
Saeimas kārtības rullis.
Ministru kabineta sēde š. g. 13. aprīlī.
Ministru kabineta lēmums par 13. mēneša

algas izmaksu.
Rīkojuma N° 78 ,,Taras tabula netto

muitojamām ievedprecēm" papildi-
nājums un pārgrozījums.

Pap ildinājums rīkojumā ,, Ievedmuitas
atmaksa gumijas fabrikai ,,Baltie
India Rubber Companv Quadrat"
par ārzemju izejvielām, kas izlietotas
eksportēto gumijas apavu izgatavo-
šanai"

Saraksta patentētiem ārstniecības lī-
dzekļiem, kurus atļauts ievest Latvijā,
papildinājums.

Rucavas muitas likvidācija un Zvirgzdiņu
un Lankutu muitas punkta atvēršana.

Saeimas kārtības rullis.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts Prezidents izsludina
šādu likumu:

A.
Saeimas deputāti.

1. Saeima sastāv no simts tautas pār-
stāvjiem - deputātiem, kuru mandātus
Saeima apstiprinājusi.

2. Saeima ievēl mandātu kommisiju
no 15 locekļiem, kura pārbauda vēlēšanu
materiālus, kā arī sūdzības par vēlēšanām,
ja šādas sūdzības iesniegtas Centrālai
vēlēšanu kommisijai ne vēlāk kā 4 dienas
pēc vēlēšanu rezultātu izsludināšanas ,,Val-
dības Vēstnesī".

3. Mandātu kommisija savas darbības
rezultātus ziņo Saeimai, kura pēc tam
lemj p'ar mandātu apstiprināšanu.

4. Deputāti bauda visas Saeimas depu-
tātu tiesības, kamēr attiecīgās vēlēšanas
nav atceltas, vai deputāts savu mandātu
nav nolicis vai zaudējis.

5. Ja deputāts mandāta neapstiprinā-
šanas, nāves, izstāšanās vai izslēgšanas
gadījumā iziet no deputātu skaita, tad
Saeimas prezidijs uzaicina viņa vietā
iestāties attiecīgā saraksta nākošo kandi-
dātu, ziņojot to Saeimai.

_ 6. Katra deputāta pienākums ir pieda-
līties Saeimas darbā.

7. Katrs deputāts paziņo Saeimas kan-
celejā savu adresi un saņem prezidija
izdotu deputāta apliecību.

8. Deputāta amatu nevar savienot ar
valsts dienestu, izņemot: 1) senatora un
tiesneša; 2) Latvijas augstskolu mācības
personāla; 3) ministra, ministra biedra un
viņiem pielīdzināma pārvaldes patstāvīgas
nozares vadītāja; 4) notāra; 5) juriskon-
sulta amatus; 6) gadījumus, kad savieno-
šana pielaista ar atsevišķu Saeimas lēmumu
(54. p.V

9. Ja par deputātu ievēlēta persona,
kas valsts civildienestā ieņem ar deputāta
'mandātu nesavienojamu ' amatu (8. p.),tad viņai mēneša laikā, skaitot no mandāta
apstiprināšanas dienas, jāizstājas no valsts
civildienesta.
' Armijas un flotes karavīri — Saeimas
deputāti , līdz ar ievēlēšanu Saeimā, atsva-
P'nāti no viņu tiešo dienesta pienākumu
«Pildīšanas karaspēkā un tur skaitās
«vaļinājumā līdz sava deputāta mandāta
n°tecēšanai, nolikšanai vai zaudēšanai.

Augšminētie deputāti-karavīri paliek
^raspēka daļu sarakstos, patur tiesību
est attiecīgu dienesta tērpu un pazīmes,

. zaudē tiesību uz algu, uzturu un cita
e'da atlīdzību karaspēkā, kamēr viņi ir

paeinias deputāti. Saeimā pavadīto laiku
leska.ta izdienā.

10. Deputāts var izbraukt ne ilgāki kā
vienu nedēļu, iepriekš par to paziņojot

i |.eimas prezidijam. Šo tiesību viņš var
"etot tikai 2 'reizes sesijas laikā. *

I'- Izbraukt uz ilgāku laiku kā uz
[_ nu nedēļu vai biežāk kā divas reizes
3laikā deputāts var tikai izprasot
atva!'nājumu .

12. Deputāta atvaļinājuma lūgumu
prezidijs iesniedz līdz ar savu atzinumu
Saeimas izlemšanai (54. p.). Steidzamos
gadījumos par atvaļinājumu lemj prezidijs,
ziņojot to nākošā plenārsēdē.

13. Tādā pat kārtībā izlemjami lūgumi
atvaļinājuma pagarināšanai. Atvaļinājumi
piešķirami tikai uz noteiktu laiku (54. p.).

14. Deputāts saņem pēc civildienesta
amatu I kategorijas noteiktu mēneša algu
par notecējušu laiku: pirmo pusi mēneša
15. un otro pusi mēneša pēdējā dienā.

Atlīdzību par piedalīšanos kommisijās,
uztura naudu par brauciena laiku amata
darīšanās ārpus Saeimas sēžu vietas, kā
ari atlīdzību par tiešiem ceļa izdevumiem
deputāts saņem pēc budžetā paredzētām
normām.

Saeimas prezidija un deputātu algu
attiecības nosakāmas budžeta kārtībā.

15. Algu deputāts saņem no pirmās
plenārsēdes pēc vēlēšanām vai no dienas,
kad viņš iestājies Saeimas sastāvā (5. p.).

16. Deputātam ir tiesība lietot brau-
cieniem valsts dzelzceļus un valsts kuģus
bez atlīdzības, uzrādot attiecīgu leģitimā-
ciju.

17. Deputāts, kas neierodas plenārsēdē
bez svarīga iemesla vai neizpildot 10. un
11. panta prasības, maksā par katru sēdi
sodu 10 procentu apmērā no mēneša
pamatalgas. Sods atvelkams no algas.

Piezīme. Prezidijs pārbauda iemeslus,
kuru dēļ deputāts nokavējis sēdi, un
uzliek sodu, ja atzīst nokavējumu
par neattaisnojamu.

18. Par atvaļinājumiem, nokavētām
sēdēm un uzliktiem sodiem vedams saraksts.

19. Izdodot deputātu tiesāšanai, Saeima
lemj, vai viņam turpmāk, līdz galīgam
tiesas spriedumam, ir tiesība piedalīties
Saeimas, tās kommisiju vai citu iestāžu
sēdēs.

Ja deputāts apcietināts, tad viņš zaudē
tiesību piedalīties Saeimas, tās kommisiju
vai citu iestāžu sēdēs.

20. Deputāts, kas ar likumīgā spēkā
stājušos tiesas spriedumu notiesāts par
kādu no likuma par Saeimas vēlēšanām
3. panta 1., 2., 4. un 5. punktā paredzētiem
noziegumiem, uzskatāms par izslēgtu no
Saeimas.

21. Ja deputāts uz 19. panta pamata
atstādināts no piedalīšanās Saeimā, tad
atstādināšanas laikā viņš zaudē tiesību
uz algas saņemšanu. Attaisnošanas gadī-
jumā deputāts saņem visu viņam atstā-
dināšanas laikā neizmaksāto algu.

B.
Saeimas amata personas.

22. Saeimas prezidijs sastāv no priekš-
sēdētāja, diviem viņa biedriem, sekretāra
un diviem viņa biedriem.

23. Priekšsēdētājs reprezentē Saeimu,
vada Saeimas sēdes un gādā tanīs par
kārtību. Priekšsēdētājam klāt neesot, viņa
pienākumus izpilda kāds no viņa biedriem,
pēc savstarpējas vienošanās. Tāpat priekš-
sēdētājs un viņa biedri sadala savā starpā
tekošus darbus.

24. Sekretārs un viņa biedri ved sēžu
protokolus, nolasa rakstus, pārbauda ste-
nogrammas un pārzina Saeimas kancelejas
darbus, sadalot tos savā starpā.

25. Saeimas prezidijam piekrīt: 1) iekšē-
jās kārtības un darba gaitas noteikšana
Saeimas kancelejā un citāsSaeimasiestādēs;
2) ierēdņu pieņemšana un atlaišana;
3) visu ienākušo lietu tālākvirzīšana un
atzinumu došana visos kārtības rullī pa-
redzētos gadījumos; 4) ar kārtības rulli
un Saeimas lēmumiem nenoskaidrotu jau-
tājumu nokārtošana, saziņā ar frakciju
padomi (187. p.).

26. Balsis Saeimas plenārsēdēs skaita

prezidija uzaicināti sevišķi skaitītāji, kas

dod parakstu izpildīt savu amatu taisnīgi
un pēc sirdsapziņas.

C.
Vēlēšanas.

27. Kandidātus Saeimas prezidija lo-
cekļu, Valsts Prezidenta un Valsts kontro-
liera amatiem deputāti iesniedz prezidijam
rakstiski ar savu parakstu; kandidāta
iesniedzēja paraksts nozīmē arī to, ka
uzstādītais kandidāts kandidatūru pieņē-
mis.

28. Katram 27. pantā minētam ama-
tam iesniegtie kandidāti nāk visi uz reizi
aizklātā nobalsošanā.

29. Par ievēlētu uzskatāms tas no
kandidātiem, kas dabūjis visvairāk balsu;
balsu skaits nedrīkst būt mazāks par
klātesošo deputātu absolūto balsu vairā-
kumu.

Piezīme. Valsts Prezidents uzskatāms
par ievēlētu ar ne mazāk kā 51 balss
vairākumu (L. R. Satv. 36. p.).

30. Ja pirmajā nobalsošanā neviens
nav dabūjis ievēlēšanai nepieciešamo balsu
skaitu, tad 28. panta kārtībā par visiem
kandidātiem balso otrreiz. Ja arī tad nav
panākumu, balsošanu turpina, atmetot
ikvienā turpmākā balsošanā to kandidātu,
kas iepriekšējā balsošanā dabūjis vismazāk
balsu. Balsošanu atkārto, kamēr viens no
kandidātiem dabū ievēlēšanai nepieciešamo
balsu skaitu.

31. Ja balsošanas pēdējā gājienā ne-
viens nav dabūjis ievēlēšanai nepieciešamo
balsu skaitu, jānotiek jaunām vēlēšanām
27.—30. pantā paredzētā kārtībā. Katrā
iaunā vēlēšanu gājienā var uzstādīt arī
iepriekšējās vēlēšanās neievēlētos kandidā-
tuš.

32. Senatoru, tiesnešu, Valsts kon-
troles padomes un Valsts kontroles
departamentu kolēģiju locekļu apstiprinā-
šanu liek priekšā Ministru kabinets.

33. Iepriekšējā pantā minētās perso-
nas nāk aizklātā nobalsošanā — atkarībā
no Saeimas lēmuma (54. p.) vai nu visas
uz reizi, vai katra atsevišķi.

34. Par apstiprinātiem uzskatāmi kan-
didāti, kas dabūjuši klātesošo deputātu
absolūto balsu vairākumu.

35. Kandidātus Saeimas kommisijām.

Centrālai velēšanu komtnisijai, Centrālai
zemes ierīcības komitejai, Kultūras fonda.
Lāčplēša kara ordeņa un Triju zvai gžņu
ordeņa domei deputāti iesniedz prezidijam
27. panta kārtībā. Ievēlēšanas kārtību
šinī pantā paredzētos amatos nosaka
Saeima.

36. Saeimas prezidijā, kommisijās,
Centrālā vēlēšanu kotnmisijā, Centrālās
zemes ierīcības komitejā, Kultūras fonda,
Lāčplēša kara ordeņa un Triju zvaigžņu
ordeņa domē ievēlētos locekļus — visus
vai ikvienu atsevišķi — Saeima ar savu
lēmumu var katrā laikā atsaukt un ievēlēt
citus.

D.
Saeimas sesijas un plenārsēdes.

37. Saeimas sesijas ir kārtējas un
ārkārtējas. Kārtējas ir trīs gadā: rudens
sesija — no rudens sākuma līdz Ziemas
svētkiem; ziemas sesija — no Ziemas
svētkiem līdz Lieldienām, un pavasara
sesija — no Lieldienām līdz vasaras
sākumam.

Ārkārtējas sesijas var noturēt katrā
laikā.

38. Saeimas kārtējas sesijas sasauc
prezidijs. Par sesijas slēgšanu lemj Saeima.

39. Saeimas ārkārtējās sesijas vai sēdes
sasauc prezidijs uz savu ierosinājumu, kā
arī uz Valsts Prezidenta, ministru prezi-
denta vai ne mazāk kā vienas trešdaļas
Saeimas deputātu pieprasījumu (L. R.
Satv. 19. un 20. p.), kurā uzdodama
apspriežamā dienas kārtība.

Pēc sada pieprasījuma saņemšanas pre-

zidijs sasauc sesiju ne vēlāk kā nedēļas
laikā, bet ārkārtēju sēdi kārtējās sesijas
laikā — ne vēlāk par 48_ stundām.

Ārkārtējo sesiju vai sēdi slēdz ar uz-
stādītās dienas kārtības izbeigšanu.

40. Likumprojektus, pieprasījumus un
jautājumus, kas nav izspriesti Saeimas
tekošā sesijā, turpina apspriest nākošajā.

41. Sēžu dienas un stundas nosaka
prezidijs, izņemot gadījumus, kad par to
lēmusi pati Saeima (54. p.).

42. Priekšsēdētājs atklāj un slēdz sēdi.
Sēdes beigās, ja iespējams, viņš paziņo
nākamās sēdes dienu un stundu.

43. Kārtējo sēžu dienas kārtība izslu-
dināma vismaz 48 stundas priekš sēdes
atklāšanas. Izsludināšanu izdara prezidijs
laikrakstos, vai ar pavēstēm, vai ar
rakstisku paziņojumu, kas izliekams Saei-
mas telpās. Ārkārtējās sēdes dienas
kārtību prezidijs var paziņot, atklājot
šo sēdi.

44. Pavēstes piesūtāmas ari tiem mi-
nistriem, uz kuru resoru attiecas dienas g
kārtībā uzņemtās lietas.

45. Sēdes ir pilntiesīgas, ja tanīs pie-
dalās vismaz puse deputātu.

46. Piecas minūtes priekš sēdes atklā-
šanas, uz priekšsēdētāja rīkojumu, depu-
tātus ar zvanu aicina sēžu telpās.

47. Ja pusstundā pēc noteiktā atklā-

šanas laika nav ieradies likumīgais depu-
tātu skaits (45. p.), priekšsēdētājs pasludina
sēdi par nenotikušu.

48. Priekšsēdētājs var arī sēdes laikā
pēc sava ieskata, vai uz piecu klātesošo
deputātu pieprasījumu pārliecināties par
kvorumu.

49. Ja izrādās, ka nav kvoruma,
priekšsēdētājs var pēc sava ieskata sēdi
slēgt vai uz laiku pārtraukt. Ja arī pēc
pārtraukuma kvoruma nav, tad sēde
slēdzama.

50. Izņemot kārtības rullī paredzētos
gadījumus (49., 77. p.), sēde pārtraucama
un slēdzama tikai uz Saeimas lēmuma
pamata (54. p.). Pārtraukumu un slēgšanu
var ierosināt priekšsēdētājs vai vismaz
pieci deputāti.

E.
Lietu caurskatīšana.

I. Vispārīgie noteikumi.
51. Pēc sēdes atklāšanas priekšsēdētājs

ceļ priekšā Saeimas pieņemšanai izsludi-
nāto dienas kārtību, kurā Saeima var
ievest grozījumus. Lietas skata cauri
nolikta kārtā, bet Saeima var grozīt to
ari sēdes laikā (54. p.).

52. Pirms vienas lietas izspriešanas
nevar pāriet uz citu lietu, izņemot gadīju-
mus, kad debatu pārtraukumu un pāreju
uz citu lietu prasa Saeimas kommisija vai
vismaz 20 deputāti un Saeima tam piekrīt
(53. p.).

53. Vārdam pie dienas kārtības vaja-
dzīga Saeimas piekrišana, izņemot kārtī-
bas rullī sevišķi paredzētos gadījumus
(50., 51., 52., 67. un 68. p.).

54. Gadījumos, kas paredzēti 8., 12.,
13., 33., 41., 50., 51., 52.. 66., 78., 84.,
91., 94., 95., 103., 108., 115., 116., 119.,
120., 121., 125., 132. un 142. pantā, vārdu
dabū tikai viens runātājs par, otrs pret
priekšlikumu un ne ilgāk kā uz piecām
minūtēm katrs.

Piezīme. Ja priekšlikuma iesniedzējs .
pats aizstāv savu priekšlikumu, tad
viņš uzskatāms kā runātājs par.

55. Prezidējošais debatēs nepiedalās.
Ja viņš vēlas piedalīties debatēs, tad viņam
sēdes vadība jānodod savam biedram.

56. Neviens deputāts nedrīkst ņemt
vārdu bez priekšsēdētāja atļaujas. Pie
vārda jāpieteicas rakstiski. Priekšsēdētājs
dod vārdu pēc pieteikšanās kārtas.

57. Iesnieguma autoram vai vienam
no trim pirmiem parakstītājiem, pēc sav-
starpējas vienošanās, uz pieprasījumu do-
dams vārds debatu sākumā un beigās.

58. Referentam un Ministru kabineta
pārstāvjiem vārds dodams ārpus kārtas.
Deputātam-ministrim, pieteicoties pie
vārda, jāpaziņo priekšsēdētājam, vai viņš
runās kā deputāts vai kā ministris.

Maksa par „Valdibas Vēstnesi":

ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu . . . » Ls>~ (saņemot eksped.) par:
ĪU gadu . . „ 1A_ du ls 18,—
3 men " 2',- "2 gadu ? ? „ ĪO *-

'.', : ' " ' "? 3 mēn 5,—
Piesūtot pa " >

pastu un pie ' » ? ; • » '>'u
atkalpārde- P%* u?»

ķU
vējiem ...» —. 12 numuru. . . „ —,10

Latvijas valdības jĀ£-. oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, Izņemot g^b^^^Bf^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija:
C^^^^^iM ^^^

Kantor
is un ekspedīcija:

Rīgā, pili K2 2. Tālrunis 20032
^^^^^^^P ^

Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^n Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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

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

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

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



59. Ja vārdu pieprasot saduras refe-
renta, Ministru kabineta pārstāvja un
iesnieguma autora vārda tiesības, tad
pirmām ir priekšroka pirms otrā un trešā
un otram — pirms trešā.

60. Gadījumos, kad pēc kārtības ruļļa
runātāju skaits aprobežots, bet pieteiku-
šies vairāki runātāji, kuru pieteikšanās
kārta nav konstatējama, viņu izvēli izdara
priekšsēdētājs.

61. Runātāji, kas pieteikušies pie vārda,
var savu kārtu savstarpīgi mainīt, par ko
viņi iepriekš ziņo priekšsēdētājam.

62. Ja runātājs, kurš pieteicies, ne-
atrodas zālē, kad viņa kārta pienākusi,
tad viņš kārtu zaudē; bez pieteikšanās
vārdu viņam dod tikai pēc pārējo runātāju
saraksta izbeigšanās.

63. Izņemot referentu un Ministru ka-
bineta pārstāvi, neviens deputāts nevar
runāt vienā un tai pašā lietā vairāk par
divām reizēm.

64. Pēc runātāju saraksta izbeigšanas
sēdes vadītājs ar āmura piesitienu paslu-
dina debates par izbeigtām, pēc kam
nekādi priekšlikumi vai pārlabojumi vairs
nav pieņemami. Vārdu vēl var dabūt
vienīgi referents.

Lietās, kuras apspriež bez referenta,
priekšlikumi vai pārlabojumi pieņemami
tikai līdz balsošanas sākumam.

65. Runas laiks nedrīkst būt garāks
par vienu stundu. Izņēmuma gadījumos
Saeima bez debatēm lemj par runas laika
pagarināšanu.

Piezīme. Šie noteikumi neattiecas uz
referentiem un Ministru kabineta lo-
cekļiem.

66. Uz ne mazāk kā desmit deputātu
priekšlikumu Saeima var nolemt: l)saīsinat
runāšanas laiku; 2) slēgt runātāju sarakstu
(54. p.)

67. Ārpus kārtas pielaižams runātājs:
1) par Saeimas kārtības ruļļa neievērošanu
vai pārkāpšanu; 2) par kārtību, kādā
apspriežamā lieta tālāk virzāma.

68. Deputāti, kas vēlas ārpus dienas
kārtības sniegt steidzamu ziņojumu, pie-
teicas pie priekšsēdētāja, no kura ieskata
atkarājas, vai vārdu dot un vai to dot
ārpus kārtas.

69. Fakstikas piezīmes nav pielaiža-
mas. Piezīmes personīgā lietā atļautas
tikai debatu vai sēdes beigās ne ilgāk par
piecām minūtēm.

70. Domu izmaiņa par ārkārtējiem
ziņojumiem (68. p.) un piezīmēm personīgā
lietā (69. p.) nav pielaižama.

71. Runātāji runā no tribines. Runā-
tājam jāturas apspriežamā temata robežās.

72. Starpsaucieni atļauti, bet ne saru-
nas starp runātāju uz tribines un deputā-
tiem.

73. Sēdi vada priekšsēdētājs vai viņa
biedrs (23. p.). Piezīmes vai domu izmaiņa
par viņa rīkojumiem vadības ziņā nav
pielaižamas.

74. Priekšsēdētājs var pārtraukt runā-
tāju un taisīt viņam piezīmes.

75. Ja runātājs vai vispār sēdes dalīb-
nieks nepaklausa priekšsēdētāja aizrādī-
jumiem, vai atļaujas apvainojošus, skarbus
vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus iz-
teicienus, vai sēdes kārtības traucējumus,
tad priekšsēdētājs viņu sauc pie kārtības
vai ņem viņam vārdu, vai sevišķi svarīgos
gadījumos liek Saeimai priekšā izslēgt
viņu uz 1—6 sēdēm.

76. Iepriekšējā panta minēto priekš-
sēdētāja priekšlikumu Saeima izspriež bez
debatēm, izklausījusi izslēdzamā vai viņa
frakcijas biedra paskaidrojumus.

77. Ja sēdē izceļas troksnis vai ne-
kārtības un priekšsēdētāja pūles atjaunot
kārtību paliek bez sekmēm, priekšsēdētājs
atstāj savu sēdekli, un līdz ar to sēde
uzskatāma par pārtrauktu uz pusstundu.
Ja arī pēc sēdes atjaunošanas troksnis
vai nekārtības nemitējas, priekšsēdētājs
sēdi slēdz.

78. Saeimas sēdes ir atklātas. Desmit
deputātiem, Valsts Prezidentam, ministru
prezidentam vai ministrim pieprasot,
Saiema ar ne mazāk kā divu trešdaļu
klātesošo deputātu balsu vairākumu var
nolemt (54. p.) noturēt aizklātu sēdi
(L. R. Satv. 22. p.). Aizklātas sēdes da-
lībnieku pienākums ir sēdē notikušo atklā-
tībā neizpaust.

79. Publikai aizliegts izsacīt piekrišanu
vai nepiekrišanu, vai traucēt kārtību.
Pretējā gadījumā priekšsēdētājs var izrai-
dīt no sēdes telpām atsevišķas personas
vai visu publiku.

