,499, 507, 528, 554, 563 , 565,569 , 594 , 608, 617 , 635 , 646 ,
647 , 648, 654, 656 , 672 , 677 ,
694, 696, 701 , 707 , 712 , 740 ,
749, 752, 758, .759 , 774 , 783,
811 , 828, 846, 855, 876 , 885,908, 914, 915, 921 , 924 , 927
934, 935 , 943, 947, 958 , 967,972, 973, 989, 993, 998 ,.

4004, 7, 8, 22, 31 , 51, 53, 54,
56, 64, 67, 80, 83, 93, 96, 102,113, 117, 128, 129, 130, 132,139, 143, 169, 173, 192, 200,208, 211 , 220, 229 , 251 , 260,262 , 264 , 282, 287, 294 , 303,
309, 310, 312 , 316, 346 , 366,376 , 377, 378, 389, 395, 399 ,406, 419 , 420, 421 , 425 , 435,446 , 473, 497 , 503, 512, 517,533, 541 , 546, 547 , 549 , 558,572, 583 , 608, 609, 634, 648,668, 676 , 683, 689 , 699, 710,714 , 721, 730, 734 , 751, 753,
756, 790 , 798 , 804, 820, 841 ,859, 869 , 877 , 886, 891 , 893,898, 920, 932 , 940, 943, 962 ,964, 965 , 968 , 973, 975, 982.

5007 , 12, 33, 40, 61, 76, 88,90, 104, 106, 110, 112, 119, 122,134, 136, 149, 150, 160, 161 ,172, 189, 217 , 230, 233, 238 ,240, 261 , 268, 285, 292, 302 ,310 , 318, 341, 357, 358, 362 ,363, 371, 375 , 376, 384, 398,420 , 428, 449, 452, 497 , 508
520, 523. 542. 545 , 557, 560
578, 596, 600 , 608, 611 , 620
628, 654, 665, 667, 676, 703
716 , 718, 724, 728 , 736, 740,747, 752, 807 , 813, 830, 831 ,858, 862 , 868, 882. 892, 918
934, 961 , 969, 980, 984, 985.Piezīme: Vinnestus izsniedz
Rīgā, Tērbatas ielā JVs 48, katru
darba dienu no pīkst. 11—16.

irfi.^tiegerta
šokolādu fabrikas izmantošanas
un dažādu konfekšu ražošanas

akc. sabiedrības valde
papildina savu sludinājumu, ievie-
toto š. g. ,,V. V." 69. numurā,
par kārtējas sapulces sasaukšanu
š. g. 27 aprīlī, dienas kārtību
ar sekošo

5. ptu.: „Statūtu grozījums".
32071 Valde.

Rīgas tirgotāju savstarpējā
kredītbiedrība

uzaicina savus biedrus uz
kārtējo pilno sapulci

sestdien, š. g. 6. aprīlī, pīkst. 2
dienā, kredītbiedrības telpās,
Tērbatas ielā Ns 14.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Pārskats par kredītbiedrības

darbību 1928. g. līdz ar valdes ,
padomes un revīzijas kommi-
sijas ziņojumiem.

3) Revīzijas ziņojums.
4) Budžets 1929. g.
5) Valdes ziņojumi un priekš-

likumi.
6) Vēlēšanas.

Ta kā uz š.g.23. martā sasaukto
sapulci nebija ieradies vajadzīgais
biedru skaits, sapulce nenotika.
Šī otrā sapulce būs pilntiesīga,
neskatoties uz sanākušo biedru
skaitu (statūtu S 31).
_ 32064r Valde.
Tirdzniecības un rūpniec. akc. sab

„ORIENT"
sasauc

kārtēju visp. akcionāru pilnu
sapulci

1929. g. 27. aprīlī, pīkst. 17, valdes
telpās, Rīgā, Kungu ielā JVs 22

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatpersonu vēlē-

šanas.
2) Valdes un revīzijas kommi-

sijas ziņojumi.
3) Bilances ' un pārskata par

1928. g. caurskatīšana un ap-
stiprināšana.

4) Vēlēšanas.
5) Priekšlikumi un ziņojumi

32057r ^Valde.

Akciju sab. „Brāļi Erhardt"
Kārtēja pilna sapulce

trešdien, 1929. g. 30. aprīlī,
pīkst. 17, akc. sab. „Brāļi Er-
hardt" kantorī, Rīgā Rajna
bulvārī JVs 15.