II. Likumdošanas kartība.

80. Likumprojektus var iesniegt Saei-
mai: 1) Valsts Prezidents, 2) Ministru
kabinets, 3) Saeimas kommisijās, 4) ne

mazāk kā pieci deputāti, 5) viena desmitā

daļa vēlētāju (L. R. Satv. 65. p.).
81. Neviena likumprojekta nevar pie-

ņemt Saeimas plenārsēdē, iekams tas nav
apspriests attiecīgā kommisija.

82. Par visiem ienākušiem likumpro-
jektiem prezidijs ziņo līdz ar savu slēdzienu
par to tālākvirzīšanu Saeimai, kas lemj
par to nodošanu kommisijām vai atraidī-
šanu.

83. Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā Ministru kabineta
izdotie un Saeimai noteiktā laikā iesniegtie
noteikumi skaitās par atceltiem, ja pie šo
noteikumu priekšā celšanas Saeima tos
noraida ar sevišķu lēmumu.

Nenoraidītie noteikumi apspriežami kā
likumprojekti likumdošanas kārtībā.

84. Nododot vienu un to pašu likum-
projektu divām vai vairākām kommisijām,
Saeima nosaka kārtu, kādā kommisijām
projekts jāskata cauri (54. p.).

85. Kommisijās pieņemtie likumpro-
jekti, pirms to apspriešanas plenārsēdē,
izdalāmi deputātiem, kā ari piesūtāmi
Valsts Prezidentam, ministru prezidentam
un attiecīgo resoru vadītājiem.

86. Likumprojektsskaitāspar pieņemtu
un līdz ar to kļūst par likumu pēc tam,
kad tas apspriests trijos, bet steidzamības
gadījumos tikai divos lasījumos (94. p.),
un galīgā nobalsošanā ieguvis klātesošo
deputātu absolūto balsu vairākumu.

87. Kommisija caurskatīto likumpro-
jektu apspriežot Saeimas plenārsēdē, vis-
pirms jāatklāj vispārīgās debates par
projekta principiem (pirmais lasījums).
Pēc vispārīgo debatu izbeigšanas lemj
par pāreju uz projekta lasīšanu pa pantiem.
Ja šāda pāreja atraidīta, tad līdz ar to
viss projekts uzskatāms par atraidītu.

Piezīme. Ja divas vai vairākas kom-
misijās, kurām likumprojekts nodots
caurskatīšanai, iesniegušas katra
savu patstāvīgu projektu, tad pēc
vispārīgām debatēm par visiem pro-
jektiem Saeima lemj, kura projekta
lasīšanu pa pantiem viņa pieņem.

88. Lasot projektu pa pantiem (otrais
lasījums), pielaižamas debates un balso-
šana par katru pantu vai tā daļu atsevišķi,
vai apvienojot vairākus pantus.

89. Pēc otrā lasījuma pabeigšanas
priekšsēdētājs liek uz balsošanu projektu
visumā līdz ar pieņemtiem pārlabojumiem
un papildinājumiem. Ja Saeima projektu
šādā veidā pieņēmusi, tad tas nododams
atpakaļ kommisijai, kura vajadzības gadī-
jumā saskaņo pārlabojumus un papildinā-
jumus ar pirmtekstu un rīkojas tālāk
90. pantā paredzētā kārtībā.

90. Laikā starp otro un trešo lasījumu,
bet ne vēlāk par piecām dienām priekš
trešā lasījuma sēdes dienas, deputāti, kā
arī tā kommisija, kas projektu apspriedusi,
var iesniegt pārlabojumus un papildinā-
jumus pie projekta. Pēc šī termiņa nekādi
pārlabojumi un papildinājumi, izņemot
93. pantā paredzētos, vairs nav pieņemami.
Laikā iesniegtos pārlabojumus un papildi-
nājumus prezidijs nekavējoties nodod at-
tiecīgai kommisijai atsauksmes došanai
plenārsēdē.

91. Laiku starp otro un trešo lasījumu,
bet ne īsāku par desmit dienām, nosaka
Saeima tūliņ pēc otrā lasījuma (54. p.).

92. Trešā lasījumā apspriežami un
balsojami tikai tie panti, pie kuriem
iesniegti pārlabojumi.

93. Likumprojekts trešā lasījumā ar
pieņemtiem pārlabojumiem un papildinā-
jumiem nobalsojams visumā pēc tam,
kad Saeima izklausījusi un pieņēmusi
redakcijas kommisijās (149. p.) sniegto
atzinumu.

Piezīme. Ārkārtējos gadījumos, kā
arī sesiju slēdzot Saeima var izdarīt
nobalsošanu visumā arī bez redakcijas
kommisijās atzinuma, uzticot likuma
galīgo rediģēšanu redakcijas kommisi-
jai kopā ar prezidiju.

94. Likumprojekti, kas uz attiecīgas
kommisijās vai desmit deputātu priekš-
likumu ar Saeimas lēmumu atzīti par
steidzamiem, apspriežami tikai divos lasī-
jumos. Lēmums par projekta steidzamību
pieņemams priekš pirmā lasījuma (54. p.).

Piezīme. Redakcijas kommisijās at-
zinumi par steidzamības kārtībā pie-
ņemtiem likumiem sniedzami ne vēlāk
kā tuvākā sēdē, piemērojot vajadzības
gadījumā 93. panta piezīmē paredzēto
rediģēšanas kārtību.

95. Uz desmit deputātu priekšlikumu
Saeima var atcelt lēmumu, ar kuru likum-
projekts atzīts par steidzamu (54. p.).

96. Noteikumi par trim lasījumiem nav
attiecināmi uz valsts budžetu."

111. Deputātu priekšlikumi, jautā-

jumi un pieprasījumi.
97. Patstāvīgi priekšlikumi iesniedzami

ar vismaz desmit deputātu parakstiem
un apspriežami vienā lasījumā. Apspriešana
notiek tanī pašā sēdē, kurā priekšlikums
iesniegts, ja tam piekrīt iesniedzēji un
neviens deputāts iebildumus neceļ.

98. Priekšlikuma iesniedzēji var ņemt
to atpakaļ, tomēr katram deputātam
ir tiesība noņemto priekšlikumu sava
vārdā uzturēt.

99. Ne mazāk kā pieci deputāti var
iesniegt Saeimā jautājumus Ministru kabi-
neta locekļiem.

100. Pirmais vai cits kāds no jautā-
juma parakstītājiem, pēc vienošanās, var
dabūt vārdu jautājuma motivēšanai.

101. Jautātāji var piezīmēt, ka viņiem
pietiek ar rakstisku atbildi. Rakstiska
atbilde nolasāma pēc termiņa notecēšanas
(103. p.) nākamajā sēdē.

102. Jautājumu Saeimas priekšsēdētājs
nekavējoties paziņo ministru prezidentam,
kā arī attiecīgiem Ministru kabineta lo-
cekļiem.

103. Pēc rakstiskas vai mutiskas atbil-
des, kas jādod ne vēlāk par 48 stundām
pēc jautājuma saņemšanas, pielaižamas
debates, ja to prasa desmit deputāti un
Saeima tam piekrīt (54. p.). Ne pārejas
formulas (130. p.), ne balsošanas pie jau-
tājuma nav pielaižamas.

104. Ne mazāk kā desmit deputāti
var iesniegt pieprasījumus Ministru kabi-
neta locekļiem. Šinī gadījumā piemērojams
100. panta noteikums.

105. Par pieprasījumiem, kurus iesnie-
dzēji nav atzinuši par steidzamiem, priekš-
sēdētājs ziņo Saeimas tuvākā sēdē un
nodod tos pieprasījumu kommisijai (149.p.)

106. Kommisijai pieprasījumi jāpār-
bauda, pēc kam jāiesniedz Saeimas prezi-
dijam divu nedēļu laikā referāts, kurā jā-
atzīmē, vai pieprasījumspieņemams, vai ne.

Atzīstot pieprasījumu par pieņemamu,
kommisija to attiecīgi formulē un nodod
slēdzienu par tālākvirzīšanu.

107. Pieprasījumi, kurus to iesniedzēji
apzīmējuši par steidzamiem, nolasāmi
vispirms frakciju padomē un ceļami priekšā
Saeimai tuvākā sēdē, ja tie iesniegti
vismaz 5 stundas priekš šās sēdes sākuma.

108. Ja Saeima atzīst pieprasījumu
par steidzamu (54. p.), tad tūliņ stājas
pie tā apspriešanas pēc būtības un pie
nobalsošanas par tā pieņemšanu. Ja stei-
dzamība atraidīta, pieprasījums nododams
pieprasījumu kommisijai (106. p.).

109. Pieņemtā pieprasījuma un klāt-
pielikto dokumentu noraktus priekšsēdētājs
nekavējoties piesūta ministru prezidentam
un attiecīga resora vadītājam, kā āri
pieprasījumu kommisijai.

110. Atbilde jādod uz pieprasījumu
ne vēlāk par septiņām dienām no tā sa-
ņemšanas. Pēc atbildes noklausīšanās
atklāj debates, kurās pieprasījumu kom-
misija var dot ari savu atzinumu.

111. Atbilde uz pieprasījumu nav at-
liekama uz nākamo sesiju, ja pieprasī-
juma steidzamība pieņemta vismaz 3 die-
nas pirms sesijas slēgšanas.

112. Ja jautājumi vai pieprasījumi
ienāk tādā skaitā, ka traucē kārtējo Saei-
mas darbību, tiem noliekama sevišķa sēde,
bet ne biežāk kā vienreiz nedēlā.

IV. Iesniegumu formulēšana un

nobalsošana.
113. Katrs iesniegums rakstiski jā-

formulē valsts valodā un iesniedzējam
jāparaksta.

114. Iesniegums formulējams pēc iespē-
jas tā, lai atbilde uz to varētu būt „par"
vai ,,pret".

115. Pēc debatu slēgšanas priekšsēdē-
tājs nolasa iesniegumus un paziņo balsoša-
nas kārtību (54. p.).

116. Katrs deputāts var pieprasīt ie-
snieguma dalīšanu (54. p.).

117. Pārlabojumi vai papildinājumi no-
balsojami pirms tā panta, uz kuru tie at-
tiecas. Pārlabojumi, kas var papildināt
citu pārlabojumu, nobalsojami pirms tā.
Pēc pārlabojumu, papildinājumu, kā arī
atsevišķu pantu nodalījumu nobalsošanas,
jānobalso pants visumā.

118. Priekšlikuma pārlabojumi vai
papildinājumi, kurus iesniedzis tā autors
vai kommisijās referents, nav balsojami
atsevišķi, bet priekšlikums balsojams "pār-
grozītā veidā visumā.

119. Ja iesniegti vairāki pārlabojumi
vai papildinājumi, vispirms balsojams pla-
šākais pēc satura. ]a tāda pazīme nav
konstatējama, tad balso iesniegšanas kār-
tībā (54. p.).

120. Ja kāds deputāts iesniedz priekš-
likumu, ka attiecīga lieta pēc būtības nav

apspriežama Saeimā, tad šāds priekš-
likums nobalsojams vispirms (54. p.)

121. Tāpat pirms balsošanas pēc būtī-
bas izšķirami priekšlikumi par lietas atlik-
šanu, nodošanu atpakaļ kommisijai, pa-pildu ziņu ievākšanu un tamlīdzīgi (54. p )

122. Balsojot par sēžu laika noteikšanu
'

tālākie termiņi balsojami pirms tuvākiem!
123. Pirms balsošanas priekšsēdētājs

paziņo ar zvanu balsošanas sākšanu.
124. Balsošanu izdara deputātiem pie-

ceļoties no sēdekļiem.
125. Ne mazāk kā desmit deputāti

var prasīt nobalsošanu aizklāti vai iz-
saucot deputātus vārdā (54. p.). Priekš-
likumiem saduroties, aizklātai balsošanai
dodama priekšroka. Balsošanas, kas sai-
stītas ar uzticības vai neuzticības izteikšanu
Ministru kabinetam vai atsevišķam mini-
strim, izdarāmas atklāti.

126. Ja balsošanas iznākums apšau-
bāms, vai balsis atklātā balsošanā dalīju-
šās vienlīdzīgi, izdarāma pārbalsošana.
Ja arī tā lietu neizšķir, jāpārbalso izejot
pa durvīm.

127. Piemērojot 126. pantā paredzēto
pēdējo pārbalsošanas veidu, priekšsēdētājs
uzaicina iziet pa durvīm vispirms tos depu-
tātus, kas izsakās „par" nobalsojamo
priekšlikumu, pēc tam tos, kas izsakās
,,pret", un beidzot tos, kas atturas.

128. Lēmumi pieņemami ar klātesošo
deputātu absolūto balsu vairākumu, iz-
ņemot sevišķus, Satversmē paredzētus
gadījumus.

Pēc balsu saskaitīšanas katra tālāka
balsu nodošana izslēgta.

129. Katram deputātam savā, kā arī
savas frakcijas vai bloka vārdā ir tiesība
par balsošanas motīviem iesniegt attiecīgu
ziņojumu, kas nolasāms pēc balsošanas;
ziņojuma iesniedzējs var dabūt arī vārdu
uz 5 minūtēm mutiskiem paskaidrojumiem.

130. Ikvienam deputātam tiesība pēc
likumprojekta caurlūkošanas vai atbildes
uz pieprasījumu iesniegt formulu pārejai
uz nākošo dienas kārtības punktu.

131. Ja iesniegtas vairākas pārejas
formulas, tās balsojamas iesniegšanas kār-
tībā. Pārejas formulas bez motivējuma
balsojamas pirms motivētām.

132. Vismaz
^

5 deputāti var prasīt
zināmai motivētai formulai priekšrocību
nobalsošanā (54. p.).

133. Nobalsošana par pārejas formulām
atliekama uz nākošo sēdi, ja to prasa
vismaz 20 deputāti.

134. Ja no iesniegtām formulām, kas
viena otru izslēdz, kāda pieņemta, pārējās
vairs nav balsojamas.

135. Ja no iesniegtām formulām ne-
viena nedabū balsu vairākumu, vai tādas
nemaz nav iesniegtas, Saeima pāriet uz
nākošo dienas kārtības punktu.

136. Katram deputātam tiesība triju
dienu laikā iesniegt prezidijam, pievieno-
šanai protokolam, savu votumu, kas ne-
saietas ar Saeimas lēmumu.

137. Atraidītu likumprojektu var no
jauna apspriest tanī pašā sesijā tikai tad,
ja to iesniedzot parakstījis vismaz 51 de-
putāts.

Šis noteikums nav attiecināms uz valsts
budžetu.

138. Saeimas pieņemtos likumus pre-
zidijs nosūta Valsts Prezidentam izsludi-
nāšanai, atzīmējot teksta beigās likuma
pieņemšanas gadu un dienu šādi: ,,Likums
Saeimā pieņemts (gads un diena)".

139. Saeimas pieņemtos lēmumus, kam
ir vispārēja nozīme, izsludina ,,Valdības
Vēstnesī" Saeimas priekšsēdētājs.

V. Protokols.
140. Par katru Saeimas sēdi vedams

protokols, kurā nākošās sēdes laikā depu-
tāti var ieskatīties pie sekretāra, kam ari
iesniedzami iebildumi pret nepareizībām
protokolā. Ja līdz sēdes beigām iebildumi
nav celti, protokols uzskatāms par pie-
ņemtu.

141. Protokolā jāieraksta balsošanas
rezultāti un vārdu pa vārdam: I) p ieņemtie
lēmumi; 2) iesniegtie pieprasījumi un jau-
tājumi; 3) priekšsēdētāja ziņojumi.

142. Ja pret protokolu 'celto ierunu,
kuru prezidijs neatrod par dibinātu, tomēr
uztur spēkā, strīdu izšķir Saeima (54. p-)-

143. Protokolu paraksta sēdes vadītājs
un viens sekretariāta loceklis.

VI. Stenogrammas.
144. Saeimas sēžu stenogrammas iz-

gatavo stenografu birojs, lietpratēja vadī-
tāja tiešā uzraudzībā, kurš atbild paf
stenogrammu pareizību.

145. Strīdus gadījumus starp runātāj u
un biroja vadītāju par stenogrammas
saturu izšķir attiecīgās sēdes vadītājs.



146. Saeimas slēgtās sēdēs pielaistie

stenogrammu izgatavotāji dod parakstu,
ka viņi stenogrammu saturu neizpaudīs.

147.' Vācu un krievu valodā turētās
runas p ievienojamas stenogrammu oriģi-
nāliem tādā valodā (vācu vai krievu),
Kādā tās runātāji birojam iesnieguši.

148. Stenogrammas iespiežamas rak-
stos un par brīvu izsniedzamas deputātiem.

piezīme. Vācu vai krievu valodā ie-
sniegto runu saturs iespiežams latviešu
tulkojumā.

F.
Saeimas kommisijās.

1. Kommisiju saraksts.
149. Saeimā darbojas šādas kommisijās:

1) Ārlietu kommisija (11 locekļi).
2) Bibliotēkas kommisija (3 locekļi).
3) Budžeta kommLija (16 locekļi).
4) Deputātu lietu izmeklēšanas kom-

misija (5 locekļi).
5) Finanču kommisija (11 locekļi).
6) Izglītības kommisija (13 locekļi).
7) Juridiskā kommisija (11 locekļi).
8) Kara lietu kommisija (5 locekļi).
9) Lauksaimniecības kommisija (16 lo-

cekļi).
10) Mandātu kommisija (15 locekļi).
ļl) Organizācijas kommisija (5 locekļi).
12) Pašvaldības kommisija (13 locekļi).
13) Peticiju kommisija (5 locekļi).

14) Pieprasījumu kommisija (5 locekļi).
15) Publisko tiesību kommisija (8 lo-

cekļi).
16) Redakcijas kommisija (5 locekļi).
17) Revīzijas kommisija (3 locekļi).
18) Saimniecības kommisija (3 locekļi).
19) Sociālās likumdošanas kommisija

(13 locekļi) .
20) Tirdzniecības un rūpniecības kom-

misija (8 locekļi).
150. Atsevišķu likumdošanas uzdevumu

veikšanai Saeima var iecelt speciālas kom-
misijās. Saeimai jāieceļ noteiktiem gadī-
jumiem parlamentāriskas izmeklēšanas
kommisijās, ja to pieprasa ne mazāk kā
viena trešā dala deputātu (L. R. Satv.
26. p.).

II. Kommisiju darbība.

151. Kommisijās pirmo sēdi sasauc
Saeimas sekretārs, kas to vada līdz kom-
misijās priekšsēdētāja ievēlēšanai. Turp-
mākās sēdes sasauc un vada kommisijās
priekšsēdētājs.

152. Kommisija ievēl no sava vidus
priekšsēdētāju un sekretāru, pēc vajadzības
arī priekšsēdētāja biedru. Par izdarītām
vēlēšanām ziņo Saeimas prezidijam.

153. Par priekšsēdētāju deputāts var
būt vienā un tanī pašā laikā tikai vienā
kommisija.

154. Gadījumos, kad kommisijās priekš-
sēdētājs vai viņa biedrs sēdē nepiedalās,
sēdi atklāj un vada kommisijās sekretārs.

155. Darbu sagatavošanai vai sevišķu
uzdevumu izpildīšanai kommisija var ievē-
lēt no sava vidus vienu vai vairākas apakš-
kommisijas.

156. Apakškommisijas pirmo sēdi sa-
sauc un līdzapakškommisijaspriekšsēdētāja
ievēlēšanai vada kommisijās sekretārs,
bet nākošās sēdes sasauc un vada apakš-
kommisijas priekšsēdētājs (154. p.).

157. Apakškommisija ievēl no sava
Vidus priekšsēdētāju un sekretāru. Par
izdarītām vēlēšanām ziņo Saeimas prezi-
dijam.

«58. Visus savus lēmumus un priekš-
likumus apakškommisija ceļ priekšā kom-
misijās pilnai sēdei.
. '59. Apakškommisijas izstrādāto pro-
jektu noraksti izdalāmi kommisijās locek-
ļiem.

160. Kommisijās sēdes ir atklātas, bet
uz Saeimas vai kommisijās lēmuma pamatatas var būt arī aizklātas.

'61. Kommisijās sēdes pilntiesīgas, ja
janīs piedalās vismaz puse no kommisijās
locekļu skaita, kas tomēr nedrīkst būt
mazāka par trim.

Piezīme . Kommisijās locekļiem sēdē
jāierodas noteiktā laikā un jāpaliek
»dz sēdes beigām. Locekļi, kas iero-
das pēc sēdes atklāšanas vai no sēdes
bez priekšsēdētāja ziņas aiziet pirms
tās biegām, saņem tikai pusi no at-
al gojuma par sēdi (180. p.).

Da i -^'si k'ātes° š>e kommisijās locekļi

lltt
āS Sēdes sākuma un be'gās -

Prot i^
^a kornrmsiJa ar sevišķu lēmumu

sen pārbaudīšanu nav uzdevusi
nārf vad'taJam kopā ar sekretāru, to
Jērje

da kommisiia- Protokolus paraksta
fefc *

vacJītāis un sekretārs vai viņa
sētnieks.

siba ? ^.atram kommisijās loceklim tie-
'kot i?levienot savas atsevišķas domas
Dmti am ne vēlak ka nākošā sēdē pēc

cokola pārbaudīšanas.

165. Ja kāds kommisijās loceklis iz-
laidis trīs sēdes no vietas bez dibināta
iemesla, kommisijās priekšsēdētājs to pa-
ziņo viņa frakcijai vai attiecīgo deputātu
blokam. Ja arī pēc tam kommisijās lo-
ceklis neierodas sēdēs, viņa vietā ievēlams
cits.

166. Kommisija skata ca"ri likum-
projektus, priekšlikumus un iesniegumus
uz Saeimas lēmuma pamata vai iesniedz
pati no sevis tos, ja tie stāv sakarā ar
viņas mērķiem.

167. Kommisijās likvidēšanas vai dar-
bības pārtraukšanas gadījumos kommisijās
materiālus saņem Saeimas prezidijs, kurš
tos nodod attiecīgai citai kommisijai vai
uzglabā Saeimas archivā.

168. Ministru kabineta iesniegtos pro-
jektus un priekšlikumus nevar ņemt at-
pakaļ bez attiecīgās kommisijās atsauk-
smes un Saeimas piekrišanas.

Ja kommisija atzīst, ka Ministru kabi-
neta iesniegtais projekts pārstrādājams,
uz kommisijās priekšlikumu Saeima var
atdot to Ministru kabinetam atpakaļ

169. Ziņas par kommisijās slēgto sēžu
darbību var atklātībai sniegt vienīgi ar
kommisijās priekšsēdētāja piekrišanu.

170. Kommisijās sēdēs var piedalīties
ar padomdevēja balsstiesībām Saeimas
prezidija locekļi un tas deputāts, kas
pirmais parakstījis attiecīgo likumpro-
jektu vai citu iesniegumu, kā ari apsprie-
žamā likumprojekta citu kommisiju refe-
renti. Kommisijās sēdē var būt klāt arī
citi Saeimas deputāti, bet padomdevēja
balsstiesību viņi bauda tikai uz sevišķa
kommisijās lēmuma pamata. Kommisijai
tiesība pieaicināt lietpratējus ar padom-
devēja balsstiesībām, kā pastāvīgus, tā arī
atsevišķiem gadījumiem.

Piezīme. Redakcijas kommisijās sēdēs
obligātoriski jāpiedalās arī attiecīgo
likumprojektu referentiem.

171. Kommisiju sēdēs var piedalīties
ar padomdevēja balsstiesībām ari ministri
vai viņu pārstāvji, kuriem tiesība dot
paskaidrojumus un iesniegt papildinājumus
vai pārlabojumus.

172. Kommisijai tiesība tieši, bez Sa-
eimas prezidija starpniecības, pieprasīt sa-
vai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidro-
jumus no attiecīgā ministra un viņam
padotām iestādēm, kā arī no pašvaldības
orgāniem un uzaicināt paskaidrojumu do-
šanai attiecīgās ministrijas pārstāvjus.

Piezīme. Apakškommisijas sazinās ar
ministrijām un citām iestādēm caur
savām kommisijām.

173. Likumprojektus kommisija skata
cauri divos lasījumos. Sevišķi svarīgus
likumprojektus kommisija var skatīt cauri
trijos lasījumos.

Vajadzības gadījumos likumprojektus
iepriekšējai sagatavošanai nodod apakš-
kommisijai, ja tāda pastāv.

Pirms projekta apspriešanas ievēl refe-
rentu.

174. Lēmumi kommisija pieņemami ar
absolūtu balsu vairākumu. Ja pie kāda
likumprojekta panta iesniegti vairāki priekš-
likumi, no kuriem neviens nav pieņemts
ar balsu vairākumu, kommisijās projektā
kā atsevišķi varianti uzņemami visi
priekšlikumi, par kuriem nodota vairāk
kā viena trešdaļa klātesošo balšu.

Piezīme. Šinīpantā minētie noteikumi
par variantiem nav attiecināmi uz
valsts budžetu.

175. Kommisijās priekšlikumi un atzi-
numi, kas apstiprināmi Saeimā, sastādāmi
Saeimas lēmumu projektu veidā.

176. Pēc lietas caurlūkošanas kommi-
sija ievēl Saeimas plenārsēdei referentu
un vajadzības gadījumā (174. p.) arī
koreferentu, kuri sniedz savu ziņojumu
valsts valodā.

177. Kommisijās var pieprasīt cita
citai atzinumu par zināmu projektu vai
arī noturēt kopējas sēdes. Kopējās sēdēs
attiecībā uz sēdes vadību un dienas
kārtību visiem kommisijās locekļiem vien-
līdzīgās balsstiesības. Lēmumus katra
kommisija pieņem atsevišķi.

178. Kommisijās atzinumi un projekti

pēc to pieņemšanas, ne vēlāk kā triju
dienu laikā iesniedzami Saeimas prezidijam.

179. Peticiju kommisija sniedz reiz
mēnesī ienākušo peticiju pārskatu ar īsu
satura apzīmējumu. Pārskats izdalāms
deputātiem. Plenārsēdē petīcijas apsprie-
žamas tikai uz kommisijās vai vismaz
10 deputātu ierosinājumu 97. panta apzī-
mētā kārtībā.

180. Kommisijās resp. apakškommisi-
jas priekšsēdētājs, sekretārs, locekļi un
uzaicinātie lietpratēji saņem pēc budžetā
paredzētām normām atlīdzību par piedalī-
šanos kommisijās resp. apakškommisijas

sēdes un uztura naudu par braucieniem
amata darīšanās ārpus Saeimas sēžu vietas,
kā arī tiešo ceļa izdevumu atlīdzību.

181. Kommisija iesniedz Saeimas se-
kretariātam ne vēlāk kā mēneša piektā
dienā sēžu sarakstu, atzīmējot, cik katrs
kommisijās loceklis vai atalgojamais liet-
pratējs apmeklējis sēdes pagājušā mēnesī
un kāds katram pienākas atalgojums.

182. Kommisiju darbībā visos gadīju-
mos, kas nav paredzēti šinī nodaļā (F. II),
piemērojami pēc analoģijas vispārīgā kār-
tības ruļļa noteikumi.

Apakškommisiju darbībā piemērojami
kommisiju darbības noteikumi.

G.
Saeimas saimniecība.

183. Par Saeimas saimniecību lemj
prezidijs, bet iepriekšējo darbu sagatavo-
šanu izdara saimniecības kommisija. Kre-
dītu rīkotājs ir Saeimas prezidijs vai viņa
iecelta persona.

184. Saeimas grāmatvedību, tās liet-
derību, likumību un bilances pārbauda
revīzijas kommisija.

Saeimas grāmatvedība revidējama vis-
maz reiz mēnesī, un revīzijas atzinumi
iesniedzami prezidijam.

H.
Frakcijas, politiski bloki un frakciju padome.

185. Vienas politiskas partijas depu-
tāti, skaitā vismaz trīs, sastāda frakciju.

186. Atsevišķas frakcijas un pie frakci-
jām nepiederoši deputāti var apvienoties
politiskos blokos, kuri sastāv vismaz no
pieciem deputātiem.

Par frakciju un bloku sastāvu un visam
to pārmaiņām jāziņo prezidijam.

187. Saeimas prezidijs, frakcijas un
politiskie bloki sastāda frakciju padomi,
kura noskaidro un saskaņo Saeimas frak-
ciju un bloku darbību un taktiku Saeimā
un kommisijās, kā arī nokārto kopā ar
prezidiju 25. panta 4. punktā minētās
lietas.

188. Katra frakcija vai bloks sūta
padomē vismaz vienu pārstāvi.

Frakcijas vai bloki ar vairāk kā 10 lo-
cekļiem var sūtīt ik uz 10 locekļiem pa
vienam pārstāvim, skaitot uz atlikušiem
locekļiem, ja viņu ir vairāk par 5, ari
vienu pārstāvi.

189. Padomes atzinumiem ir informā-
cijas raksturs un tie frakcijām vai blokiem
nav saistoši. Tomēr frakcijām vai blokiem,
kuri nepiekrīt sava pārstāvja atzinumam
padomes sēdē, par to jāpaziņo prezidijam
nākamās plenārsēdes sākumā.

190. Padomes sēžu dienas kārtību no-
teic un sēdes sasauc Saeimas prezidijs.
Sēdes vada Saeimas priekšsēdētājs vai
viņa biedrs.

Padomes dienas kārtību var papildināt
vai grozīt, ja to prasa '/5 padomes locekļu.

Padomes sēdes jāsasauc, ja to prasa
padomes locekļi, kas reprezentē vismaz
i/g no Saeimas sastāva.

Šis kārtības rullis stājas spēkā ar izslu-
dināšanas dienu.

Rīgā, 1929. g. 10. aprīlī.
Valsts Prezidents G. Zemgals.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV° 108

1929. g. 6. aprīlī.

Rīkojuma N° 78 (izslud. 1928. g. „Vald. Vēstn." 84. numurā)

„Taras tabula netto muitojamām ievedprecēm"
papildinājums un pārgrozījums.

1. Preču saraksts:

w _ No brutto svara novelkamie procenti

ZZ% J> = Maisi P ī t nes

Ira Preču nosaukums > ā 5 ? ~ -i , -a | , -i
> ~ S-f 5 I £3 -q£? 'ct .§« |S>

Q
_^

6. 2) Apelsini, mandarini un pomeranci — 15 — — — — — —
3) Citroni — 15 — — — — — —

8. 1) Melnās plūmes, firziķi un aprikosi — 10 7 1 P/2 2i/2 6 10
2) Āboli un bumbieri. ' — 10 7 1 li/ 2 2y6 10
3) Dateles un citi — 10 7 1 Vj 2 2'/2 6 10
4) Rozīnes — 12 8 1 P/2 2>/2 6 10

Korintes — 12 7 1 P/ 2 2»/2 6 10
5) Vīģes — 12 7 1 lJ'/2 2i/2 6 10

36. 5) Olas — lates kastēs — 20 — — — — — —
77. 6) Plākšņu stikls, pūsts vai liets,

neslīpēts un nepulēts:
a) 25 mm biezumā un plānāks:

a) Sevišķi neminēts, balts, pus-
balts un dabiskā pudeļu krā-
sā, gluds, bez musturiem un
izgreznojumiem ar virsmi līdz
9000 cm 2 — 10 — — — — — _

p) tāds pat kā šī (77.) p. 6. pktā
a a burtā minēts, ar virsmi no
9000 cm.2 līdz 18000 cm2 ie-
skaitot visāda lieluma: krā-
sains un pienbalts, gluds, bez
musturiem un izgreznoju-
miem — 10 — — — — — —

i) tāds pats kā šī (77.) p. 6. pkt.
a a burtā minēts ar virsmi
vairāk kā 18000 cm 2 jebkura
lieluma un jebkuras krāsas:
konveks, viļņots, riflēts, mu-
sturots, dzīslains, matēts,
arī ar iekausētu drāts tīklu — 10 — — — — ?— —

dubultkastēs 25 — — — — — — —
b) vairāk kā 2,5 mm līdz 5 mm ie-

skaitot biezumā:
a) tāds pat kā šī (77.) p. 6. pkt.

a « burtā minēts l— 10 — — — — — —
j3) tāds pat kā šī (77.) p. 6. pkt.

a § burtā minēts
y) tāds pat kā šī (77.) p. 6. pkt.

a-f burtā minēts dubultkastēs |J 25 — — — —? — ļ — —
2. Taras tabulā strīpot šādus ievedmuitas tarifa pantus: 78. p. lb, lc,

d, le, lf, Ig, 2. un 3. pkt.; 115. p. 3. pkt.; 116. p. un 124. p. 3. un 4. pkt.
3. Šis rīkojums stājās spēkā izsludināšanas dienā.

Pamats: Muitas likuma 137. p. un muitas tarifu vispārējo noteikumu 9. pi
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta v. direktora v. i. Dinsbergs.



Rīkojums N° 93
1929. g. 21. martā.

Papildinājums rīkojumā N° 138 28. g. „Ievedmuitas atmaksa gumijas
fabrikai „BaItic India Rubber Compan. Quadrat" par ārzemju izejvielām, kas

izlietotas eksportēto gumijas apavu izgatavošanai"
(izslud. „Vald. Vēstn." 1928. g. 109. un 223. un 1929. g. 1. num.).

Papildinot rīkojuma N° 138/28. g., nosaku, ka uz minētā rīkojumā paredzēto no-
teikumu pamata a/s. ,,Quadrat" var saņemt vēl sekošas atmaksas:

1) Pie zemāk pievestā tabulā I* uzskaitīto apavu izvešanas a/s. ,,Quadrat"
atmaksājama ievedmuita arī par terpentīnu un sodrējiem par tabulā noteiktiem
daudzumiem uz katriem eksportētiem 100 pāpem gumijas apavu.

Tabula I.

Anav^ P
Terpentīns Sodrēji

šī ;-., *„i .* . , pēc ievedm. pēc ievedm.ķ
vv

Apavu nosaukumus " tarifa tarifa
JN-JNS 86. panta 42. panta

1—3 Kungu galošas 2,20 kg 1,60 kg
4— 6 Dāmu „ 1,80 „ 1,20 „
7— 9 Zēnu „ 1,70 „ 1,20 „

10—12 Meiteņu , 1,40 „ 1,00 „
13—15 Bērnu „ 1,10 „ 0,72 „

16 Dāmu sporta kurpes 1,50 ,, 1,00 ,,
17 Dāmu zābaki ar gumijas virsām, melnām. . 4,00 ,, 2,00 ,,
21 ,, puszābaki „ „ „ . . 2,80 „ 1,60 „
23 Bērnu „ „ „ „ „ . . 1,60 „ 1,00 „
25 Kungu botes „ . „ ,, „ . . 2,70 „ 2,10 ,,
26 ,, pusbotes ,, ,, ,, „ . . 2,40 ,, 1,60 ,,

27—32 ,, botes ar audumu virsām 1,80 ,, 1,35 „
33—55 Dāmu ,, ,, ,, ,, 1,50 ,, 1,20 ,,
56—73 Meiteņu „ ,, „ , 1,20 „ 1,00 „
74-95 Bērnu „ „ „ ,-, 0,90 „ 0,72 „

2) A/s. atmaksājama ievedmuita par izejvielām, kas izlietotas tabulā II minēto
apavu izgatavošanai. Izejvielas un daudzumi, par kādiem ievedmuita atmaksājama
uz katriem eksportētiem 100 pāpem gumijas apavu, noteikti tabulā III.

Tabula II.

Apmalu
Apavu Botu Audumu unapšu-
šķiru . . minim. minimāl. vumti.'. Apavu nosaukums , m-.„ lr„5,tek. r augst. augst. mimmal.
jVoJVo mm mm platums

mm

Vasaras galošas ar krāsainām gumijas virsām
un kokvilnas triko oderi:

6/1 dāmu — gumijas krāsa — brūna ....
6/11 ,, — „ ,, — pelēka ....
6/HI „ „ „ — bēš

12/1 meiteņu — „ „ — brūna ....
12/ 11 „ „ „ — pelēka ....
12/111 „ ,, ,, — bēš
15/1 bērnu — „ ,, — brūna ....

1

15/11 ,, — „ „ — pelēka ....
15/1U » „ „ — bēš

Dāmu zābaki ar gumijas virsām, mākslīga
karakula apšuvumiem un kokvilnas triko

baika oderi:

1

17/1 gumijas krāsa — melna .... 250 — 65
17/11 „ „ — brūna .... 250 — 65
17/111 „ „ — pelēka .... 250 — 65
17/IV „ — bēš 250 — 65
17/V „ „ — melna .... 300 — 65
17/VI „ „ —brūna 300 — 65
17/VII „ ,. — pelēka .... 300 — 65
I7/VIII „ „ — bēš 300 — ' 65
17/IX „ „ — melna .... 280 — 65
17/X „ „ — brūna .... 280 — 65
17/XI „ „ — pelēka .... 280 — 65
17/X1I „ „ — bēš 280 — 65

Botes ar gumijas virsām:
25/1 kungu — ar vilnas baika oderi. ..... 120
25/11 „ — „ kokv. triko baika oderi ... 120
25/111 dāmu — „ vilnas baika oderi 115
25/IV „ — „ kokv. triko baika oderi ... 115 '
25/V meiteņu — „ vilnas baika oderi 110
25/VI „ — „ kokv. triko baika oderi ... 110
25/V 11 bērnu — „ vilnas baika oderi 105 _
25/VI 11 „ — ,, kokv. triko baika oderi ... 105 — —

Pusbotes ar gumijas virsām:
26/1 kungu — ar vilnas baika oderi
26/11 „ —„kokv. triko baika oderi ....
26/111 dāmu — „ vilnas baika oderi
26/IV „ — „kokv. triko baika oderi. . . .

Dāmu botes ar vilnas gabardina virsām,
kokv. samta apmalām un kokv. triko baika

oderi:
41/1 gumijas krāsa — melna .... 210 145 40
41/» ., — brūna .... 210 145 40
41/111 .. » — pelēka .... 210 145 40
41 lv » .. — bēš 210 145 40Dāmu botes ar vilnas gabardina virsām,

kokv. samta apmalām un kokv. triko baika
oderi:

42/1 gumijas krāsa — melna .... 190 125 40
42/11 „ ,, — brūna .... 190 125 40
42/U1 „ „ —pelēka .... 190 125 40
42/rV „ „ — bēš 190 125 40Dāmu botes ar vilnas gabardina virsām un

kokvilnas triko baika oderi:
ar mākslīga karakula apmalām —

44 1 gumijas krāsa — melna .... 210 145 40
44/11 „ „ — brūna .... 210 145 4044 111 „ — pelēka .... 210 145 40
44 IV „ — bēš 210 145 40

ar pogām un trušu ādas apšuvumiem —
46 I gumijas krāsa — melna .... 280 190 046 11 „' „ —brūna .... 280 190 ļ^^
46,111 „ „ —pelēka .... 280 190 ;

P
46, IV „ ., - bēš 280 190 I-S

d„<. a a Apmalu
Apavu Botu Audumu un apšu.
šķiru , , .._„ minim. minimāl vnmnApavu nosaukums o . ? vumu
tek. v augst. augst. minimāl

N2JV2 . mm mm platums
mm

ar pogām un mākslīga karakula apšuvumiem —
46/V gumijas krāsa — melna .... 280 190 \<=>
46 VI „ „ — brūna .... 280 190 ^£
46/VII „ „ —pelēka .... 280 190 hs>|
46/V 111 „ „ —bēš 280 190 J «i.

ar pogām un mākslīga karakula apšuvumiem —
47/1 gumijas krāsa — melna .... 230 160 ļQo
47 II „ „ — brūna .... 230 160 ļjE
47/111 „ „ —pelēka .... 230 160 h&I
47/IV „ „ —bēš 230 160 J š'g_

ar pogām un trušu -ādas apšuvumiem —
47/V gumijas krāsa — melna .... 230 160 i

^o
47/VI „ „ — brūna .... 230 160 °C
47/V 11 „ „ — pelēka .... 230 160 :a,'|
47/VI 11 „ „ — bēš 230 160 ļ «'§.

ar drukpogām un trušu ādas apšuvumiem —
48/1 gumijas krāsa — melna .... 210 145 30
48/11 „ „ — brūna .... 210 145 30
48/111 „ „ — pelēka .... 210 145 30
48/IV „ „ — bēš 210 145 30

ar drukpogām un mākslīga karakula apšuvu-
miem —

48/V gumijas krāsa — melna .... 210 145 50
48/VI „ „ — brūna .... 210 145 50
48/V 11 „ „ — pelēka .... 210 145 50
48/VI II „ „ — bēš 210 145 50

Dāmu botes ar kokv. triko audumu virsām,
apmalām un oderi —

52/1 gumijas krāsa — melna .... 210 145 40
52/11 „ „ — brūna .... 210 145 40
52/111 „ „ — pelēka .... 210 145 40
52/IV „ „ — bēš 210 145 40
53/1 „ „ — melna .... 190 125 40
53/11 „ „ — brūna .... 190 125 40
53/1II „ „ — pelēka .... 190 125 40
53/1V „ „ — bēš 190 125 40
54/1 „ ' „ — melna .... 165 110 35
54/11 „ „ —brūna .... 165 110 35
54/111 „ „ — pelēka .... 165 110 35
54/IV „ „ — bēš 165 110 35

Dāmu botes ar gumijas virsām un kokv.
triko baika oderi:

ar kokv. samtaapmalām—97/1 gumijas krāsa — melna .... 200 — 40
97/11 „ „ — brūna .... 200 — 40
97/111 „ „ — pelēka .... 200 — 40
97/IV „ „ — bēš 200 — 40

ar mākslīga karakula apmalām —
97/V gumijas krāsa — melna .... 200 — 40
97/VI „ „ — brūna .... 200 — 40
97/V 11 „ „ —pelēka .... 200 — 40
97/V 111 „ „ — bēš 200 — 40

ar pogām un mākslīga karakula apšuvumiem —
98/1 gumijas krāsa — melna .... 210 — ļD§
98/11 „ „ — brūna .... 210 — £&
98/111 „ „ — pelēka .... 210 — f«
98/IV „ „' — bēš 210 — ]<*'§.

ar pogām un trušu ādas apšuvumiem —
98/V gumijas krāsa — melna .... 210 — ļmg
98/VI „ „ — brūna .... 210 — 2g
98/V 11 „ „ — pelēka .... 210 — 1HJ
98/VIII „ „ — bēš 210 - J «£,

ar pogām un mākslīga karakula apšuvumiem —
99/1 gumijas krāsa — melna .... 230 — og
99/II „ „ — brūna .... 230 —1* 3
99/111 „ „ — pelēka .... 230 - f*
99/IV „ — bēš 230 — J * 61

ar pogām un trušu ādas apšuvumiem —
99/V gumijas krāsa — melna .... 230 — )mg
99/VI „ „ _ brūna .... 230 - ISs
99/V 11 „ „ - pelēka .... 230 - ff
99/VI 11 ,-, „ — bēš 230 — J ā &

Dāmu puszābaki ar gumijas virsām, auklām,
kokv. samta apmalām un kokv. triko baika

oderi:
96/1 gumijas krāsa — melna .... 210 — 50
96/11 „ „ — brūna .... 210 — 50
96/111 „ „ — pelēka .... 210 — 50
96/IV „ „ -bēš 210 - 50

Dāmu puszābaki ar gumijas virsām, auklām,
kokv. triko apmalām un oderi —

96/V gumijas krāsa — melna .... 210 — 50
96/VI _ brūna .... 210 — 50
96/V 11 „ w _ pelēka .... 210 - 50
96/VIII „ „ _ bēš 210 - 50

Dāmu puszābaki ar gabardina virsām, auklām,
kokv. samta apmalām un kokv. triko baika

oderi —
100/ ' gumijas krāsa — melna . . . .210 145 50
10°/n „ „ — brūna .... 210 145 50
00 I' „ „ - pelēka .... 210 145 50
100!V „ „ — bēš 210 145 50

Zēnu botes ar vadmalas virsām:
\9.\{\. ar vilnas baika oderi 150 95 -""
1U1< n „ kokv. triko baika oderi ... 150 95 ~*

Zenu botes ar vilnas gabardina virsām:
\,\ \ ]}} ar vilnas baika oderi 150 951U1;IV » kokv. triko baika oderi ... 150 95
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Piezīmes pie tabulas III.
1. piezīme. Iekavās ievietoti iepriekšējā ievedmuitas tarifa panti.

2. piezīme. Minimālais botu un audumu augstums uzrādīts ar uzceltu apmalu,
bet apmalu augstums — no ielocījuma vietas.

3. piezīme. Sekošas botes tiek izstrādātas bez slēdzējiem (sprādzēm, bīdāmām
drukpogām, vai mēchaniskiem slēdzējiem):
1) dāmu botes ar pogām pēc apavu šķiru tekošiem N°N° 46 I—VIII,

47 1—Vili un 98/1—VIII;
2) dāmu gumijas puszābaki ar auklām pēc apavu šķ. tek. N°N°96 I—VIII

un 100/1—IV;
3) dāmu gumijas zābaki pec apavu šķiru tekošiem N°N° 17/1—VIII;
4) gumijas botes un pusbotes pēc apavu šķ. tek. MNe 254—VIII

Un 26 I—IV.
4. piezīme. Bez šai (III) tabulā uzrādītām izejvielām a/s. „Quadrat" pienākas

vēl sekošas ievedmuitas atmaksas uz katriem 100 pāru eksportēto botu:
a) dāmu botēm ar sprādzēm — par 1,60 kg sprādzēm pēc ievedmuitas

tarifa 154. p. 1. pkt.; zēnu botēm ar sprādzēm — par 1,60 kg
sprādzēm pēc ievedmuitas tarifa 154. p. I. pkt.;

b) dāmu gumijas zābakiem ar mēchaniskiem slēdzējiem pēc apavu šķ.
tek. MNē 17/IX— XII par 6,83 kg mēcb. slēdzējiem pēc ievedm.
tar. 156. p. 2-a pkt.; bet pārējām dāmu botēm ar mēcftan. slēdzējiem —
par 5,30 kg pēc ievedm. tar. 156. p. 2-a pkt.;

c) dāmu botēm ar bīdāmām drukpogām — par 0,80 kg drukpogu pēc ievedm.
tar. 212. p. 3. pkt. (212. p. 2. pkt.).