Dienas kārtība:
1) pārskats par 1928. g. darb.

mi lēmums par pelnās sa-
dalīšanu ;

2) revīzijas kommisijaszinojums;
3) valdes atsvabināšana; '
4) 1929. g. budžeta un darbības

plāna apstiprināšana;
5) vēlēšanas direkcijā un revī-

' zijas kommisija; '
6) priekšlikumi. ' 32059r Valde.

Akciju sabiedrības (
,.Kalkūnu rūpniecības iestādes
tzMTtēja atz*ion«*eu
vispārēja snpuUe

notiks š. g. 22. aprīlī, pīkst. W,

Rīgā, Raiņa bulv. JVs 9, dz. h-

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vel-

šanas. , „,
2) 1928. g. pārskats, rev. koni

misijas ziņojums, P',
apstipr. un peļņas sadal.sana-

3) Budžets un darb. P'»'
1929. g.

4) Vēlēšanas. ,. .„„„.
5 Akciju kapitāla palielināšana.

6 Nekustamu īpaš. .egušana.

7) Dažādi jautājumi. Vaiae.

AkcT^bTMarrTott& Sellgman"'

Liepājas bekona fabrika , dib-
1884. g.,

kārtēja pilna sapulce
^notiks 1929. g. 19. aprīli, p īkst,

pēc pusd., sabiedrības K.n

telpās, Liepājā, Ziemeļrīta l

malā Ns 2.
Dienas kārtība.

,) 1928. g. pārskata un b

caurlūkošana un apsw

2) 1929. g. budžeta ca«f'
šana un apstiprināšana ,

3) Vēlēšanas;
4) Lēmums par JalJ

iznomāšanu vai 1
m

5) Dažādi jautājumi.

Bišumuižas papīrfabrikas
akcijsabiedrības

fzāvf. afzcionoru
vispārēja srpufce
notiks š. g. 23. aprīlī, pīkst. 10,
Rīgā, Raiņa bulv. Ns 9, dz. U-

Dienas kārtība:
1) Sapulces darb. vēlēšanas.

2) 1928. g. pārskata apstipri-
nāšana.

3) Budžets 1929. g.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.

Gadījumā, ja šī sapulce neno-
tiktu statūtu § 64 paredzēt»
iemeslu dēļ, tad otra sapulce
notiks š. g. 14. maijā, pl.
turpat un ar to pašu dienas,
kārtību. 32060r Valde^

Kooperatīva

„Mans Nams"

kaitējā pilna sapin
notiks š. g. 20. aprīlī, pīkst. 10„
Rīgā, Raiņa bulv. JVs 9, dz. 11.

Dienas kārtība:
1) .Sapulces darb. vēlēšanas.
2) 1927./1928. g. pārskats, rev.

kommisijas ziņojums, pār-
skata apstipr. un peļņas sa-
dalīšana.

3) Budžets un darb. plāns
1929. g.

4) Vēlēšanas. 32062r
5) Nekustamu īpašumu iegūs.
6) Dažādi jautājumi. Valde.

Personām, kam ir kādas tiesī-

bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1929. g. 20. martā.
32013 Tiesu izpild. J. Ķalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā Ns 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā par Ls 1532,06 ar termiņ-
maksām un soda naudu saskaņā
ar Valsts zemes bankas st. 47. p.
pēc Latgales apgabaltiesas
1. civīlnod. rīkojuma 1929. g.
1. jūnijā, pīkst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnod. sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Pētera Jāņa d. Gavara neku-
stamo īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr. Preiļu pag.
Niedrenieku JVs 2 F mājas ar
zemes grāmatu reģistra Ns 1149
un sastāv no zemes 13,76 ha
platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1600;