5. piezīme. Par botēm ar vilnas gabardina virsām atmaksājama ievedmuita
arī par nekrāsotām vilnas dzijām, skaitot uz 100 kg gabardina — 71 kg
vilnas dzijas šķeterētas M° 64'2 pēc ievedm. tar. 186. p. 3-a pkt. Šādos ga-
dījumos ievedmuita par gabardinu nav atmaksājama.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta v. direktora v. i. Dinsbergs.

Ministru kabineta lēmums
par 13. mēneša algas izmaksu.
Noteikumu par 13. mēneša algu (Lik.

krāj. 1925. g. 128 un 1926. g. 152) 1. un
2. pantā minētiem darbiniekiem, kuriem
tekošā gada 13. mēneša algas pirmā puse
pēc noteikumiem būtu ismaksājama š. g.
15. jūnijā, minēto 13. mēneša algas
pirmo pusi izsniegt jau tagad, pie kam
par izmaksas dienu 15. jūnija vietā uz-
skatams 15. aprīlis. Darbiniekiem, kuri
līdz 15. aprīlim (ieskaitot) vēl nebūtu
nokalpojuši noteikumus, panta 1. punktā
minētos 6 mēnešus resp. strādnieki, kuri
6 mēnešu laikā nebūtu nostrādājuši
1. punkta piezīmē noteiktās 135 dienas
(skaitot dienesta laiku ar 1928. gada
16. oktobrī sākot), 13. mēneša algas pirmo
pusi izmaksāt saskaņā ar noteikumu
4. pantu š. g. 15. jūnijā.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Tautas labklājības ministris V. Rnbuls.

Rīkojums Nfe 109
1929. g. 6. aprīlī.

Saraksta patentētiem ārstniecības līdzekļiem
kuras atļauts ievest Latvijā,papildinājutns*).
*530. Abasin tabl.
*531. Colitique iekšējai lietošanai
*532. ,, iespricējumiem
*533. „ filtrāts

534. Decholin amp. un tabl.
*535. Desencin tabl.
*536. Dormalgin amp. un tabl.
*537. Felsol

*) Skat. 1928. g. ,.Vald. Vēstn." 250. numurā.

538. Intestinol tabl.
539. Leopills

*540. Lipolvsin fernin. amp. un tabl.
*541. ,, masai!. ,, ,.
*542. Neodorm
543. Otalgan

*544. Stalvsine iekšējai lietošanai
*545. ,, iespricējumiem
*546. „ filtrāts '
*547. Tēstogan amp. un tabl.
*548. Thelvgan ,, ,, „
*549. Tuberculoalbumin.

Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
dienā.

Pamats: Ievedmuitas tarifa 113. panta
piezīme un Veselības dep. 1929. g.
27. marta raksts JNfe F/3368.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta v. direktora v. i.
Dinsbergs.

Rīkojums JVa 110
1929. g. 6. aprīlī.

Rucavas muitas likvidācija un Zvirgzdiņu
un Lankutu muitas punkta atvēršana.

Rucavas muita ar š. g. 15. aprīli tiek
likvidēta un tās vietā ar to pašu datumu
tiek atvērts Zvirzdiņu un Lankutu muitas
punkts, Liepājas-Aizputes apriņķa Ru-
cavas un Dunikas pagastā.

Zvirgzdiņu un Lankutu muitas punkts
darbosies uz 1924. g. ,,Vald. Vēstneša"
217. numurā izsludināto noteikumu pa-
mata un būs padoti Liepājas muitai.

Finanču ministra biedrs J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras fonda domes sēde

1929. g. 8. aprīlī.
(Izvilkums no protokola.)

I. Dome piespriež tautas bibliotēkas sekojošām organizācijām un iestādēm:
Rīgas apriņķī.

1. Daugavgrivas artilērijai, Mangaļsalā.
Cēsu apriņķī.

2. Brantu izglītības b-bai „Ausma", Launkalnes pag., c. Launkalni.
Valmieras apriņķī.

3. Valmieras pag. kult. veic. b-bai, c. Valmieru.
Valkas apriņķī.

4. Jērcēnu pagasta padomei, c. Strenčiem.

Ventspils apriņķī.
5. Melnsils zvejniecības b-bai ,,Enkurs ", Dundagā.

Talsu apriņķī.
6. Valdemārpils pilsētas valdei, Valdemārpilī.

Jelgavas apriņķī.
7. Jelgavas cietumam, Jelgavā.

Rēzeknes apriņķī.
8. Bukmuižas kult. veic. b-bai ..Blāzma ", c. Dagdu.
9. Robežapsardzības štābam, robežsargu aizsargpunktiem Rītupē, Indrā u c

rajonos.
II. Slokas sadraudzīgai biedrībai 1923. gadā piešķirto Kultūras fonda biblio

teku Dome nodod Slokas pilsētas valdei.
III. Salas patērētāju b-bai 1923. gadā piešķirto Kultūras fonda bibliotēkiDome nodod Ābeļu pagasta padomei.

IV. Dome piešķir I pak. pamatskolu bibliotēkas sekojošām skolām:
Kuldīgas-Aizputes apriņķī. ^

1. Nīkrāces 6-kl. pamatskolai. - -?—«..
2. Kazdangas pag. Vangu 1 pak. pamatskolai.
3. Aizputes pils. 6-kl. pamatskolai.
4. Kabiles pag.
5. Pampāļu pag. ,,
6. Saldus pils. „ „

Valkas apriņķī.
7. Trikates pag. Kazrungu I pak. pamatskolai.
8. Kalncempju 6-kl. pamatskolai.
9. Sinoles pag. Mālu I pak. pamatskolai.

10. Sinoles pag. Rīdužu I pak. pamatskolai.
11. Palsmanes pag. Spaliņu I pak. pamatskolai.
12. Lejasciema pag. Grabažu 1 pak. pamatskolai.
13. Lejasciema pag. Kalna I pak. pamatskolai.
14. Gaujienas pag. Dārzeiema I pak. pamatskolai.

V. Dome piešķir II pak. pamatskolu bibliotēkas sekojošām skolām:
Kuldīgas-Aizputes apriņķī.

1. Kazdangas 6-kl. pamatskolai.
2- Gaiķu 6-kl. pamatskolai.

Jēkabpils apriņķi.
3. Mēmeles I pamatskolai.

Valkas apriņķī.

4. Kārķu pag. 6-kl. pamatskolai.
5. Gaujienas Augšgaujas pamatskolai.
6. Ērģemes II pak. pamatskolai.
7. Pededzes pag. 6-kl. pamatskolai.

VI. Noslēdzot 1928./29. gada budžetu. Dome piespriež sekojošus pabalstus:
Budž. 1. Tautas bibliotēkas.

Atlikums Ls 4000.
Pabalsti naudā bibliotēkām grāmatu iesiešanai, papildināšanai un bibliotēkas
iekārtai (ar sevišķu noteikumu). Ls

1. Piltenes izglītības biedrībai ,,Ausma" 500
2. Baldones bezmaksas tautas bibliotēkas biedrībai 1000
3. Valmieras pilsētas bibliotēkai 1000
4. Ludzas pilsētas bibliotēkai 1500

Budž. 7, b. Kulturālām biedrībām Rīgā.
Atlikums Ls 1000.
Izsniegt

1. Latv. ebreju veselības apsargāšanas biedrībai ,,Oze" '. 500
Atlikumu Ls 500 pārvest rezerves fondā.

Budž. 8, b. Prēmijas beletristikai un publicistikai.
Atlikums Ls 800.
Pārvest rezerves fondā.

Budž. 8, c. Prēmijas skaņu mākslas darbiem.
Atlikums Ls 200
Pārvest Rezerves fondā.

Budž. 9, b. Grāitiaiu izdošana.
Atlikums Ls 5955.
Izsniegt:

6. Ed. Paeglim grāmatas ,,Latvju tautas kultūra" izdošanai 1.000
7. Valsts archivam materiālu vākšanai un apstrādāšanai par komunistu

laiku Latvijā 1.000
8. Par 100 ekš. Valsts bibliotēkas biļetena 1927. g., 1928. g 1.740

Atlikumu Ls2215 pārvest Rezerves fondā.
Rezerves fonds.

9. Poruka piemiņas komitejai kapa piemineklim (ar sev. noteikumu) . 1.500
10. Latv. tuberkulozes apkarošanas b-bas Veselības nedēļas rīcības komitejai 1.000

VII. Dome uzstāda Kultūras fonda budžetu 1929./30. budžeta gadam.
A. Ienākumi.

No 3% alkohola dzērienu piemaksām 1.320.000
B. Izdevumi.

1. Tautas bibliotēku turpināšanai 65.000
2, a. Pamatskolu bibliotēku turpināšanai 40.000
2, b. Vidus- un arodskolu bibliotēku turpināšanai 20.000
2, c. Pabalsti skolām:

Pamatskolām 56.000
Vidus- un arodskolām 24.000

3. Ārpusskolas izglītība 140.000
4. Fiziskā audzināšana 18.000
5, a. Stipendijas zinātņu augstskolu audzēkņiem 7. 0.000
5, b. Stipendijas Latgales studējošiem iekšzemē un ārzemēs ...... 25.000
5, c. Stipendijas skaņu mākslas augskolu audzēkņiem 5.000
5, d. Stipendijas tēlojošo mākslu augstskolu audzēkņiem 5.000
6, a. Teātfiem provincēs ' 150.000
6, b. Latgales teātriem Rēzeknē 30.0.00
6, c. Ceļojošam teātrim 30.0001 .
6, d. Teātriem Rīgā 137.000
7, a. Zinātņu biedrībām 7.000 I
7, b. Kulturālām biedrībām provincēs 190.000
8, Prēmijas zinātniskām grāmatām, beletristikai un publicistikai, skaņu

mākslas darbiem un tēlojošo mākslu darbiem 10.000
9, a. Žurnālu abonēšana 76.710 I
9, b. Grāmatu izdošana 100.000

10, a. Latvijas pētīšanai 12.000
10, b. Archivu pētīšanai Latvijas lietās 8.000
11, a. Stipendijas ārzemju ceļojumiem L. U. zinātniekiem 10.000
II, b. Stipendijas ārzemju ceļojumiem ārpus L. U. stāvošiem zinātniekiem 5-0j *ļ
11, c. Pabalsti ārzemju ceļojumiem māksliniekiem un rakstniekiem . . , 16. 000
11, d. Ārzemju stipendijas paidagogiem ' 6.000 j
11, e. Ārzemju stipendijas karavīriem 5.000
11, f. Ārzemju ceļojumi lauksaimniekiem un strādniekiem i5-*
11g. Latvijas Universitātes jauno zinātnieku stipendijas ]6.000
12. Pieminām, jubilejām " . .... IO.O00
13. Kancelejai un kontrolei ... 15.000
14. Rezerves fonds '. '. '.. 3.290

^paT77T32O000' f
VIII. Dome nolemj no 1929. 30. g. budžeta izsniegt sekošus pabalstus un avansus:

ļBudž. 6, a. Teātriem provincēs. Ls 'i 1 Liepājas Jaunajam teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) 42.2/'' i
1. Jelgavas latviešu teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) ? .... 40~°



Ls

3 Daugavp ils latviešu dramatiskam teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) 39.610
*;pi!s latviešu teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem). .. '16.200

5.' Kuldīgas latviešu teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) 11.670
Budž. 6, b. Latgales teātrim Rēzeknē.

6. Latgales teātrim Rēzeknē (izmaksa pa gada ceturkšņiem) 30.000
Budž. 6, d. Teātfiem Rīgā.

7 Rīgas Dailes teātrim (izmākas pa gada ceturkšņiem) 95.000
8 Rīgas Strādnieku teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) 35.000
8 Mīlgrāvja teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) . . 3.500
9' Torņakalna teātrim (izmaksa pa gada ceturkšņiem) 3.500

Budž. 8, a. Žurnālu abonēšana.
10. Žurnālu abonēšanai 76.710

Budž. II, c. Pabalsti ārzemju ceļojumiem māksliniekiem un
rakstniekiem.

Mākslinieku un rakstnieku ārzemju ceļojumiem budžetā paredzētie Ls 16.000
sadalāmi sekošā kārtā:

Skanu māskliniekiem 4.000
Skatuves darbiniekiem . 4.000
Tēlojošiem māksliniekiem 4.000
Rakstniekiem un žurnālistiem 4.000

Budž. 11, f. Ārzemju ceļojumiem lauksaimniekiem un strādniekiem.
' Lauksaimnieku un strādnieku ārzemju ceļojumiem budžetā paredzētie

a.i Ls 15.000 sadalāmi sekojošā kārtā:
Lauksaimniekiem 8.500
Strādniekiem 6.500

Budž. 13. Kancelejai un kontrolei.
jl. Kancelejai un kontrolei (izmaksa pa mēnešiem) 15.000

IX. Dome ievēl 1929./30. budžeta gadam sekojošas lietpratēju kommisijās:

Kādos jautājumos kommisija dod ... ,.„.,„. .
atzinumus - Kommisiju sastāvs 1929/30. b. g.

1. Tautas bibliotēkas a) Techniskus darbus vada Valsts bibliotēka.
b) Kataloga kommisija: Mazā Dome.
c) Bibliotēku izdalīšanas kommisija: Biblio-

tēku padome.
2. Pamatskolu bibliotēkas a) Techniskus darbus vada Skolu departa-

ments,
h) Kataloga kommisija:

2 pārstāvji no Izglītības ministrijas: (Skolu
dep-ta direktors un Tautskolu direktors),

1 Skolu departamenta pārstāvis Latgales
lietās,

2 pārstāvji no skolotāju organizācijām,
1 pārstāvis no Bibliotēku padomes,

b'a l pārstāvis no Mazās Domes — K. Dēķens.
c) Bibliotēku izdalīšanas kommisija:

2 pārstāvji no Izglītības ministrijas:
(Skolu departamenta direktors un Taut-
skolu dir.),

1 Mazās Domes pārstāvis,—J. Rancāns,
Lēmumi izdarāmi saziņā ar attiecīgiem ap-
riņķu skolu inspektoriem.

3. Vidusskolu bibliotēkas Katalogu un izdalīšanas kommisija:
2 pārstāvji no Izglītības ministrijas (Vidus-

skolu direktors un Arodskolu direktors),
1 pārstāvis no I Vidusskolas skolotāju b-bas,
1 pārstāvis no II Vidusskolu skolotāju b-bas,
1 pārstāvis no Mazās Domes —A. Briedis.

4. Pabalsti skolām. a) pamatskolām:
2 pārstāvji no Izglītības ministrijas (Skolu

dep-ta direktors un Tautskolu dir.),
1 Skolu dep-ta pārstāvis Latgales lietās,
1 Mazās Domes pārstāvis — A. Briedis.
Lēmumi izdarāmi saziņā ar attiecīgiem ap-
riņķu pamatskolu inspektoriem.

b) vidusskolām:
Skolu dep-ta direktors,
Vidusskolu direktors,
Arodskolu direktors.
Mazās Domes pārstāvis A. Briedis.

5. Ārpusskolas izglītība. Mazā Dome.
6- Teātri Rīgā. Skatuves mākslas padome un Mazās Domes

pārstāvis R. Dukurs.

' ? Teātri provincēs. Mazā Dome un 2 pārstāvji no provinču teātru
konferences.

8- Kult. biedrības. Mazā Dome.
' 'nātnu biedrības. Latvijas Universitātes padome.

- Prēmijas zinātniskām grāmatām. Latvijas Universitātes padome.
" Prēmijas beletristikai un publicistikai. 1 pārst. no Izglītības ministrijas,

1 „ ,, L. U. Filol. un filoz. fakultātes,
1 ,, ,. Latv. rakstn. un žurn. arodb-bas,
1 „ „ Mazās Domes — A. Briedis.

,2 - Prēmijas skanu mākslas darbiem. 1 pārstāvis no Izglītības ministrijas,
2 pārst. no Latv. konservatorijas,

1 ,, ,, Nacionālās Operas.
1 „ ,, Skaņražu kopas,
1 ., „ Latv. mūziķu b-bas,
1 „ „ Mazās Domes — J. Pommers,
1 "„ ,, Latv. dzied, koru diriģentu b-bas.

,3- Prēmijas glezn. un tēln. darbiem. 1 pārst. no Izglītības ministrijas,
2 „ ,, Latv. mākslas akadēmijas,
1 '] ., Valsts mākslas muzeja,
1 " ,, Rīgas pils. mākslas muzeja,
1 '' „ Latv. mākslinieku arodb-bas,
1 "', Kultūras fonda Domes

, K. Eliass.
? Grāmatu izdošana. Mazā Dome ar pieaicinātiem atsevišķiem liet-

pratējiem.
°- Skaņu mākslinieku stipendijas. 1 pārst. no Izglītības ministrijas,

2 Latv. konservatorijas,
1 ",, Nacionālās Operas,
1 " ,, Skaņražu kopas,

Kādos jautājumos kommusna dod ,, ? ?? , - iriorv l0n 1J „. ?* Kommisiju sastāvs 1929./30. b. g.atzinumus: J &

1 pārst. no Latv. mūziķu b-bas,
1 ,, ,, Operas zolo dzied, h-bas,
1 ,, ,, Latv. dzied, koru diriģentu h-ba,
1 ,, „ Mazās Domes — J. Pommers.

16. Zinātnieku stipendijas. Latvijas Universitātes padome.
17. Tēlojošo mākslinieku stipendijas. Prēmiju kommisija N° 13.
18. Rakstnieku stipendijas. Prēmiju kommisija JSs 11.
19. Paidagogu stipendijas. Skolu dep-ta direktors.

Vidusskolu „
Arodskolu ,,
Tautskolu
Mazās Domes pārstāvis K. Dēķens.

20. Aktieru stipendijas. Skatuves mākslas padome un Mazās Domes
pārstāvis R. Dukurs.

21. Studējošo stipendijas. a) Latvijas Universitātes padome.
b) Latgales studējošo stipendiju kommisija

saziņā ar Latv. Universitātes stud. stip.
kommisiju.

22. Piemiņas. Mazā Dome.
23. Archīvu pētīšana. 3 pārst 110 L. U. Filol. u. filoz. fak. Vēstures

nod.,
1 pārst. no Valsts archīva,
1 ,, ,, Rīgas pilsētas archīva,
1 ,, ,, Latv. vēstures pēt. b-bas,
1 ,, „ Latv. senatnes pēt. b-bas,
Latgales unMazās Domes pārstāvis J.Rancāns.

24. Fiziskā audzināšana. 1 pārst. no Izglītības ministrijas,
2 ,, ,, Latv. sporta org. apvienības,

1 ,, ,, B-bas Strādnieku Sports un Sargs
1 ,, „ L. U. Medicīnas fakultātes.

25. Lauksaimnieku un strādnieku ārz. ce- 1 pārst. no Lauksaimniecības Pārvaldes,
ļojumi. 1 ,, ,, Latgales lauks, b-bu apvienības,

1 ,, ,, Laukstrādnieku organizācijām,
1 ,, ,, Jaunsaimnieku organizācijām,
1 ,, ,, Latv. lauksaimniecības cenrālb.,
1 „ ,, Latv. arodb-bu centrālbiroja,
1 ,, „ Mazās Domes — A. Briedis.

26. Minoritāti! jautājums. Attiecīgas izglītības pārvaldes Izglītības
ministrijā.

X. Dome noraida 138 lūgumus. (Lūdzējiem tiks paziņots ar rakstu).
XI. Nākamā Kultūras fonda Domes sēde 6. maijā 1929.

Kultūras fonda sekretārs J. Kauliņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrteclmiskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 18. marta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Eglones
upes meliorācijas sabiedrības dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Eglones upes augš-
gala regulēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par pie-
nākumu piedalīties Eglones upes melio-
rācijas sabiedrībā, minēto meliorācijas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 25. martā.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.

Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums JVs 191.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savā sēdē skatīs cauri sekošas atlīdzības
lietas:

1929. g. 16. maijā, pulksten 3 dienā.
Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 31, dz. 2.

1907) Mārtiņa Kuļikovska atlīdzības
lietu par Bauskas apriņķa Iecavas
pagasta Brantu muižas koku zā-
ģētavā izdarītiem remontiem u. c.

1908) Annas Zariņš un Almas Krūze
atlīdzības lietu par celtām ēkām
Rīgas apriņķa Katlakalna pagasta
Mazjumpravas muižas ,,Ķesterejas "
mājās.

1909) Jāņa Granovska atlīdzības lietu
par celtām ēkām un dēstītiem
augļu kokiem Talsu apriņķa Kan-
davas pagasta Kandavas meža
muižas piegriezumā Saudziņkalna
mazmājai.

1910) Rūdolfa Berīša atlīdzības lietu
par celto šķūni Kuldīgas apriņķa
Raņķu pagasta Ieru muižas jaun-
saimniecībā N° 11 F.

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā A. Sakenfelds.

Meklē mantniekus.
Ārlietu ministrija paziņo, ka krītot caur

lūku uz Britanijas kuģa ,,Kentwood" no-
sities Latvijas pilsonis, jūrnieks Jānis
Sautiņš, dz. 1879. g. 6. sept., piederīgs pie
Mangaļu pagasta. Piederīgiem, kam tie-
sības saņemt atstāto mantu, jāgriežas
ārlietu ministrijas juriskonsultācijā.

Papildinājums
sarakstam par zvērinātu advokātu palīgiem
un privātadvokātiem, kuri pielaisti pie
svešu lietu vešanas Rīgas apgabaltiesas

rajonā 1929. g. I pusē.
Priv. adv., kun ir zvēr. adv. pa!, un
pielaisti pie svešu lietu vešanas Rīgas
apgabaltiesai padotās miertiesās un to

apelācijas instancē:
Sūna, Jānis.

Priv. adv., kun nav zvēr. adv. palīgi
un pielaisti pie svešu lietu vešanas Rīgas
apgabaltiesā un tai padotās miertiesās:

Grāmatiņš, Antons,
Vilciņš, Erasts.

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

A.Būmanis.
Sekretārs 0. Blūmentāls.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 21. marta nolēmumu,
meklē apsūdzētu pēc sod. lik. 591. p. 2. d.
Žani-Albertn Aleksandra d. D i m z 11 , kas dzimis
1898. g. 11. novembri, Latvijas pilsonis. Ap-
gabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma Žaņa-
Alberta Dimzas tagadējā uzturēšanās vieta vai
viņa mantība, par to tūliņ paziņot tuvākai
policijas iestādei. Atrašanas gadījumā Žani-Al-
bertu Dimzu apcietināt, par ko paziņot Jelgavas
apgabaltiesai un Jelgavas pilsētas izmeklēšanas
tiesnesim.

Jelgavā, 1929. g. 6. aprīlī.

Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.
Sekretārs A. Št u b i s.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 27. marta nolēmumu,
meklē apsūdzētu pēc s. 1. 142. p. I. d. Edgaru
Jāņa d. Liepu, kas dzimis 1904. g. 4. augustā,
latvietis, luterticīgs, piederīgs pie Cēsu apriņķa
Drustu pagasta, bet pase Ns 1541, izdota no
Jaunpils pagasta valdes 1928. g. 13. jūlijā. Liepa
pēc nodarbošanās zemkopis un pēdējā laikā
dzīvojis Jelgavas apr. Zaļenieku pagastā Rimeiku
mājās. Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu
zināma Edgara Liepas tagadējā uzturēšanās vieta
vai viņa mantība, par to tūliņ paziņot Jelgavas
apgabaltiesas kriminālnodaļai.

Jelgavā, 1929. g. 6. aprīlī.

Priekšsēdētāja b. J. Strazds.
Sekretārs A. Š t u b i s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 28. februāra lēmumu,
atsauc ,,Valdības Vēstneša" 1926. g. 9. de-
cembra 278. numurā iespiesto sludinājumu par
Edgara-Johana-Vilhelma Fridricha-Ferdinanda d.
Štegmaņa meklēšanu, jo minētais Edgars-
Johans - Vilhelms Fridricha - Ferdinanda dēls
Štegmans ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēdētāja vietā D a u k šs.

Sekretāra palīgs R. V e i n b r a n t s.



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š.g. 18. marta lēmuma ir jāpiedalās Eglones upes meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo- E glones

upes augšgala regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju MM IffirtfeDalībniekam ___j" maksapec

i Dalībnieka
DaHbnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas pn>g£,

* īpašumu tiesību viņa lietošanā . . un Pie kādas agrākas muižas aprēķina Piezīmes
& . . . F mernie- zemes dalībnieku
0. vardsun uzvārds apzīmējums esošo māju

^^ grāmatu piederēja. balsu
S nosaukums . „ . skaitu

^
plāniem reģistra . Ls

1. Valsts īpašnieks Valsts mežs 1160,— Šinī dalībnieku sarakstā«
2. Jānis Bukovskis „ Vaseraudze-Bukov- _. rādītās darbu izmaksas sum

vskij 124 3128 Slates pagasta Dignājas muižas 45,— mas uzskatāmas par pamatu
3- Juris Lucans „ Lucāni-Jāņu .20 .565 „ „ „ „ 181,-

?^tfunToSfiLt4. Juris Vasaraudze „ Lucam-Vasaraudze 122 2667 „ „ „ „ 46— pie darbu pirmreS ^5. Pēteris Aveninš , Buku mežs 4489 Stales meža nov. 176- šanas, tā %rI „,'"$£
6. Jānis Tomaniš „ Vaseraudze 12o ,, ,, „ 4b,— darbu uzturēšanas kārtībā
7. Mir. īpašu. Māja? Rubinskaias . Mantoj. masa Vaseraudze-Vever 123 2338 „ „ „

^
50,- g>P™*. neņemot vērā darb,

8. Jānis Miezans ' . īpašnieks Spēlāni 38 38 Asares pagasta Asares nnuzas 94,- [TmLlTv^ie^^
9. Heinriciis Dadeiks »/2 māj. īpašn. Spēlani 39 39 „ „ „ „ H'l,~-

10. Pēters Kipšans īpašnieks Silanči 37 37 „ „ „ „ M —
11. Jānis Purinš „ Papalšķi 36 36 „ „ „ „ o^"
12. 'Jānis Graudiņš „ Papalšķi 35 35 „ „ „ „

5f»
~

13. Juris Aleksanders Vaskenovičs. . ,, Paplašķi 34 34 „ „ „,,
Vlr'14. Krišjānis Āboliņš „ Paplašķi 32 32 „ „ „ „ 155,—

15. Mir. īpašn. Annas Bitan-Biteniek Mantoj. masa Paplašķi 33 33 „ ,, „ ' „ £/ ,—
16 Pēters Kalnietis īpašnieks Kalnieši 93F 4767 Susejas pagasta Vitsusejas muižas 85 —
17. Oskars Trule „ Trūles 89 F 4860 „ „ „ „ 104,—
18. Andrejs Vutinans „ Mežgali 91F 4764 „ „ „ „ 104-
19. Mārtiņš Striks . „ Ozolkalni 88F 3509 „ „ „. „ 86,—
20. Antons Janševskis ,. Prodgaļi 85 F 3506 ,, ,-, „ „ 85 —
21. Eduards 'Vibans , Lazdiņi 96F 4741 „ „ „ „ 91,—
22. Pēters Ozoliņš „ Lejiņi 97 F 4742 „ „ „ „ 85,—
23. Kārlis Goba „ Ceriņi 98F 4861 „ „ „ „ 110—
24. Jānis Kudlis ,, Ceimenieki 45 F 5138 „ „ „ „ 19,—
25. Mir. īpašn. ļura Kancana. . . . Mantoj. masa Dupēni 37 1749 „ ,, „ ,, 186 —
26. Jānis Andriņš ' īpašnieks Smiltaini 37 F 4575 ,, ,, „ „ 85.—
27. Mārtiņš Zeltišķis „ Jaun-Mežanči 36 F 4574 ,, „ „ „ ' 69 —
28. Mir. īpašn. Pētera Miltiņa . . . Mantoj. masa Nelīte 41 1802 „ „ ,, „ 115—
29. Mārtiņš Lejiņš. ' īpašnieks Mežanči 62 2595 „ ,, ,, ,. 327 —
30. Pēteris Žakafs ,, Aculauki 32 1801 „ „ „ „ 189,—
31. Mir. īpašn. Dartes Sirmovičs . . Mantoj. masa Kalvām 1750 „ „ „ „ 258 —
32. Pēters Jaunzems īpašnieks Sudrabi 36 1790 „ „ „ ,, 106,—
33. Bertlei 'Krūmiņš „ Patrani 25 1781 „ „ „ „ 100 —
34. Jānis Pūriņš ' ''8 māj. īpašn. Jaunzemi 24 1757 ,, „ „ „ 97,—
35. Mārtiņš Auslands īpašnieks Stūri 35 1789 ,, „ „ „ 96 —
36. AnnaToman ]J2 māj. īpašn. Naviki 20 1777 „ ,, „ ,, . 74,—
37. Pēteris Auslands īpašnieks Skuška 03 1794 „ „ ,, „ 38 —
38. Ādams Grigans ,, Leitišu Pēteri 23 1775 ,, „ „ „ 177 —

,._ „_ ,- Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
1929. g. 25. marta. _, ,. ' D . ..& Darbvedis Fr. Briedis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi Auces pilsētas pagaidu
būvnoteikumos § 7.

Pieņemti domes 1926. g. 12. jūnija sēdē
(prot. JS"? 10 § 2 p. 4) un apstiprināti
iekšlietu ministrijas būvniecības pārvaldē

1929. g. 19. februārī.

,,Auces pilsētas pagaidu būvnoteikumos
§ 7 saimniecības centra gruntsgabalos —
ieskaitīt arī gruntsgabalus N° 11 F un
J\f2 12 F".

Pārgrozījums stājas spēkā 14 dienu laikā
pēc viņa publicēšanas ,.Valdības Vēstnesī",

Pilsētas galva F. Graudiņš.
Sekretārs G. Bungš.

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums visām valsts, paš-
valdības un privātām iestādēm.
Tautas labklājības ministrija uzaicina

visas valsts, pašvaldības un privātas ie-
stādes, kā arī uzņēmumus griezties vaja-
dzības gadījumā ar pieprasījumu pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas darba ap-
gādes, Torņa ielā 4, tālruņi: 21712 un
21714.

Uz'. s. g. 1. aprīli darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:

Apģērbu strādnieces 32
Ķīmiskā rūpniecībā 3
Minerālvielu apstrādāšanas strādn. 6
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 17
Grāmatrūpniecības strādnieces . . 36
Tirdzniecības kalpotājas 6
Higiēnas strādnieces 2
Kantora darbinieces 24
Mājkalpotājas 162
Laukstrādnieces 19
Nekvalificētas strādnieces .... 874
Citos arodos 13
Pusaudži 11

Kopā 1205
Vīrieši:

Metalstrādnieki 81
Kokstrādnieki 10
Apģērbu strādnieki 2
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 10
Dažādu dzīvnieku vielu apstrād.

strādnieki 14
Grāmatrūpniecības strādnieki . . 20
Būvstrādnieki 133
Tirdzniecības kalpotāji 4

Kantora darbinieki 24
Laukstrādnieki 5
Nekvalificēti strādnieki 349
Citos arodos 8
Pusaudži • • • • 14

Kopā 674

7. Siguldas kājnieku pulks
meklē bij. kareivi Arvīdu Jāņa dēlu Zariņu,
dzimušu 1906. g. 25. septembrī, piederīgu Rīgas
apriņķī, Zaubes pagastā, kur arī pēdējā laikā
dzīvojis pie saviem vecākiem. No pulka atva-
ļināts 1928. g. decembra mēnesī uz Liepājas
apriņķi, Priekules pagastu, kur nodzīvojis neilgu
laiku

Visas valsts un pašvaldības iestādes tiek lūgtas
paziņot Arvīda Zariņa uzturēšanās vietu pulka
komandierim Alūksnē*.

Pulka komandiera v. p. i.,
pulkvedis-leitnants S t u 1 p i ņ š.

Saimniecības priekšnieks,
pulkvedis-leitnants P r i e d ī t i s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 9. aprīlī.

1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas
Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:

1) pārgrozījumu likumā par valsts kre-
dītiem lauksaimniecības būvniecībai,

2) papildinājumus likumā par valsts
aizdevumiem pilsētu būvniecībai,

3) noteikumus par kurināmiem mate-
riāliem kara resorā,

4) Sodu likumu 100. un 128. panta
pārgrozījumu,

5) papildinājumu likumā par neku-
stamu īpašumu korroborēšanu sakarā
ar agrārās reformas likumu.

2. Pieņem pāgrozījumu projektu tiesu
iekārtas likumos un nolemj to iesniegt
Saeimai.

3. Apstiprina:
1) pārgrozījumus tarifos valsts zemes

fonda piešķirto un piešķiramo īpa-

šumu novērtēšanai un izpirkšanas
maksas vai dzimtnomas noteik-
šanai, un

2) tarifus aizsargu mežu vērtēšanai uz
valsts zemes fonda piešķirtiem un
piešķiramiem apbūves gabaliem pil-
sētās un bieži apdzīvotās vietās.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Šanhajā, 9. aprīlī. Šanhajas ķiniešu
kvartālā notikusi šausmīga ugunsgrēka
katastrofa. Vairākiem simtiem ēku
degot pēc vēl nepārbaudītām ziņām da-i
bujušī galu ap 300 cilvēku. Lielākā
daļa no tiem sadegusi meklējot degošos
namos savus tuviniekus un mantas.
Ugunsdzēsējiem tikko izdevies glābt no
liesmām tuvējos dokus, kas pieder kādai
japāņu kuģniecības sabiedrībai.

Māksla.
Nacionālā opera. Trešdien, 10. aprīlī, ,,Džo-

k o n d a", Teodora Reitera vadībā. Galvenās
lomās Marija Ulmanis, Helēna Berzinskis, Herta
Lūsis, Jānis Vītiņš, Viktors Stots, Eduards Miķel-
sons u. c. — Ceturtdien, 11. aprīlī Čaikovska
baleta ,,A p b u r t ā princese" pirmizrāde.
Tas būs ne tikai lielākais no mūsu līdzšinējiem
baletuzvedumiem, bet arī visgreznākais un ba-
gātākais Nacionālās operas inscenējums. Izgata-
voti līdz 250 jaunu kostīmu, pēc Ludolfa Liberta
zīmējumiem, pilnīgi jauns arī viss baleta deko-
ratīvais inscenējums. Baletu iestudējusi Ale-
ksandra Feodorova, kas pati arī dejos titullomu.
Diriģents Otto Karls. Derīga abonementa
5. biļete. — Piektdien, 12. aprīlī, operete „Geiša".
Piedalās Ada Benefelds, Vilija Lamberts, Herta
Lūsis, Olga Freifelds, Rūdolfs Tunce, Alberts
Verners, Alvils Spenners, Pēteris Gailis u. c. —
Svētdien, 14. aprīlī, tautas izrādē ,,M i n j o n a".
Pulksten 7.30 vakarā ,,Toska ".

Nacionālais teātris. Trešdien, 10. aprīlī un
piektdien, 12. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā, Lilijas
Štengeles viesu izrādēs, Fr. Molnara „M e 1 n a i s
b r i 1 j a n t s". — Ceturtdien, 11. aprīlī, pulk-
sten 4.30 pēc pusdienas, kara vīriem, Kārļa
Zariņa drāma „G u I b j u dz ' iesm a". — Sest-
dien, 12. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē, Annas Brigaderes „C e ļ a jutīs". —
Marijas Leiko viesu izrādes ar Ibsena
„Hedu Gabler" sāksies trešdien, 17. aprīlī.
Biļetes dabūjamas.

Dailes teātris. Trešdien, 10. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, tautas izrādē „Ž e n i j a startē".—
Ceturtdien, II. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā,
,.Mērnieku laiki". Studentiem un skol-
niekiem puscenas. — Piektdien, 12. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē „Raksts vai
ergHs". — Sestdien , 13. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, pirmo reizi N. Jevreinova luga 3 cēlienos
,,Dzī ves m a s k e r ā d e". —Svētdien, 14. ap-
rīlī, pulksten 10.30 rītā, bērniem „M a z ā
D a g a". Pulksten 2 dienā ,,M ērnieku
laiki". Studentiem un skolniekiem puscenas.
Pulksten 7.30 vakarā ..Dzīves maskerāde".

Mocarta „Rekviema" vienīgais atkārtojums
diriģenta Jēkaba Vītoliņa vadībā Māras (Doma)
baznīcā svētdien, 14. aprīlī, pulksten 5.30 dienā
Izpildījumā piedalās Rīgas Skolotāju institūta koris
(200 dziedātāju), kā solisti Adele Pulciņš, Herta
Lūsis, Jānis Vītiņš un Eduards Mikelsons. Pie
ērģelēm Haralds Kreucburgs. Biļetes pie Neldnera

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 10. aprīlī.

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

100 Francijas franku 20,24—20,39
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65-100.49

100 Itālijas liru 27,08-27,29
100 Zviedrijas kronu 138,55—139,
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138, 95

100 Dānijas kronu 138,20-138, 90
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48 ^
100 Holandes guldeņu .... 208,, '-), »

100 Vācijas marku 123,00W%,f
100 Somijas marku ]3',']in100 Igaunijas kronu ..... 138,10--138,tu
100 Polijas zlotu 57,55—58,78
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs "

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg 92-100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 08-~inn
4% Valsts prēm. aizņēmums . ^^- Ir
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—-93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijās
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. OkmMnS-

Redaktors M. Arons.

Šim numuram 12 lapas puse**



(liesu
sludinājumi.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un

2019- p. pamata paziņo, ka pēc
1925. gada 11. martā Vainižu
pagastā mirušā Jāņa Klāva dēla
Amoliņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības

kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

ļa minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs3783

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

24 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019- P- pamata paziņo, ka pēc
1928. gada 7. martā Rīgā miīušā
Indriķa Jura dēla M e ž a k a ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, Iegatārijiem, fideikom-
misārijiem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

ļa minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā līs
tiesības zaudējušas. L. M 3817

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
priekšsēd. v. A. Veidners.

25 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 17. oktobrī Daugmales
pagastā mirušās Jūles Jāņa
meitas Ticmanis, dzim. Braun-
šteins, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantniekiem, Iegatā-
rijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. 1.1., pieteikt šis tiesī-
bas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
p! teiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L.M3816

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

26 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. gada 31. decembrī Rīgā
mirušā lzidora Aizika- (Izaka)
Izidora dēla Brensona
(Brennsohn) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iepiešanas
dienas'.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. M 3786

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

27 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 20!4. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1920. gada 25. janvārī Krievijā,
Stepnajas pagastā, Donas apga-
balā mirušā Jāņa Pētera dēla
Zariņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu , vai sakarā ar to, tiesības
ķā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem . kreditoriem
llt. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

_ Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks , tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. M 3796

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
™ Sekretārs A. Kalve.

^'gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
"z civ. proc. lik. 201L, 2014. un
*0I9. p. pamata paziņo, kāpēc
'924. g, 6. martā Mārcienas pag.
"}'r. Mārtiņa Dāvā (Dāvida) d.
Meldera ir atklāts mantojums un
uzaicina , kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
*a _ mantniekiem , legatāriem,
"aeikommisāriem , kreditoriemu . t-1., pieteikt šīs tiesības minētai
lesai._sešu mēnešu laikā, skaitot

J.° šī sludinājuma iespiešanas

sīh m'n* tž>s personas savas tie-
'°as augšā uzrādītā terminā ne-

Pieteiks , tad viņas atzīs kā šīs[lesi _bas zaudējušas.
R'gā, 1929. g. 26. martā.

L. M 3759
2ņ Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Edes Pētersons piln-
varnieka zvēr. adv. K- Eglīša
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. gada 19. martā publicēto
1928. gada 20. septembrī Rīgā
mirušā Mārtiņa Jāna dēla Silina,
1925. gada 30. aprīlī pie Rīgas

notāra A. Meike taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Mārtiņa Silina
mantojumu vai sakarā ar 'šo
mantojumu, kā mantniekiem,
Iegatārijiem, fideikommisārijiem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. M 3662. 23

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. gada 12. novembri Alojas
pag. mirušās Annas Pidriķa m.
Korbs, dz. Blūms ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, Iegatā-
rijiem, fideikommisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L M 3052

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

32 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Heinricha
Kriidnera un Elizabetes Knorre
hipotekāro parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
12000 rbļ., apstiprinātu 1876. g.
12. martā — uz nekustamo īpa-
šumu Rīgas pils. 1. hip. iec,
ar zemes grām. reģ. M 685 par
labu tvanam Petrovam.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
M 1496. 35b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Rīgas Ķī-
miskās fabrikas ,,G!over" akciju
sabiedrības hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām 4 obligācijas
par 50.000 rbļ. katru, apstipri-
nātas 1905. g. 9. febr. ar M 151,
JVs 152, JVs 153, JVs 154 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pilsētā,
V hip. iec, ar zemes grām. reģ.
JV°JV°9i) un 620 par labu Ādolfam
Roberta d. fon Rtingneram, kas
minētās obligācijas ir cedējis
blanko. M 2839.

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

38b Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Kārļa Straz-
diņa hipotēkarisko parādu dzē-
šanu un nolēma: atzīt par
iznīcinātām obligācijas par 2000
un 3000 rbļ., apstiprinātas
1911. g. 28. martā un 1913. g.
8. aug. ar MM 317 un 644
uz nekustamo īpašumu Valkas
apr., Aumeistera muižas* atdai.
zemnieku zemes gabali Kalna-
Vecumkalna M 15 māju, ar
zemes grām. reģ. M 2497 par
labu Eduardam Strazdiņam, pie
kam pirmā cedēta uzrādītājam.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
M 821. 36b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Andreja
Misiņa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātām obligācijas par
300, 285. 475, rbļ., apstiprinātas
1914. g. 25. jūn., 1914. g.
25. jūn. un 1914. g. 8. okt. ar
MM 1561, 1562 un 2232 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils.
III hip. iec, ar zemes grām.

reģ. M 1328 par labu pirmās
divas Ivanam Sniķerim un pē-
dējā Rīgas namu īpašnieku krāj-
aizdevu sabiedrībai.'' A° 1553.

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

37b Sekretārs A. Kaive.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Kārļa Kvēpa
hipotekāro parādu dzēšanas lietu
un nolēma : atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 1000 rbļ., ap-
stiprinātu 1914. g. 27. martā
ar M 802 uz nekustamo īpašumu
Rīgas' pils. II hipot. iec, ar
zemes grām. reģ. M 1729 par
labu Rīgas krāj-aizdevu sab-bai.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
M 1039. 39b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Rūdolfa
Pētersona lūgumu dēļ obligācijas
atzīšanas par zudušu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 4600 rbļ., par kuru izgata-
votas atsevišķs zemes grāmatu
dokuments 1918. g. 26. 'oktobri
ar M 1030 par labu Rūdolfam
Pētersonam un kura atdalīta
no obligācijas par 32500 rbļ.
pirmatnējā lielumā, apstiprinā-
tas 1912. g. 19. okt. ar M 3173
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pils. 1 hip. iec, ar zemes grām.
reģ. M 778 par labu Michailam
Duklauam, pie kam pievestās
obligācijas atdalītā dala par 4600
rbļ. 1927. g. 24. maijā ir dzēsta
uz Rīgas apgabaltiesas 1927. g.
12. aprīļa lēmuma pamata.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
M 4580/27. g. ' 44b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Kārļa Gailīša
(Hana) hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātān obligācijas par
2000 un 2000 rbl., apstiprinātas
1894. g. 30. martā un 1894. g.
16. sept. ar MM 257 un 937
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pils. VII hip. iec, ar zemes
grām. reģ. M 1445 par labu
abas Pēterim Eglītim, kas tās
cedējis blanko. M 2785.

Rigā, 1929. g. 26. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

43b Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Alvīnes
Stradiņš, dzim. Jēcs hipotekāro
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par samaksātu man-
tojuma daļu par 475 rbļ., ap-
stiprinātu 1900. g. 27. martā
ar M 121 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Dzelzavas muižas
Aizkupju M 112 māju, ar zemes
grām. reģ. M 603 par labu
Pēterim Zacharovskim. M 2631.

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

45b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Mārtiņa
Džedes hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu mantojuma dalu
par 300 rbļ., apstiprinātu 1909. g.
16. martā ar M 324 uz nekustamc
īpašumu Madonas apr. Lubānes
muižas Koka-Pismal-Džede M 70,
ar zemes grām. reģ. M 70 par
labu Alvīnei Knadzis, dz. Dzēde.

Rīgā, 1929.g. 28.martā. JVs 2573
Priekšsēd. v. A. Veidners.

46b Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Ernesta
Barisa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: '-itzīt
par iznīcinātu obligāciju par
1500 rbļ., apstiprinātu 1912. g.
20. dec ar M 1586 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Baižkalna
muitas Jaun-Rausku JVs 38-11
māju, ar zemes grām. reģ. M 5413
par labu Raunas pils. krāj-
aizdevu kasei. M 2534.

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

47b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Andrejs
Burova hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju pai
3000 rbļ., apstiprinātu 1913. g.
4. martā ar M 122 uz neku-
stamo īpašumu Madonas apr.,
Dzelzavas muižas Zāģu kalna
M 111 māju, ar zemes grām.
reģ. M 604 par labu Augustam
Vēzītim nn kura cedēta blanko.

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
M 2517. 48b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26 martā izklausīja Emmas Vī-
tols (Vītoliņš) hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
1500 rbļ., apstiprinātu 1911. g,
10. febr. ar M 340 uz nekustamo

īpašumu Cēsu apr., Katrīnas
muižas Lejas-Baltklāvu M 6-a
māju, ar zemes grām. reģ. M 1888
par labu Voldemāram Vītolam
un kura cedēta blanko. M 2515.