3) ka kopā ar augšmin. prasību
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1928. g. 20. martā.
32011 Tiesu izpild. j. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kūra kan-
celeja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ns 2, paziņo, ka 1929. g.
24. aprīlī, pulksten 10 rītā,
Istras pagasta Veco Dzirnavu
mājās pārdos Stepana Romaņenko
kustamo mantu, sastāvošu no
viena zirga un trīs govīm un
novērtētu par Ls 320.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo
mantu, varēs pārdošanas dienā
uz vietas.
32009 Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Rīgas notārs Boriss Zemgals
pamatojoties uz 1916 g. 3. jūlija
likumu par tirdzniecības un rūp-
niecības uzņēmumu pāreju, pa-
ziņo, ka ar līgumu, ko viņš ap-
liecinājis 1929. g. 21. martā ar
reģistra Ns 5507/akfu gr. Ns 9 —
Otto Šeflers, kas dzīvo Rīgā,
Lielā Jaunielā JVs 14, dz. 7, ir
pārdevis Rīgā, Karlīnes ielā JVs 7,
dz. 14 dzīvojošam Hugo Šefleram
Tirdzniecīb. uzņēmumu ,,Wesco ',
kas atrodas Rīgā, Lielā Jaunielā
Ns 30 par 30.000 latiem.
32065r Notārs B. Zemgals.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

*

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu kara kļaus,
apliecību Ns 5179, izd. no Jel-
gavas-Bauskas kara apr. pr-ka
1925. g. 28. februārī ar Jāņa
Gransbersa v., kā nozaudētu.

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
polic. iec. priekšnieks, pamatojo-
ties uz Nodokļu departamenta
1928. g. 31. decembra rakstu
Ns 2469 11607, Ezeres pagastā,
Zaņas ūdens dzirnavās, 1929. g.
5. aprīlī, pīkst. 10 dienā, izsludina

OTRUPI,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
valsts prasības lietā Vilhelmam
Helmam piederošo sējmašīnu,
vērtībā Ls 380,—. 32002b

Valsts Valmieras ferma, Val-
mieras muižā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā š. g. 12. aprīlī,
pīkst. 13 (1 dienā) lietotu trak-
toru tipa „Titan" 10—20 zirga
spēka ar trīslemešu arklu Inter-
national Harwester kompānijas
un vienu Trakenas sugas zirgu.
Drošības nauda izsolē: Uz trak-
toru Ls 100,— uz zirgu Ls 20,—.
Augšminēto var apskatīt katru
dienu Valmieras muižā no pīkst.
0—15. 31435b

Rīgas prēf. administratīvā nod.
izsludina par nederīgu II šķiras
šofera apliecību Ns 1945, izdotu
1925. g. 18. apr. no Rīgas šoferu
pārbaudīšanas kommisijas Jānim
Gustava d. Feodorovičam, kā
pieteiktu par nozaudētu. 32015b

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgu nozaudēto dienesta ap-
liecību JVs 4044, izdotu 1927. g.
25. aprīlī ar Rīgas pils. policijas
rezerves jaunākā kārtībn. v. p. i.
Andreja Stiķis vārdu. 30358

Uz Rīgas prēf. 6. iec. protokola
pamata no 1929. g. 22. marta
zem JVs3400, Rīgas pilsētas valdes
nodokļu nodaļa izsludina a/s.
,,Omega" zirgu pasi JV° 924
izdotu no Rīgas pilsētas valdes
1925. g. 4. sept. par nozaudētu
un nederīgu. 32052b

Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgiem sekošas
kara kļaus, apliecības kā no-
zaudētas:

1) Kara klaus. apliec. JVs40194,
ar Iciks Joselovičs vārdu, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1927. g.
31. martā; '

2) Kara klaus. apliec. Ne 3822,
ar Reinholds Vikmanis vārdu,
izd. no elektrotechn. diviz. ko-ra
1924. g. 9. jūlijā;

4VKara klaus. apliec. Ns 6520,
ar Ļevs Gersons vārdu, izd.
no 5. Cēsu kāju. pulka komand.
1927. g. 4. jūn. 32016b

Rīgas Ostas valde izsludina
par iznīcfhātām izdotas reģi-
strācijas apliecības liellaivām:
R. O. Ns 1941 no 1925. g. 29. jūn.
zem Ns 412/520 un R. O. Ns 1945
no 1925. g. 29. jūnija zem Ne 416/
524 ar Aleksandra Kristjansena
vārdu. 32051b

Tirdzniecības akciju sabiedrība

„Merkatura"
valde dara zināmu akciju īpaš-
niekiem, ka

Kārtējā ģenerālsapulce
notiks 1929. g. 24. aprīlī, pīkst. 4
pēc pusd., Rīgā, 1. Pils ielā JVs 23.