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

49b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Ellas Šmemans
lūgumu un savu 1929. g. 26.marta
lēmumu, paziņo, ka lūdzēja pa-
rādu pēc obligācijas par 2500 rbļ.,
apstiprinātas 1908. g. 29. jū'ijā
ar M 1018 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā, II hipotēku iec,
ar zemes grāmatu reģ. M 1596
izdotas par labu Jēkabam Stolce-
ram kas viņu cedējis blanko, —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 50 dēļ kapitāla un ° 0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. M 3753.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
51o Sekretārs A Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Mārča Ozola
lūgumu un savu 1929. g. 26.marta
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs 2 man-
tojuma daļas par 200 un 100 rbļ.,
apstiprinātas 1899. g. 18. janvārī
ar M 31 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apriņķī, Priekuļu muižas
Lejas Pļuču-Bušu M 16b mājām
ar zemes grāmatu reģ. M 4334
izdotas par labu pirmā — Annai
Plucis 200 rbļ. un otrā — Jānim
Plucim 100 rbļ. — ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 6,40 dēļ kapi-
tāla un °.'dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto mantojuma daļu, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,.Vald . Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, pa-
rādu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
52o Ņ° 3790.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Valtera Zigis-
munda d. Lieveņa hipotēkarisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par iznīcinātām
obligācijas par 3000 un 2000 rbļ.,
apstiprinātas 1913. a. 27. aug.
un 1913. g. 28. aug. ar MM 2350
un 2387 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pils. V hip. iec , ar zemes
grām. reģ. M 1076 par labu
abas Oskaram Poelclīauam, kas
viņas cedējis blanko. M 1532.

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

50b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.* p. paziņo, ka 1929. g.
23. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1928 g.
10. jūnijā Rīgā mirušās Esteros
Jankeļa m. Hiršbergs, dzim.
Rabinovičs, testamentu.

Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

543 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskauā ar civilprocesa likumu
1958. ' p. paziņo, ka 1929. g.
23. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
15. janvāri Katlakalna pi
mirušā Pētera Jāņa d. Zam-
brana testamentu.

Rīgā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

544 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. «vītnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un dv. proc. lik. 2050 un
un 2062. p., ievērojot Rebekas
Šrniiilovičs lūgumu un savu
1929. g. 26. marta lēmumu,
paziņo, ka parādniece Rebeka
Šmuilovičs parādu pēc obligāci-
jas par 10.000 rbļ. apstiprinātas
1909. g. 13. novembrī ar M 2254
uz nekust timo īpašumu Rīgā,
I hipotēku iecirknī, ar zemes
grāmatu reģ. M 708, par labu
Stacrijjam Dolgovam, kas to
cedējis blanko, — ir iemaksājis
tiesas depozitā Ls 213,34 dēļ
kapitāla un ",, dzēšanas.

Tāpēc .apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Vaid. Vēstn. " un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies obligāciju at-
zīs par samaksātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšami
zemes grāmatā. M 3765.

Rīgā, 1929. g. 2'i. martā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
5fio Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6. ūn
7. p. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Zalmana
Movša d. Rabinoviča lūgumu un
savu 1929. g. 26. marta lēmumu,
paziņo, ka lūdzējam Zalmanim
Rabinovičam ir gājušas zudumā
sekošas 90 Krievu Baltijas mine-
rālu eļļas rektifikācijas akc sab.
akcijas katra 100 rbļ. nomināl-
vērtībā MM 2451—2500 un
4161—4200.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām akcijām, pieteikties
tiesā triju mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas, noteiktā
laikā nepieteiksies, akcijas atzīs
par nederīgām un lūdzējam izdos
par nederīgām atzīto akciju vietā
jaunas, akcijas. M 3Ž08.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners..
64o Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. gada 8. novembrī Drabešu
pag. mir. Pētera Jāņa d. Kupča
(Kupls) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u.t.t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. M 3799 30

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. gada 21. 'oktobrī
Drabešu pagastā mirušā Jāņa
Anša dēla Kalniņa ir atklāts
mantojums uti uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
Iegatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L.M 3781

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

31 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Fridricha
Bomena hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
1000 rbļ. atlikumā, apstiprinātu
1902. g. 7. febr. ar M 220 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils.
VI hip. iec, ar zemes grām.
reģ. M 273 par labu Zusmanim
Haitam, kas to cedējis blanko
un kura pārgājusi uz Tusneidu
Bra'unš. M 2995.

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

40b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martā izklausīja Jāņa Miķel-
sona hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
2000 rbļ.-, apstipr. 1913. g. 7. aug.
ar M 35 uz nekustamo īpašumu
Valmieras pils. dzimtsrentes
gruntsgabalu M 47, Valmierā,
ar zemes grām. reģ. M 326 par
labu Jānim Reinhardam.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
M 2664. 41b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. martāizklausījaReinholdiVolska hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma-: atzīt
par samaksātu obligāciju pai
20000 rbļ., apstiprinātu 1904. g.
20. septembrī ar M 1324 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils.
IV hip. iec, ar zemes grām.
reģ. M 59 par labu Kārlim Jura d.
Ozoliņam, kas minēto obligāciju
ir cedējis blanko un kura obligā-
cija ir pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe, kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
atkal blanko. M 2881.

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

42b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Anša Brensona
lūgumu un savu 1929. g. 26.marta
lēmumu; paziņo, ka lūdzēja pa-
rādu pēc obligācijas par 6000 rbļ.,
apstiprinātas 1913. g. 23. janvāri
ar M 4 uz nekustamo īpašumu
Valmierā, pilsētas dzimts rentes
gruntsgabalu M 17, 18 un 19,
ar zemes grāmatu reģ. M 325
par labu Bernhardam Vlušcm,
ir samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēša-
nas zemes grāmatās, tamdēļ ka
ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

iena mēneša laikā, skaitot
no di' nas, kad šis sludinājums
iespiests ..Vaid . Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja 51s personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznicinātu un lūe
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. M 377 '.

Rīgā. 1929. g. 26. martā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
53o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6. un
7. p. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Jonas Rozen-
berg lūgumu un savu 1929. g.
26. marta lēmumu, paziņo, ka
lūdzējai jonai Rozenbergir gā-
jušas zudumā 50 ,,Krievijas Bal-
tijas minerālu eļļas rektifikācijas
akc. sab." akcijas katra 100 rbļ.
nominālvērtība M 3831—3880.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām akcijām, pieteikties
tiesā triju mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, akcijas atzīs
par nederīgām un lūdzējai izdos
par nederīgām atzīto akciju vietā
jaunas akcijas. M 3805.

Rīgā. 1929. g. 26. martā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
62o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6. un
7. p. un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Zaula Bernera
lūgumu un savu 1929. g. 26.marta
lēmumu, paziņo, ka lūdzējam
Zaulam Berneram ir gājušas
zudumā 15 Krievu Baltijas rninen
rālu eļļas rektifikācijas akc. sab.
akcijas katra 100 rbļ. nomināl-
vērtībā MM 5266—5280.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām akcijām, pieteikties
tiesā triju (3) ' mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstu.'
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, akci-
jas atzīs par nederīgām un
lūdzējam izdos par nederīgām
atzīto akciju vietā jaunas akcijas.

Rīgā, 1929. g. 26. martā. '
63o M 3806.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.. ievērojot Karlīnes Katl-
gars pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
26. marta lēmumu, paziņo, ka
parādniece Karlīne Kaugars man-
tojuma daļu par 450 rbļ., apsti-
prinātu 1904. g. 26. janvārī ar
M 28 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apriņķī. Lodes muižas".
Dekšnu M 7 mājām, ar zem
grāmatu reģ, M 344 par labu
Annai Lazdiņš, dzim Līdaka,
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 9,60 dēļ kapitāla un % dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civil-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz auļ
aprādīto mantojuma daļu. pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests . Vaid. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
n .'teiktā laikā nepietelksie:, pa-
rādu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšann zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
55o M 3704.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa.
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
23. aprīlī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs (928. g.
6. jūlijā Ādažu pagastā mirušā
Jāna Mārtiņa d. Ozoliņa testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidi

545 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslud.
par ned. 1929. g. automobiļa mē-
ģinājuma numurus 0—142. kā
pieteiktus par nozaudētiem nr>
Friča Foranda. 629x



Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,

uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Idas-Ernas-Vilhelmīnes-Au-
gustes Ozoliņš, arī Ozols. dzim.
Dīkerts lūgumu viņas prasības
lietā pret Tomu Ozoliņu, arī
Ozolu, par laulības šķiršanu,
uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski. M 43995.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. M 1069. Priekšsēd. b. Eglīts.
32842b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Marijas Kallerts, atr. Bunne,
dzim. Jansons, lūgumu viņas
prasības lietā pret Aleksandru
Kallertu, par laulības šķiršanu
uzaicina pēdējo, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā četru mēnešu laikā
no ši sludinājuma iespiešanas
dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam
pievienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski. M 43994.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. M 704. Priekšsēd. b. Eglīts.
32843b Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
12. oktobrī mirušā Rubas pag.
Namiķu māju īpašnieka Indiiķa
Mārtiņa d. Brieža atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 27. martā.
L. M 1676/29. 32849

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1911. g. 3. martā v. st. mirušās
Ortes Stenders atstāto manto-
iumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 27. martā.
L. M 1671 29. g. 32850

Priekšsēdētāja v. P. Stērste,
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ.proc.lik.1967.,2011.—2014.
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1924. g. 29. maijā mirušā
Krista Jāna d. Oriezes privātā
kārtībā 1924. g. 28. maijā Piltenē
sastādīto priviliģēto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L.MI715 29.

Jelgavā, 1929. g. 27. martā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

32855z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabali, registrāc. nod.,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jūl.
lik. par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām
17. panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 21. mar-
tā atklātā sēdē nolēma: reģi-
strēt Bruknas-Ozolnieku lop-
kopības - pārraudzības biedrību,
ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Bruknas pag. L. M 51.

Jelgavā, 1929. g. 26. martā.
32866b Nodaļas pārzinis Veiss.

Sekretāra p. i. Hel manis.
Jelgavas apgabalt. registrāc. nod.,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jūl.
lik. par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām
17. panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 21. mar-
tā atklātā sēdē nolēma: reģi-
strēt Biržu 1 lopkopības-pār-
raudzības biedrību, ievedot viņu
to biedrību reģistra pirmajā daļā,
kurām nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Biržu pag.

Jelgavā, 1929. g. 26. martā.
L. ' JVs 52. 32867b

Nodaļas pārzinis Veiss.
Sekretāra p. i. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958.p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
2. maija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. 29. novembri
Liepājā mirušā Fridricha Kārļa d.
Ories (Grīs) testaments.

Liepājā, 1929. g. 6. aprīlī.
568z M 677m 2S

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
2. maija atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1928. g. 2. decembrī
Embūtes pag. mirušā Jāņa Liega
testaments. M 727m 29.

Liepājā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

569z Sekretāra v. (paraksts)
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
2. maijā atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1929. g. .30. janvārī
Liepājā mirušā lija Adriana d.
Vorobjova testaments.

Liepājā, 1929. g. 6. aprīli.
570z M 698m 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas civilnodaļa
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1929. g.
2. maijā atklātā tiesas sēdē tiks
nolasīts 1928. g. 17. maijā Lie-
pājā mirušās Annas Pētera m.
Ozols testaments. M 725m 29.

Liepājā, 1929. g. 6. aprīlī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

571 z Sekretāra v. (paraksts).

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa M 10555 ar lentas
lote vārdu pazaudēta un tiek iz-
sludināta par ned. 632z

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 18. aprīlī, pīkst. 12 dienā,
Vildogas pagasta Rāmas muižā
pārdos Ernesta Skaduļa kustamu
mantu, sastāvošu no 7 gadus
veca ērzeļa un novērtētu par
Ls 400,—.

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

Rīgā, 1929. g. 4. aprīli.
638z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 19. aprīlī, pīkst. 3 dienā,
Lielvārdes pag. ,,Spilvēs" pārdos
Andrejam Stārķim pied. kustamo
mantu, sastāv, no labības pļauj-
mašīnās, zirga grābekļa un vienas
ķēves, bet otrā ūtrupē no zāles
pļaujmašīnas, centrifūgas un li-
nijdroškas un novērtētu par Ls640

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

1929. g. 4. aprīlī.
592z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 24, aprīlī, pīkst. 12 dienā,
Jumpravas pag. „Plēšās" pārdos
Kārlim Krūmiņam pied. kustamu
mantu, sastāvošu no zirga, vienas
teles un darba vāģiem, bet
otrā ūtrupē no vienas govs un
buļļa un novērtētu par Ls 270.

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

1929. g. 4. aprīlī
593z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
uzciv. proclik.1967.,2011.—2014,
2079. un priv. lik. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1929. g. 8. janvārī mirušā
Friča-Jēkaba d. Lindermaņal929.
gada 2. janvārī Vecmoku pag.
,,Skorās" privātā kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L.M1702 29.

Jelgavā, 1929. g. 27. martā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

32S48z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1924. g. 29. jūnijā mir. Mucenieku
māju īpašnieka Friča Jāņa dēla
Krauzesatstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, icga-
tāriem, fideikommisāriem, kre-

ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības,šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 27. martā.
32851 L. M 1677/29.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs M i t t e i h o f s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. aprīli, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā M 103, dz. 14,
pārdos Konstantīna Kirre kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm u.c
un novērtētu par Ls 1260,—.

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

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
635z Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. aprilī, pīkst '. It) dienā, Rīgā,
Avotu ielā M 16, dz. I, pārdos
Guteļa Guldmaņa kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm, u. c,
novērtētu par Ls 373.—.

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

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
liiil Tiesu izp. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā M 14, dz. 3,
paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 1. civ. nod. izpildu rakstu
un Rīgas 3. civ. nod. pavēlēm

par piedzīšanu no akc. sab.

„J. Zandbergs un biedri" par
iabu Finanču ministrijai, Rīgas
hipotēku biedrībai un c
Ls 59692,92 ar %°/0 Un izdev.
otros torgos 1929. g. 25. aprīlī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīln. sēžu zālē, uz publ.
torgiem tiks pārdots akc. sab.
,,J . Zandbergs un biedri" ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Cēsu ielā M 30, II hipot.
iecirknī ar zemes grām. reģ.
M 527 (grupā 26, grunts M 54)
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala un ēkas;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 60000,—

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums, apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 92707,40, pie
kam hipotēkariskie parādi summā
Ls 92451,48 guļ arī uz neku-
stāmiem īpašumiem ar zemes
grāmatu reģ. M 525 un 526,
II hipot. iec;

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

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras 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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā. 653b

Rīgā, 1929. g. 9. aprilī.
Tiesas izp. O. Stel. lmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanceleja trodas
Rīgā, Elizabetes ielā M 14, dz. 3,
paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 1. civ. 'nod. izpildu rakstu
un Rīgas 3. civ. nod. pavēlēm
par piedzīšanu no akc sab.
„J. Zandbergs un biedri" par
labu Finanču ministrijai, Rīgas
hipotēku biedrībai un c.
Ls 59692,92 ar %o/0 un izdev.
otros torgos 1929. g. 25. aprīlī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
akc. sab. ,,J. Zandbergs un biedri"
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā,Brīvības ielā M137,II hipot.
iecirknī ar zemes grām. reģ.
M 526, (grupā 26, grunts M 56),
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala un ēkas;

2) ka īpašums prieks publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 25000,—

3) ka bez augšminētās prasības
ipašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 92675,48, pie
kam hipotēkariskie parādi summā
Ls 92451,48 guļ ari uz nekustā-
miem īpašumiem II hipot. iec.
ar zemes grām. reģ. M 525 un 527;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
ipašumu tiek vestas Rīgas-
Valmieras 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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 651b

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Tiesas izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā M 14, dz. 3,
paziņo:

1) ka saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas 1. civ. nod. izpildu rakstu
un Rīgas 3. civ. nod. pavēiēm
par piedzīšanu no akc. sab.
,,J . Zandbergs un biedri" par
labu Finanču ministrijai, Rīgas
hipotēku biedrībai un c.
Ls 59692,92 ar %o/0 un izdev.
otros torgos 1929. g. 25. aprīli,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz publi-
skiem torgiem tiks pārdots akc.
sab. ,,J. Zandbergs un biedri"
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rīgā, Cēsu ielā M 28,' II hipot.
iecirknī ar zemes grām. reģ.
M 525, (grupā 26, grunts M 55),
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala un ēkas;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 15000,—

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 62195,—, pie
kam hipotēkariskie parādi summā
Ls 61985,— guļ ari uz neku-
stamiem īpašumiem II hipot.
iec. ar zemes grāmatu reģ. M 526
un 527;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras 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-
liecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 652b

Rīgā, 1929. g 9. aprīlī.
Tiesas izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 8. iez. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. aprīlī, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā M 85, pārdos
Ģirtas Vītols kustamo mantu,
sastāvošu no 2 ēvelbeņķiem u. c,
novērtētu par Ls 242.

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

Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.
662 Tiesu izn. I. Orīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā M 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Krāj-Aizdevu Kases pie
Stiglica atbildīgo darbin. arteļa
dzīvokļu s-bas, Siguldas krāj-
aizdevu sab-bas un Ernesta Luk-
stina prasībās pret Mārtiņu Štālu
par Ls 2.630,— ar % un izd.,
1929. g. 18. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, uz publiskiem torgiem
pārdos Mārtiņa Štāla un Jāņa
Miķelsona nekustamo īpašumu,
kas atrodas Rīgas apr., Siguldas
pagastā, ar zemes grāmatu reģ.
JVs 1001 un sastāv no Apiņu mā-
jām, aptverošām 61,27 deset.;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Las 6.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1.955,— un
700 cara rbļ.;

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 neku-
stamo īpašumu; un
5) ka zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu ved Rīgas - Valmieras zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
636z Tiesas izp. E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1925. g. 18. decembrī mir. Jules
Kārļa m. Volrats, dzim. Priede
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g.27. martā.
L. M 1671/29. 32846

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1922. g. 24. decembrī mirušā
Sērenes pag. Pāvulanu M 43
māju īpašnieka Pētera Jāņa d.
Apsana atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, Iega-
tārijiem, fideikommisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šaī tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 27. martā.
L. M 1661/29. g. 32847

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas, tēsu apr
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Cēsīs, Raunas ielā 13
pamatojoties uz civ. proč iik '
114L, 1146.—1149. p.p. paziņo '
ka: 1) izpildot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, izteiktu viņa
izpildu rakstā no 1928. gada
10. janvāra M 3898 par pie-
dzīšanu no Jāņa Ažaca par
labu Valsts zemes bankai
Ls 2428,06 ar soda naudām un
izdevumiem, kā arī par labu
citiem kreditoriem 1929. g
20. jūnijā, pīkst. 10 rīta , Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē vairāksolīšanā pārdos Jānim
Jēkaba d. Ažacam piederošu
nekustamo īpašumu, kurš atro-
das Cēsu apr., Veļķu pag. un
sastāv no zemnieku mājas
,,Kalna-Gaites" ar visiem viņas
piederumiem, zem zemes grāmatu
reģ. M 2486, kuram ir zemes
kopplatība 15 dald. 87 graši un
taksācijas ienākumu rubļu vēr-
tība 71,75;

2) īpašums publiskai ūtrupei
novērtēts par Ls 3000, bet solī-
šana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871 p.;

3) bez augšminētās prasības
uz īpašumu nav hipotēku parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrti )ē
dalību ņemt, ir jāiemaksā dro-
šības nauda desmit procenti
(10%) no novērtēšanas summas ,
t. i. Ls 300,— un jāiesniedz no
tieslietu ministrijas izdota ap-
liecība par to, ka minētām per-
sonām nav šķēršļu iegūt pārdo-
damo īpašumu;

5) personām, kuram ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaistu, ir tādas
tiesības jāuzrāda līdz ūtrupes
dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpa-
pašumu tiek vestas Cē u-Valkas
zemes grāmatu nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un doku-
mentiem, kas attiecas uz pārdo-
damo ipašumu, var iepazīties
Rīgas apgabaltiesas 3.civīlnodaļas
kancelejā. 594

Tiesu izpildītājs O. Luters.

Latv. universitātes tauts. un
ties. zin. fak. tiesību zinātņu no-
daļas studentes Rozālijas ' Ban-
ders, matr. M 7611 stfidiju grā-
matiņa nozaudēta un tamdēļ ar
šo tiek izsludināta par ne-
derīgu. 633z

Metrienas pagasta tiesa,

pamatojoties uz sava 1929. g.
6. marta lēmuma un pagasttiesu
likuma 108. un 109. p., ar šo dara
zināmu, ka Metrienas pagasta
,,Aizjošnieku" mājās dzīvojošais
Jānis Paeglis, dzimis 1861. g.,
pieņem bērna vietā (adoptē) Ar-
noldu Kārļa d. Eglīti, dzim.
1927. g. 22. maijā, piešķirot
viņam visas likumīga bērna un
mantošanas tiesības, kā arī uz-
vārdu „Paeglis".

Varbūtējus iebildumus pret šo
adopciju var iesniegt pagasta tie-
sai 6 mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", bet pēc šī
termiņa iesniegtie iebildumi netiks
ievēroti un adopcija tiks atvēlēta.
32416z Metrienas pagasta tiesa.

Rigas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. aprīlī, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā M 55, dz. 9,
pārdos Elizabetes Šulcs kustamu
mantu, sastāvošu no rakstām-
galda un drēbju skapja un no-
vērtētu par Ls 300,—.

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

Rīgā, 1929. g. 21. martā.
650 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. g. 23. marta un pamato-
damies uz civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina 1929. g. 13. mar-
tā mirušā Antona Andreja d.
Muižnieka mantiniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
mantojumu, kas palicis Daugav-
pils apr. Līvānu pilsētā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šīī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.".
32869b Miertiesnesis K. Avens.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. g. 23. marta un pamato-
damies uz civ. proc lik. 14,91.
un 1402. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina 1929. g. 14. febr.
mirušā Hirša Faiviša d. Spungina
mantiniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr. Lī-
vānu pilsētā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
32870b Miertiesnesis K- Avens.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāzepa Mārtiņa dēla Ķinlka
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Žluktenes ciema
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas zem MM 28 un 28a,
platībā 24 deset. 2171 kv. ass
ar tiesībām uz pusi no Mūsas
upes un kopiietojamos zemes
gabalos MM 33 un 34 un
esošās Bauskas (senāk Poņe
vežas) apriņķa Panemunes (senāk
Podbiržanii) ' pagastā, ievešanu
zemesgrāmatu reģistri,—uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekust, mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. M 1505 32568

Daugavpilī, 1929. g. 23. martā.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

Sekr.-darbvedis J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 17. aprilī, pīkst. >/ 2 2
dienā, Nītaures pagasta ūdens
dzirnavās, 2. izsolē pārdos Jāņa
Vimbas kustamu mantu,sastāvošu
no zāģu gatera, drēbju veltuves
un drēbju preses un novērtētu
par Ls'JlOO—.

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

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
637z Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Pētera Gaiļa prasībā
pret Dāvi Gaili par Ls 1939
ar % un izdev., 1929. g. 27. jū-
nijā, pīkst, 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zā'5 ,
uz publiskiem torgiem pārdos
Dāvā Gaiļa; Kārļa Sīmana;
Hermaņa Teodora, Johanna Jū-
liusa, Elizes Karlīnes Gaiļa un
Alvīnes Sīman nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Valkas apr.
Kāģeru muižā, ar zemes grāmatu
reģ. " M 3766/1068 un sastāv no
,,Beka M 60" mājas, 25 dāld.
73 gr. vērtībā;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 10.000.—:

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2000;

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

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

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

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

1929. g. 8. aprīlī. 595
Tiesas izpildītājs ^

VJ^ ļlkus.

Latgales apgabaltiesas Rēzek-
nes 2. iec. tiesu izpildītājs, saskaņā
ar civ. proc. lik. 1030., 1031. un
1070. p. paziņo, ka 1929. g-
25. aprīlī, pīkst. ' 10 rītā, Rēzeknes
apriņķī , Rēznas pagastā, smļg;
kovas' folvarkā, atklātā otrreizkja
izsolē pārdos Rūdolfa Miķelsona
kustamo mantu, sastāvošu no
nepabeigtas betona dzirnavu bū-
ves, šķūņa, 50 z. sp. turbines,
2 maļamiem gaņģiem, grafu
gaņģa, 4 transmisijām, 1 k om-
plekta vadmalas veļamām mā-
siņām un dažāda būvmateriāla
un novērtētu par Ls 20.200,

Izzināt mantu sarakstu, no-

vērtējumu un apskatīt pārdoda-
mo mantu varēs pārdošanas diena
uz vietas.

Rēzeknē, 1929. g. 8. aprilr
596z L. M 43/29. g-

Rēzeknes 2. iec. tiesu izp ilu.
j. Stunibergs

Rīgas notārs Jānis Krtiklands
uz 1916. g. 3. jūlija likuma pa-

mata paziņo, ka pēc si gaad
6. aprīlī viņa kantori ar reg.

M 8295 un aktu grāmatas JNs «.

noslēgtā līguma, Marija-Eleonom

Dannevalds. dzim. Šēfers, pār-

deva Almai-Marijai Pulkšs, oziitj-

Bušmanis, Rīgā, Šķūņu ielā S°- ļ-
atrodošos II šķ. restorāna ,,£»
tomāts" iekārtu un inventāru ,

sastāvošu no mēbelēm un tra
kiem, par Ls 17.000,— ..
645z Notārs J. Krūkland*-



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

1) ka Valsts zemes bankas,
Latvijas bankas un citu prasībās
«ar Ls 18.593,— pēc Latgales
aoeabaltiesas I civīlnodaļas rīko-
juma no 1928. g. 19. maija
V 5935, 1929. g. 15. jūnijā,
ilkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jāņa
Andža d. Brieža nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Daugavpils
apr. Vārkavas pag. ar nosaukumu
zastenok ,,Černozem" hipotēku
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
V56II (XXXV sēj.) un sastāv
"
no simts trīsdesmit vienas (131)
des., 1320 kv. asīm zemes ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5600,—
bet solīšana sāksies no šīs vai
priekšrocīgu prasību summām,
kura būs augstāka.

|

3) ka kopā ar augšminēto

prasību īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 7800,—
Latvijas un Valsts zemes bankai;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
,loJs — 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
ipašumu 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 kancflejā.

Daugavpilī, 1929. g. 3. aprīlī.
.597 Tiesu izpild. J. Kalaus.

*— ' <

"Citu iestāžu
sludinājumi.

-

Valsts zemes banka,
Liepājas nodaļa, atrodos. Lie-
pājā, Kūrmājas prospektā M 2
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie ši likuma, paziņo, ka, Valsts
.zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Asītes pagasta valdē 1929. g.
29. maijā, pulksten 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem , kura atrodas Lie-
pājas apriņķī, Asītes pagastā
Jfeznieku muižas saimniecība un
ft piešķirta Vilim Ernesta dēlam
pamšaiti (skat. „Zemes Ierīcības
Vēstnesi" M 35 lapas pusē 37
ar kārtas M 11875).

2) Saimniecība sastāv no:
a, zemes kopplatībā 17,60 ha,

bez ēkām.
3) Solīšana sāksies no Ls 1160.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

inās, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
Pilnvarotam Valsts zemes bankaspārstāvim :

a. Drošības naudu Wno trešā
pantā minētās summas, t. i,

*Ls 232.
o. Centrālās zemes ierīcības

komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
'?ie jāiesniedz centrālai zemes
jenejbas komitejai vismaz divas

^'~ . Pirms izsoles dienas.5) Tiesību ieguvējam, tulin pēc
«soies beigām, jāpapildina' ie-
jātā drošības nauda līdz i/s
™ nosolītās summas. Pārējās
.5 , jāiemaksā Valsts zemesīrisai ne vēlāk kā divas nedēļasPec izsoles.

iiJ,°- prasĪDU neizpildīšanas gadī-
oT-i pircē J's zaudē iemaksāto
jsibas naudu un tiesību uz
"'mmecību .

'? g- 6. aprīlī. Ma 39740
Valsts zemes banka,

Liepājas nodaļa.
rasta un telegrāfa depart.

Pu!l'dina rakstiskLi izsoli 22.aprilī,
Ļr- H . uz 100 telefonu

0„ skaPi'«m "" 4000 kg
' striķi. Drošības naudalPmerā no piedāvājumav - Tuvākas zinas saim-

UOas daļā . ist. 10. i* L 106

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina rakstiskas izsoles

24./IV 29. g. uz drānu, vaska 500tek.mtr
24./IV 29. g. „ 1) pulksteņiem, kabatas 36 gab.

2) „ galda, modinātājiem 24 ,,
24./IV 29. g. „ plombām, svina 1500 kg
24./IV 29. g. „ audeklu, buru 600 t. mtr.
24./IV 29. g. ,, 1) auklu, vienkāršu, resnu.1,5 mm 500 kg

,, 2) ,, divkāršu, resn. 1,5 mm 500 ,,
,, 3) ,, četrkārtainu, resn. 2 mm 100 ,,

un rakstisku sacensību
24./IV 29. g. uz ārstniecības aparātu ,,Multostat" ar piederumiem.

Izsoļu un sacensības sākums pīkst. 11 no rītā. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā M 3, ist. 103. L 141 2* 656o

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15.aprīlī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Audēju ielā M 10, dz. 8,
pārdos vairāksolīšanā Dāvida un
Raeles Mirkinu kustamu mantu,
novērtētu par Ls 898,46 un sa-
stāvošu no mēbelēm viņu 1926.,
tt)27. un 1928. g. ienākuma no-
dokļa parāda segšanai. 644z

Rīgā, 1929. g. 9. aprīlī.
Piedzinējs K- Treilons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 16. aprilī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Kurmanova ielā M 20 b,
dz. 8,pārdos vairāksolīšanā Glika.
Zāmuela kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 1206,— un sastā-
vošu no mēbelēm viņa 1927. g.
ienākumu nodokļa parāda seg-
šanai. 659

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
Piedzinējs A. Krauklis.

Aizputes polic. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. aprīli,
pīkst. 10, tiks pārdota Kalvenes
pag. Kivita mājās otrā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Paulam Balodim, sa-
stāvoša no viena labības pļāvēja
un novērtēta par Ls 320,— pro-
testēta vekseļa parāda dzēšanai,
saskaņā ar Liepājas pilsētas Liec.
miertiesas izpildu r. M 839 no
1928. g. 2. augusta. 616z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
22. aprilī, pīkst. 11 pie Vestienas
pagasta nama tiks izpārdotas
vairāksolīšana pils. Staņislavam
un Emmai Krečko piederoša
kustama manta, sastāvoša no
vienas govs brūnas spalvas, 6.
piena un nocenota par Ls 150,
izpildot Madonas apr. pr-ka pal.
1. iec. rakstu no 1929. g. 27.marta
M 709. Izzināt sarakstu, atse-
višķas mantas nocenojumu, kā arī
apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 617z

Dzelzceļu techniska direkcija
izsludina jauktu (mutisku un rakstisku) izsoli š. g. 19. aprīli, pīkst. 10,
direkcijas telpās, Rīgā, Gogoļa ielā M 3, ist. 308a,

balasta izsēšanas darbiem:
1) Amatas karjera 15,000 kbm., drošīb. nauda Ls 375
2) Madonas „ 35,000 „ „ ,. ,,875
3) Apes „ 1,800 „ „ „ „ 45
4) Sitas-Rugāju līnijas karjera 2,500 ,, ,, ,, ,, 65
5) Maltas „ 11,500 „ ,, „ „ 300
6) Daugavpils „ 5,500 „ ,, ,, „ 140
7) Eglaines „ 5,000 „ „ „ „ 130
8) Tukuma „ 25,000 „ „ „ „ 625
9) Ruļļu kalna „ 13,500 „ „ „ „ 480

10) Bauskas „ 4.000 „ „ „ „ 100
11) Jēkabpils pievedceļa (Bērz-

gales un Suvenišku) karjera 8,000 ,, „ ,, ,,200
12) Sēlpils „ 3,000 „ „ „ „ 75
13) Dubeņu ,, 9,500 ,, ;, „ 240
14) Dobeles .. 7,500 „ „ „ „ 190
15) Ventspils pievedceļu ,, 10,500 ,, „ ,, „ 270

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ist. 308a, darbdienās
no pīkst .10—14. L125 , 658o

Valsts dzelzceļu 6. ceļu iecirkņa priekšnieks
savā kantorī, Daugavpils II preču stac, izdos 1929. g. 12. aprilī,
pīkst. 10, otrreizējā jauktā izsolē 634

Sekošus remontdarbus dzelzceļu 6. ceļu iecirkņa robežās:
Zemgale—Rītupe, Daugavpils—Indra un Daugavpils—Eglaine

laikā no 1929. g. 1. apriļa līdz 1930. g. 31. martam.
Krāsotāju darbus, drošības nauda Ls 1000,—
Podnieku darbus, drošības nauda ,, 300,—

Tuvākas ziņas 6. ceļu iec. kantorī darbdienās no pīkst. 10—14.

Krāslavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 19. aprīlī, Dagdas pagasta namā,

valsts mežā būvei sagatavotus materiālus.
II iec. mežniecībā, Asūnes novadā, būvei sagatavoti baļķi

1 vienība 161 gabals ar masu 82,84 ciešmetri, vērtībā Ls 201,—.
Operācijas termiņš 1929. g. 1. maijs.
Par materiāliem nosolītā summa jāsamaksā tūliņ izsole.
Virsmežniecība patur sev tiesību vienību noņemt no izsoles.
Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā un pie 11 iec. mežziņa.

604z Krāslavas virsmežniecība.

Rīgas notārs Jānis Krūklands
paziņo, ka pēc viņa kantorī
1928. g. 12. maijā ar reģistra
JY° 11097 noslēgtā (īguma, pilnas
sabiedrības zem firmas ,.Augusts
Dombrovskis" atklātais biedrs
Kārlis Plāts (Plaht) ar 1928. g.
12. maiju izstājāsj[no minētās
sabiedrības. 646z

Notārs 1. Krūklands.

Dzelzceļu techniskā direkcija
izsludina jauktu (mutisku un
rakstisku) izsoli š. g. 20. aprilī,
pīkst. 10, direkcijas telpās, Rīgā,
Gogoļa ielā M 3, ist. M 308a

Krustpils rampas

būudarbīetn,
drošības nauda Ls 380.—

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties ist. M 308a, darb-
dienās no pīkst. 10—14. L. 121

,

,[ Latvijas banka
pmāod

seftošus netkustamus īpašumus.
1) Pērkoņu mājas, Svētciema pagastā, Valmiera

apriņķī. Zemes platība 133 pūrvietas ar nepieciešamām ēkām
2) Mūra namu, Ziemeļu ielā M 17.
3) Gruntsgabalu Jaunmuižas ielā ar zem. grām. reģ

M 1180. Gruntsgabala platība 27640 kv. metri.
Rakstiski piedāvājumi apmaksājami ar 80 sant. zīmogmarkān

slēgtāsaploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz nekustamu īpašumu izsoli 20. ap-
rīlī" , lidz š. g. 18. aprīlim iesniedzami Latvijas bankas diskonti
daļai, kur arī tiek izsniegtas tuvākas zinas par minētiem īpašumiem
654o 2* L 116.

Risas pilsētas valde
?? apm. 10.000 steru 0,71 un 0,75 metru garai

ļftf^lPtf l šķiras bērzu, alkšņu, priežu un egļu

pJwl It malkas. 2
Ieinteresētās personas tiek lūgtas iesniegt savus piesolījumus

1. Ķēniņu ielā M 5, ist. 64, lidz š. g. 20. aprīlim. 315

(Rigas ņiisētas vatāe
perft apm. 300 tkub. asis

sausas salu un laiu malftas.
Ieinteresētās personas tiek lūgtas iesniegt savus piesolījumus

L. Ķēniņu ielā M 5, ist. 64, līdz š. g. 20. aprīlim. 3 660

Liepājas apriņķa valdes uzturēto

jDurftes un ( J rieteni es slimnīcu
uzturēšanas takse.

Pieņemta Liepājas apriņķa valdes sēdē 1929. g.
18. februārī (prot. M 7, pkt. 11) un apstiprināta ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta 1929. g.

27. marta rakstu M 87594.
Par iekšējām un lipīgām slimībām apriņķa iedzīvo-

tājiem .Ls 3,— dienā
Tiem pašiem par operatīvām un dzemdēšanas slimī-

bām „ 3,60 „
Citu apriņķu un pilsētu iedzīvotājiem ,, 4,20 ,,
Slimo kasu dalībniekiem un valsts ierēdņiem . . ,, 4,50 ,,
Par ārzemnieku ārstēšanu visās slimībās ' .... ,, 5,— ,,
Par operācijām: sīkām no Ls 5,— līdz Ls 15,— un lielām no Ls 15,—
līdz Ls 60,—.

Minētā ārstēšanas taksē ietilpst arī maksa par zālēm un pārsie-
namiem materiāliem.

Šī ārstēšanas takse stājas spēkā ar 1929. gada 1. aprīli un
pastāv līdz viņas turpmākiem grozījumam.

Liepājā, 1929. g. 8. aprīlī.
607z Liepājas apriņķa valde.

Ventspils ostas valde
š. g. 24. aprilī, pīkst. 12 dienā, ostas valdes telpās pārdos slēgtā
vairāksolīšanā
apm. 70 kub. asis (8x7X7) jauktu

(priežu un egļu) stutmalku,
kura atrodas pie dzelzceļa līnijas 15. kilometri starp Ventspils un
Ugāles stacijām. Ar noteikumiem var iepazīties ostas valdē darb-
dienās no pikst. 9—3. 3 603

Ventspils ostas valde.

V rajona inženieris
š. g. 30. aprilī, pīkst. 9, Jēkabpilī, Ābeļu pag. valdes telpās izdos
jauktā, galīgā izsolē

29 m gara koka tilta būvi
pār Susejas upi, uz Jēkabpils—Biržu ceļa km 9,807. Nodrošinājums
Ls 940,—. Tuvākas ziņas kancelejā. L113 655

Burtnieku virsmežniecība
pārdos 1929. g. 26. aprilī, virsmežniecības kancelejā, Budenbrokas
muižā, š. g. 26. marta izsolē nepārdotas vienības:

A. Mutiskā izsolē — Augošu mežu.
No Pociema III iec. mežniecības Sāruma un Katvaru novadiem

pēc platības 4 vienības no 0,40—0,75 ha, vērtībā no Ls 24,— līdz
Ls 236,—.

_No Augstrozes IV iec. mežniecības Augstrozes novadā pēc
celmu skaita 1 vienību, 23 numurēti koki, vērtībā Ls 345,—.

Pārdošanas un izsoles nosacījumus sk. „Valdības Vēstneša"
1929. g. 11. marta M 57.

B. Jauktā izsolē — Saimnieciskā kārtā sagatavotus
materiālus un dedzināmo malku:

1) Par iepriekšējo novērtējumu:

No Ārciema I iec. m-bas, Ārciema stac. — 1 vienību jauktas
dedzināmas malkas, 90 steri, vērtībā Ls 490,—.

No Vilzēnu II iec. mežniec. Dikļu novadā — 12 vienības
jauktas dedzināmas malkas no 6—19,5 steriem, vērtībā no Ls 21,—
līdz Ls 78,—.

2) Ar novērtējuma pazeminājumu par:
150/0 — no Vilzēnu II un Augstrozes IV iec. m-bām Dauguļu

stacijā, bērzu liestu malka 169 steri, vērtībā Ls 1450,—.
2Q0/0 — no Pociema 111 iec. m-bas Liel-Pociema novadā apses

jumstiņu malka, 1 vienība, 13,5 steri, vērtībā Ls 55,— ;
250/ — n0 tās' pašas m-bas Katvaru novadā bērza malkas kluči,

2 vienības, 14,63 un 15,72 ciešmetri, vērtībā Ls 89,— un
Ls 95,—.

Izsolē izsludinātos materiālus virsmežniecība pārdod vienībām,
bet ne pēc vairuma, un tie pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā
tie uz vietas atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas. Pārējos
izsoles nosacījumus sk. augšminētā ,.Valdības Vēstneša" M 57.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem.
qqq' Burtnieku virsmežniecība.

Nītaures virsmežniecība
iznomās jauktā izsolē 1929. g. 25. aprīlī, pīkst. 12 dienā, Nītaures

virsmežniecības kancelejā,

zveļas tiesības uz 3 gadiem
Nītaures virsmežniecības pārzināšanā atrodošā „Ezerrožu"

ezerā; solīšana sāksies no Ls 20— gada nomas.

Drošības nauda jāiemaksā gada nomas apmērā. Piedāvājumus
slēgtās aploksnēs pieneni līdz mutiskās izsoles sākumam.

Piedāvājumus slēgtās aploksnēs, kuri nebūs nodrošināti ar
drošības naudu piedāvātās gada nomas apmērā, neatzīs.

Tuvākas zinas un speciāli nosacījumi Nītaures virsmežniecības

kancelejā 605z Nītaures virsmežniecība. I

Jasmuižas pagasta valde
paziņo atklātībai , ka saskaņā ar šis valdes š. g. 28. marta lēmumu, §. g. 19., 20., 22., 24., 25., 26., 27
29. un 30. aprīlī, pīkst. 10 no rīta, Jasmuižas ciemā

tiks pārdotas ūtrupē zemāk minēto pilsoņu mantas,
valsts un pašvaldības nodokļu parādu segšanai.

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

5 M Mantas īpašnieka Mantas īpašnieka Pārdodamo priekšmetu Mantas
M dzīves vieta uzvārds un vārds nosaukums novērt. Ls

19. aprīlī.
1. Klekeru v. Vasiljevs Leontijs 1 govs 30,—
2. Kotleru s. Vaikulis, Staņislavs 1 govs 50,—

1 3. Omolkas s. Kuznecs, Jermolajs 1 govs 40,—
4. Dervanišku v. Mitrofanovs, Kuprijans 1 zirgs, 4 cūkas un 1 šujmašīna 80,—

20. aprīlī:
5. Zaļā-Birze Kivlenieks, Aleksandrs 1 govs 40,—
6. Zaļā-Birze Mačāns, Ludvigs I ērzelis 40,—
7. Zaļā-Birze Prīkulis, Antons 1 govs 40,—
8. Zaļā-Birze Prīkulis, Teodors I govs 40,—

22. aprīlī:
1 9. Strodišku s. Avdejevs, Semjons 1 govs un 1 zirgs 92,—
i 10. ,, Semjonovs, Anna un Jevdokija 1 govs 36,—

11. ,, Kirilovs, Jefrems 1 govs 40,—
24. aprīlī:; 12. Strodišku s. Kirilovs, Aleksejs 1 govs 35,—

. 13. „ Semjonovs, Jefims 1 govs 32,—
14. Jezufinovas m. j. Švābe, Jānis 1 govs 46,—

25. aprilī:
15. Zaļā - Birze Pīzelis, Pēteris I govs 40,—
16. Vordovkas s. Solovjovs, Nikolajs 1 govs un 3 aitas 89,—
17. ,, Solovjovs, Vasilijs 1 govs 62,—

26. aprīlī:
1 18. Vordovkas s. Solovjovs, Jānis 1 govs 28,—
1 19. ,, Ivanova, Matrena 1 govs 26,—

20. „ Astratovs, Aleksejs 1 govs 13,—
21. K. Kalnadruvas v. .Piotrobičs, Kazimirs 2 govis 81,—
22. Vordovkas s. Kuzminovs, Larions 1 govs 40,;—
23. Tumanišku v. Zundāns, Donats 2 govis, 10 birk. siena, siena

šķūnis un kuls - rija . . . 610,—
24. Džereņu s. Džerenš, Ignats 1 govs 60,—

27. aprīlī:
25. Pelēču muiža Rubins, Viktors un Jānis 2 govis 130,—
26. Kukļu sādža Rubins, Ludvigs 1 tele un 1 aita 47,—
27. Začinieku sādža Džerenš, Augusts 1 govs 80,—
28. „ ,, Jaunošans, Ludvigs 1 govs 80,—
29. „ „ Džerenš, Francis Jēkaba d. 1 govs 80,—
30. Dervanišku v. Knauts, Georgs,Teodors un Irina 2 govis 131,—
31. Gūžu sādža Vilcans, Pēters 1 govs 57,—
32. Anelišku v. Relenš, Jānis un Pēteris 1 govs 120,—

29. aprīlī:
33. Ksaverinovas v. Miklaševičs, Marija 2 govis 223,—
34. Alfonsovas f. Labunskis, Leons 1 zirgs un 3 govis 530,—
35. Jaunzemu m. Blaževičs, Marija 2 ha auguša meža un 1 govs . 556,—
36. Kazimirovkas v. Maslova, Tekla 1 govs 40,—
37. Ščemelevkas v. Linkevičs, Juljans 1 govs 88,—
38. Pastaru s. Rubins, Apolonija 1 govs 80,—

30. aprīlī:
39. Raudaukas s. Utināns, Anufris 1 govs un 2 aitas 62,—
40. ,, Brics, Aloizs 1 govs 48,—
41. „ Brics, Juris 1 govs 38,—
42. ,, Biukšāņs, Anufris 1 govs 45,—
43. Ščemelevkas v. Kondzelevskis, Kazimirs 1 govs un 6 birkavi siena . . 94,—
44. Virogas v. Vistickis, Staņislavs 480z 1 zirgs, 1 ķēve un 1 govs . . 222,—



Iekšlietu ministrijai iesniegusi
lūgumus dēļ uzvārdu maiņas
zemāk minētie Latvijas pilsoņi:

1) Paulis Jērs, dzimis 1906. g.
6. augustā, karaskolas au-
dzēknis, kurš vēlas saukties
uzvārdā ,,Krasts ";

2) Kārlis-Edmunds Uibosars,
dzimis 1904. g. 11. maijā,
karaskolas audzēknis, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Vai-
rogs";

3) Fridrichs - Vilhelms Ekerts
(Eckerts), arī Eglīts, dzimis
1878. g. 17. maijā, ar sievu
Annu, dzīvojoši Rīgā, Brī-
vības ielā M 152, dz. 9,
kuri vēlas saukties uzvārdā
.Ekerts";

4) Zuze (Zuzanna) Slaucītāja,
dzim. 1872. g. 10. novembrī,
dzīvojoša Rīgā — Āgens-
kalnā. Ormaņa ielā M 30,
dz. 8, kura vēlas saukties
uzvārdā ,.Mētra",;

5) Arvīds - Andrejs Marke-
vitcs, arī Kevitcs, dzimis
1906. g. 16. okt., dzīvojošs
Aviācijas pulkā, kurš vēlas;
saukties uzvārdā ,,Āriņš",

6) Roberts - Vilis Kalinskis,
arī Kaminskis, dzimis 1906.g.
12. martā, dzīvojošs Jel-
gavas apr. Garozes pag. Kuļi-
kovska mājā, kurš vēlas
saukties uzvārdā ,,Avotiņš";

7) Krišs Vepris, arī Vepre,
dzimis 1886. g. 9. maijā,
ar sievu Šarloti - Katrīni-
Karolīni - Helēni un meitu
Irīni, dzīvojoši Jēkabpils
apr. Saukas pag. Rempju
mājās, kuri vēlas saukties
uzvārdā , Vērmals";

8) ļēkabs Garsainis, arī Gar-
sils, dzimis 1884. g. 3. febr.,
ar sievu Katrini un dēlu
Žani - Ādolfu, dzīvojoši
Tukuma - Talsu apr. Virbu
pag. Veģu muižas jaunsaim-
niecībā, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,GarsilŠ"';

9) Grigorijs Vasi]jevs, ari Ba-
rons, dzimis 1892. g. dzīvo-
jošs Rēzeknes apr. Dricānu
pag. K'.asicu muižā, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Ba-
ronovs" un

10) Jānis Graudiņš, arī Ru-
dzītis, dzimis ' 1889. gada
23. novembrī, ar sievu Annu-
Emīiiju, dēliem: Artūru, Jāni
un meitu Mirdzu, dzīvojoši
Madonas apr. Kalsnavas pag.
Virziņos, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Rudzītis".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc mi-
nētā termiņa notecēšanas, lū-
gumus izpildīs.