Dienas kārtība:
1) Ziņojumi par 1928. g. darbības

gadu.
2) Revīzijas kommisijas ziņo-

jumi, bilances apstiprināšana
un direkcijas atsvabināšana
par norēķiniem.

3) Darbības ' plāns 1929. g.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi ierosinājumi.

Ja minētā dienā un laikā ģe-
nerālsapulce nevarētu notikt tad
otrā ģenerālsapulce, kura pēc
statūtu 60 § būs pilntiesīga pie
katra sanākušo akcionāru skaita,
notiks 1929. g. 15. maijā, tanī
pašā vietā un laikā ar to pašu
dienas kārtību. 32063r Valde.

Bērzgales pag. aizsargu nodaļas
priekšnieks izsludina par ne-
derīgu zemāk aprādīto nozaudēto
dienesta apliecību, izd. 1925. g.
no 17. Rēzeknes apr. aizsargu
pulka ar Staņislava |āna dēla
Omuļa vārdu Ns n_iģ. 31769b

Rēzeknes apr. Maltas iec. polic.
priekšnieks izsludina par no-
zaudētu jaun. kārtībn. St. Bo.ri-
sova valsts revolveri ,,Mauzer "
sistēmas, JVs 258485, col. 7,55.

Atrašanas gadījumā revolvers
jānodod iec: priekšniekam.31491b

Vidrižu pag. valde izsludina
par nederīgu Latvijas pasi Ns 822,
izd. 1927. g. 28. novembrī ser. NZ.
JVs 007622 no Vidrižu pag. valdes,
un zirga pasi JVs 258/14144, izd.
no tās pašas valdes 1926. g.
10. aprīlī ar Jura Blinkena vārdu,
minētie dokumenti pieteikti par
nozaudētiem. 31360b

Pirmā Rīgas apdrošināšanas sab.,
dib. 1765. g.

ar šo uzaicina akcionārus uz

kārtējo pilnu sapulci,
kura notiks 1929. g. 20. aprīlī.
pīkst. 4 pēc pusd., sabiedrības
telpās, Pīgā, Šķūņu ielā Ns 23/31.

Dienas kārtība:
1) Bilances un pārskata par

1928. g. caurskatīšana un ap-
stiprināšana un valdes at-
svabināšana no atbildības par
vi ņas līdzšinējo darbību.

2) Budžets 1929. gadam.
3) Nekustamu īpašumu pirkšana

un pārdošana.
4) Vēlēšanas.
5) Paziņojumi un priekšlikumi.

Akcionāri, kuri vēlas piedalīties
vispārējā sapulcē, tiek lūgti pie-
teikt savas akcijas valdei (Rīgā,
Šķūņu ielā JVs 23 31) līdz 1929. g.
13. aprīlim.

32058r Valde.
Liezeres dziedāšanas biedrība

„IMANTA"
pilnā biedru sapulcē

1927. g. 20. augustā nolēma ap-
vienoties ar Liezeres labdarības
biedrību un likvidēties.

Prasības pret biedrību 3 mē-nešu laikā iesniedzamas Likvi-
dācijas-apvienošanās kommisijai
— Liezerē.
32ii55r Likvidācijas kommisija.

respieītīTvIīš

fcmtmrgas kraj-aizdevu
sabiedrība

paziņo, ka viņa sākot ar 1929. g1. jūliju maksās par visāda veida
noguldījumiem 8\, gadā

S^ou
gā ' 1929- §• I6 - "la''tā.32053b » valde.

itTtipogrāfijā.

Daugavpils tirgotāju savstarp. kredīt-
biedrības (Tirgotāju banka) valde

uzaicina godātus sabiedrības biedrus uz

uisporēlo gada sapulci,
kura notiks sestdien, š. g. 9. aprīlī, pīkst. 8 vakarā, sabiedrības
telpās, Daugavpilī, Cietokšņa ielā Ns 44.

Dienas kārtībā:
1) Vispārējas sapulces prezidiuma vēlēšana.
2) 1928. g. bilances apstiprināšana un peļņas dalīšana.
3) Padomes, valdes un revīzijas kommisijas ziņojumi.
4) 1929. g. budžets.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi.
Gadījumā, ja šinī dienā nesanāktu statūtos paredzētais biedru

skaits, tad otra sapulce notiks š. g. 27. aprīlī, pīkst. 9 vakarā, tanī
pašās telpās, ar to pašu dienas kārtību. 32056r
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