Rīgā, 1929. g. 30. martā.
M 34329-V. 314b

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš,

Pasu nodaļas vadītājs
P. Kurzemnieks.

Kuldīgas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
30. aprilī, pīkst. 12 dienā, pārdos
vairāksolīšanā, Kuldīgā, Muce-
nieku ielā M 30, akc. sab. Kuldī-
gas adatu fabrikas ,,Planēt" ku-
stamu mantu, sastāvošu no I
naudas skapja, 2 bērza koka
rakstāmgaldiem, 1 oša koka grā-
matu skapja, 1 ozola koka rak-
stāmgalda un 25 pud. tērauda
stiepulēm, novērtētu par Ls 635,
dēļ nekustamas mantas nodokļa
par 1928. g. Ls 576— ar % pie-
dzīšanas. 612z

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

1) Latvijas pasi M 104266
ar Jāna Šteina vārdu, izd. no
8. iec' . 1920. g.; 2) Latvijas
pasi M 1856 ar Marijas Gumbiņš
vārdu, izd. no Auces pol. iec.
1924. g.; 3) Latvijas pasi M 93631
ar Annas Lucinš vārdu, izd.
no 7. iec. 1920. g. 12. febr.;
4) Latvijas pasi ser. B. J. M 4134
ar Ivana Vasiljeva vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 11. maijā;
5) Latvijas pasi ser. A.K. M 752
ar Johevida Ripenbeina vārdu,
izd. no 2. iec. 1927. g. 1. oktobrī;
6) Latvijas pasi ser. b.A. M 21038
ar Mārtiņa Lukstiņa vārdu,izd.
no 3. ieč. 1928. g. 8. maijā;
7) Latvijas pasi ser. A.A. M 20905
ar Aleksandra Berenfelda vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
7. sept.; 8) Latvijas pasi M212987
ar Vilhelma Jansona vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1922. g. 29. aug.;
9) Personas apliec. M 16411
ar Elizabetes Rižkovskis vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1926. g.
2. janv.; 10)Latvijas pasi ser.A.K
M 18906 ar Kurta Dauges vārdu,
izd. no 3. iec. 1927. g. 17. okt.;
11) Latvijas pasi ser. A.N.
M 7897 ar Augusta Kalnieša
vārdu, izd. 10. iec. 1927. g.
15. nov.; 12) Latvijas pasi ser.
A.N. M 18729 ar Mendeļa Maga-
rika vārdu, izd. Rīgas prēf.
1927. g. 23. nov.; 13) Latvijas
pasi ser. A.V. M 3199 ar Eduarda
Georgi vārdu, izd. no 11. iec.
1928. g. 24. febr.; 14) Latvijas
pasi ser. A.T. M 13879 ar Ale-
ksandras Gagnuss vārdu, izd.
no 7. iec. 1928. g. 9. febr.;
15) Latvijas pasi ser. A.V.
M 24270 ar Aleksandras Kama-
rins vārdu, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 29. martā; 16) Latvijas
pasi M 51576 ar Agurjana Hra-
pova vārdu, izd. no 9. iec.
13. aug.; 17) Latvijas pasi
ser. A.A. M 8870 ar Marijas
Podzinš vārdu, izd. no 10. iec.
1927. 'g. 30. aug.; 18) Latvijas
pasi ser. B.K. M 4181 ar Oskara
Treslera - Dreslera vārdu, izd.
1928. g.; 19) Latvijas pasi ser.
A.T. M 18949 ar Margotes
Poles vardu, izd. no 11. iec.
1928. g. 7. febr.; 20) Latvijas
pasi M 261942 ar Elfrīdas Šmits
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1925. g.
16. dec.; 21) Latvijas pasi ser. A.T
M 22224 ar Jura Jākobsona
vārdu, izd.. no 4. iec. 1928.
17. febr.; 22) Latvijas pasi
ser. A.L. M 9211 ar Adas Be-
tings vārdu, izd. no 3. iec.
1927. g. 26. okt.; 23) Latvijas
pasi ser. B.K. M 12978 ar
Arnolda Strautnieka vardu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 9. okt.;
24) Latvijas pasi ser. B. A.
M 16502 ar Martas Bergins
vārdu, izd. no 4. iec. 1928. g
3. maijā; 25) Personas apliec.
M 18626 ar Abo Ulfana vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1926. g.
9. aug.; 26) Personas apliec.
M— ar Veronikas Boroviks v.,
izd. no Liepājas prēf.; 27) La-
tvijas pasi ser. A.V. M 2366
ar Jadvigas Strods vārdu, izd.
no Rīgas prēf. 1928. g. 20. febr.;
28) Personas apliec. M 20410
ar Vladislava Vilcitis vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
10. sept.; 29) Latvijas pasi

ser. A.Z. M 12337 ar Annas

Lavcevičs vārdu, izd no 10. iec.
1927. g. 8. dec; 30) Latvijas
pasi ser. B.K. M 15281 ar
Rūdolfa Broka vārdu, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 19. dec;
31) Latvijas pasi ser. A.Z.
M 24540 ar Mildas Zvinis vārdu,
izd. no 7. iec. 1927. g. 15. dec.
32) Latvijas pasi ser. A. V.
M 332 ar Nikolaja Ruško vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
14. febr.; 33) Latvijas pasi
M 75870 ar Emīlijas Grīnbergs
vārdu. izd. no 10. iec. 1922. g.
12. okt.; 34) Latvijas pasi ser. A.L
M 14719 ar Marfas Timofejevas
vārdu, izd. no 9. iec 1927. g.
1. nov.; 35) Latvijas pasi ser. P.V.
M 5126 ar Augusta Rubeņa v.,
izd. no Trikātes pag. 1928. g.
13. aug.; 30) Personas apliec
M 114 ar Olgas Melecis vārdu,
izd. no Rigas prēf. 1929. g.

22. janv.; 37) Latvijas pasi
ser. N.Z. M 13683 ar Jetes
Dombrovskis vārdu, izd. no Lēd-
manes pag. 1927. g. 16. nov.;
38) Personas apliec. M 533
ar Vladimira Bondareva vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
39) Latvijas pasi ser. A. T.
M 19448 ar Lukerijas Jeršovs
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
7. febr.; 40) Latvijas pasi ser. A.P.
>r° 14444 ar Pētera Jandaus
vārdu, izd. no 9. iec 1928. g.
7 janv.; 41) Latvijas pasi M 10104
ar Antona Barkovska vārdu,
izd. no Liksnas pag. 1921. g.;
42) Latvijas pasi ser. B. K-
M 13160 ar Martas Melbergs v.,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
16. okt.; 431 Latvijas pasi ser.
B.K. M 517 ar Filipa ļakobsona
vārdu, izd: no 7. iec. 1928. g.
15. jūn.; 44) Latvijas pasi ser.
A.J. M 2642 ar Līnas Mālers v.,
izd. no 2. iec. 1927. g. 12. aug.

Atsauc
sludinājumus par pases nozaudē-
šanu, jo minētās pases ir at-
rastas un skaitās par derīgām:
1) Latvijas nāsi ser. C. V.
M 22791 ar Jadvigas Viakse v.,
izd. no Zantes pag. , ieviet.
„Vald. Vēstn." M 31 no 1929. g.
7. febr.; 2) Latvijas pasi ser. A.K.
M 20235 ar Annas Aržanovskis
vārdu, izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
11. okt., ieviet. .,Vald. Vēstn."
M 31 no 1929. g.'T. febr.; 3) La-
tvijas pasi ser. B.J. M 24228
ar Mildas Buse vārdu, izd. no
S. iec. 1926. g. 15. jūn.. ieviet.
„Vald. Vēstn." M 31 no 1929. g.
7. febr.; 4) Latvijas pasi ser. B.A.
M 12090 ar Jāņa Altberga vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
25. apr., ieviet. ,,Vald. Vēstn."
M 31 no 1929.g. 7. febr.; 5) Lat-
vijas pasi ser. A.L. M 824636
ar Kārļa Butuļa vārdu, izd. ne
2. iec 1927. g. 19. nov., ieviet,
„Vald. Vēstn." M 31 1929. g.
7. febr.; 6) Latvijas pasi ser. B.A.
M 4984 ar Jāņa Radziņa vārdu,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
11. apr., ieviet. ,,Vald. Vēstn."
M 31 no 1929. g. 7. febr.; 7) La-
tvijas pasi M 4389 ar Minnas
Jespers vārdu, izd. . no Salacas
pag., 1928. g. ieviet. „Vald.
Vēstn." M 24 no 1929. ģ. 30. janv.
8) Latvijas pasi ser. A. Z.
M 22622 ar Anlīzes Kalniņš v.,
izd. no Rīgas. prēf. 1927. g.
14. dec, ieviet. „Va!d. Vēs+n."
M 13 1929. g. 16. janv.;
9) Latvijas ārzemes pasi M 0787
ar Žanno Eņģeļa vārdu, izd.
Harbinē no 1925. g. 9. jūn.,
ieviet. ,,Vakl . Vēstn." M 31
no 1929. g. 7. febr. 270b

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts M 2483 no š. g. 14, 15.,
16., 18., 19., 20., 21.. 22., 23.,
25., 26., 27. un 30. marta.

Rīgas prēf. v. (paraksts).

Rēzeknes pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par ned. sek. no-
zaudētus dokumentus; 1) Latv.
iekšzemes pasi ser. NL M 001546,
izd. no Rēzeknes pilsētas polic
1928. g. 21. maijā ar Broņislavas
Ravdivs vārdu; 2) Latv. iekšz.
pasi, ser. MK M :00!155, izdotu
no Rēzeknes pilsētas policijas
1928. g. 6. jūlijā ar Leiba Rozen-
bergs v.; 3) Latvijas iekšz. pasi
ser. NK M 002453, izd. no Rē-
zeknes pilsētas policijas 1928. g.
8. februārī ar Kārļa Dāvis vārdu;
4) Latv. iekšzemes pasi M 8565,
izd. no Rēzeknes pilsētas polic.
priekšnieka 1923. g. 26. novembri
ar Eduarda Alfona d. Runča v.;
5) Latvijas iekšz. pasi ser. NL
M 004278, izd. no Kaunatas
pag. valdes 1928. g. 29. februāri
ar Pitera Račiks v.; 6) Latvijas
iekšzemes pasi M 1589, izdotu
no Rēznas pag. valdes 1923. g.
30. aprīlī ar Jāņa Jāņa d. Boluds
vārdu; 7) Latv. iekšz. pasi

M 6264, izd. no Kārsavas pag. v.
1923. g. 29. oktobrī ar Ignati ja
Gerasima d. Belinskijs vārdu;
8) karaklausības apliecību M3110,
izd. no Rēzeknes kara apriņķa
priekšnieka 1922. g. 12. aprīlī ar
Eduarda Runča vārdu; 9) kara-
klausības apl. M 5979, izd. no
Rēzeknes kāra apr. priekšnieka
1920. g. 25. novembrī ar Zaula-
Lazara Teiteļbauma vārdu; 10)
karaklausības apl. M 1855, izd.
no Rēzeknes kara apr. priekšn.
1926. g. 23. janvārī ar Fedota
Savelija d. Krivoguzova vārdu
un atsauc sludinājumus: 1)„Val-
dības Vēstn." M 31/29. g. ievie-
toto sludinājumu par LeonaDru-
žinska iekšzemes pases ser. NK
M :002804 nozaudēšanu, jo mi-
nētā pase atrasta; 2) ,,Valdības
Vēstn." M 31/29. g. ievietoto
sludinājumu par Borisa Taubkina
personas apliec. M 207 nozaudē-
šanu, jo minētā apliecība at-
rasta ^ 3290 Iz

Allažu pag. valde izsludina par
ned. nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi M 916, ser. NT M 020416,
ar Bertas-Natalijas Ādģērs v.,
izd. no šīs valdes 1928. g. 4.
februārī. 32962z

Kastranes pag. valde izsludina
pasi M 380, ser. N.Z. M 017945
ar Arvīda Liepiņa vārdu, izd.
no Kastranes pag. ' valdes 1927. g.
2. decembrī. Pase nozaudēta.

32580b

Krimuldas pag. valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšz. pasi
ser. C.N. M 011272 ar Martas-
Marijas Zālīte vārdu, kura pie-
teikta kā nozaudēta, izd. no
Druvienas pag. valdes 1928. g.

Svitenes pag. valde izsludina
par nederīgu Lietavas iekšz. pasi
M 278580, izdotu uz Kazimira
Likerauskas vārdu. 32579b

Ugāles pagasta valde,
Ventspils apriņķī, dara vispārībai
zināmu, ka

Ugāles pavasara gada
tirgus

šinī gadā tiks noturēts ceturtdien,
18. aprilī uz laukuma iepretim
pareizticīgo baznīcai.

Pagasta valde.

Uz Rīgas prēf. 9. polic. iecirkņa
protokola M 4926 no 1929. g.
3. apriļa pamata Rīgas pilsētas
valdes nodokļu nodaļa izsludina
pilsoņa Arvida Ritera zirga pasi
M 24256, izdotu no Rīgas pilsētas
valdes 1928. g. 5. okt., par no-
zaudētu un nederīgu. 627z

Rigas prēf. ārēja nodaļa izslud.
par ned. 1929. g. automobiļa
mēģinājuma numuru 0—17, kā
pieteiktu par nozaud. no Jāņa
Silina. 628z

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslud.
par ned. 1929. g. smagā ormaņa
braukšanas atļaujas skārda nu-
muru 46. kā pieteiktu par nozaud.
no Jāņa Jurjāna. 630z

Latv. universitātes leģitimācijas
kartiņa M 12763 ar Alises Krolls
vārdu pazaudēta un tiek izslud.
par nederīgu. 631z

Rīgas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par ned. zirga pasi
M 15408. izd. 1926. g. 19. janv.
no Sēmes pag. valdes ar M 264 ar
Kārļa Nelius vārdu. 615z

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Naujenes pagasta valde, Dau-
gavpils apr., izsludina par ned.
sekošus nozaudētus dokumentus:
I) Latvijas iekžšemes pasi M
24790, izd. no Naujenes pag. v.
1921. g. 18. aprīlī ar Ivanova
Grigorija v.; 2) Latvijas iekšze-
mes pasi M 3137. izd. no Nau-
jenes pag. valdes 1923. g. 8. jū-
nijā ar Marfas Ivanovas vārdu;
3) Latvijas iekšzemes pasi M2297,
izdotu no Naujenes pag. valdes
1922. g. 4. oktobrī ar Ksenijas
Vasiiija m. Jakovlevas v. 32969z

Apdrošināšanas u. transporta
akc. sabiedr.

„!Dmāģan}a"
valde,

uz statūtu § 14. pamata, uzaicina
sabiedrības akcionārus ierasties uz

Kārtēju pilnu sapulci,
kas nolikta uz š. g. 4. maiju,
pīkst. './ 23 dienā, valdes telpās,
Rīgā, I. Jēkaba ielā M 6/8.

Dienas kārtība-,
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) 1928. gada pārskata pieņem-

šana un peļņas sadalīšana;
3) Revizijas kommisijās ziņo-

jums;
4) Budžets 1929. gadam;
5) Vēlēšanas;
6) Jautājumi un priekšlikumi.

Akcionāriem, kuri vēlas pie-
dalīties sapulcē, jāiesniedz uz
statūtu § 15. pamata, savas
akcijas valdei ne vēlāk, kā
7 dienas pirms vispārējas sapulces
sanākšanas, kuras nevar tikt
izsniegtas atpakaļ pirms sapulces
beigām. 649v Valde.

Tirdzniecības un rūpniecības;
akciju sabiedrība

senāk ,,A. GIuchowski"
uzaicina akcionārus uz

ftnrtfēju

pilnu akcionāru sapulci,
kura notiks 1929. g. 4. maijā,,
pīkst. 5 pēc pusd., valdes telpās-

Rīgā, biržas namā.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadītāja un citus
darbinieku vēlēšanas;

2) 1928. g. pārskata un bilances ļ
nolasīšana;

3) Revizijas kommisijās ziņo-
jums;

4) 1929. g. budžeta pieņemšana;: i
5) Vēlēšanas;
6) Tekoši jautājumi (dažādi tVņo-

jumi un priekšlikumi.
Ja šinī dienā nesanāktu sta-

tūtos noteiktais akcionāru skaits,,
tad š. g. 18. maijā, tanī pašā
vietā un laikā notiks oztrreizēja
pilna sapulce ar šo pašu dienas
kārtību, kura saskaņā ar statūtu
§ 60. būs pilntiesīga pie katra ;
dalībnieku skaita. 640b Valde..

Akciju sabiedr. šokolādi* i
un konfekšu fabrika

,.Omesn"
valde uzaicina sabiedrības akcio-
nārus ierasties uz kārtējo vispār-

sapulci,
kas notiks š. g. 30. aprilī, pīkst. $
pēc pusd. valdes telpās, Rīgā,,

Lāčplēša ielā M 112-a.

Dienas kārtība:
1) Revizijas kommisijās ziņ

jumi;
2) '1928. g. pārskata un bilances-

pieņemšana;
3) 1929. g. izdevumu budžets;.
4) Vēlēšanas;
5) Tekošie jautājumi.

647b Valde.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1929. g. 6. burtnīca .
iznākusi un dabūjama Valsts-
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kut
arī vienīgi jāgriežas ar p iepra- ļ

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,30
ar piesūtīšanu ,, 0,32

Saturs:
56) Likums par tirdzniecības u«

kuģniecības līgumu starp
Latviju un Poliju.

Valsts tipogrāfijā dabūjam*
šādi neoficiāli izdevumi:

1903. gada 22. marta

Sodu likumi
(Otrais 1925. g.izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,3j><
ies. „ 5,50, „ „ » s''
Rīkojums par zīmognodevu

(1928. g. izdevums.) ļ
Maksā: Q, (

brol Ls 0,75, ar pies. Ls'|
Ar pieprasījumiem jāgriežas s

Valsts tipogrāfijā, pilī, 1 istaf*ļ a

Maksātnespējīgā parādnieka
Roberta Feldmaņa konkursa valde
uzaicina visus kreditorus ņemt

dalību
kreditoru sapulcē,
kas notiks š. g. 18. aprīlī, pīkst. 7
vakarā zvēr. adv. pal. K. Lubbe
kantorī, Rīgā, Alberta ielā M 2,

dz. 4.
Dienas kārtība:

1) Konkursa valdes ziņojums;
2) Galīgā pretenziju pārbaudī-

šana:
3) Konkursa valdes atalgojuma

noteikšana;
4) Maksātnespējas rakstura no-

teikšana;
5) Konkursa slēgšana.

Konkursa valdes priekšsēdētājs.

Akc. sab. „Laku fabrika
J. C, Koch", Rīgā,

paziņo akc. kungiem, ka 1929. g.
30. aprīlī, pīkst. 5 dienā, Rīgā,
Krūzmuižas ielā M 3, akc. sab.
J. C. Koch telpās, tiek sasaukta

kārtēja
vispārēja sapulce.

Dienas kārtība:
1) Bilances un darbības pārskata

apstiprināšana par 1928. g.;
2) Revizijas kommisijās ziņo-

jums un valdes atsvabinā-
šana no atbildības;

3) Valdes un revizijas kommi-
sijās locekļu vēlēšanas;

4) Darbības plāns par 1929. g.;
5) Tekoši darbi.

Ja minētā dienā un stundā neie-
rastos stāt. paredzētais akcionāru
skaits, tad pēc §581. š.g. 13.maijā
notiks otra kārtēja sapulce ar
to pašu dienas kārtību un būs
pilntiesīga. 648b Valde.

13. Rigas kopējās darbinieku
slimo kases

statūtu § 90. paredzētā

kases dalībnieku
priekšvēlēšanu sapulce
tiks noturēta šī gada 17. aprīlī,
pīkst. 7 vakarā , Rīgas amatnieku
biedrībā, i. Ķēniņa ielā M 30.

Pie ieejas zālē jāuzrāda dalīb-
nieku grāmati ņa. 639b Valde.^^

Apdrošin. akc. sab.

nKurzem e"
automobiļa apdrošināšanas po-
lises M 374 uz tirdzn. un rūpn
akc. sab. ,,M . Zitmans" vārdu
pieteikta par pazaudētu. ļa
minētā polise triju mēnešu laikā
netiktu uzradīta sabiedrībai,,Kur-
zeme", tad tā skaitīsies" par
iznīcinātu un sabiedrības valde
izdos apdrošinātam dublikātu ar
to pašu numuru. 543t,

Kurzeme" apdroš. akc. sab.
3 dib. 1861. g., direkcija '

Sžužūsli
sludinājumi.

Akc. sab.
Th-os Firth un dēli

uzaicina akcionārus uz

Kārtējo pilnu sapulci
1928. g. 29. aprīlī, sabiedrības
telpās Rīgā, Peitavas ielā JVs 9/11.

Dienas kārtība:
1) Protokola lasīšana;

2) Revizijas kommisijās ziņo-
jums;

3) 1929. g. budžets un darbības
plāns;

4) Valdes atalgojums;
5) Valdes un revīzijas kommi-

sijās locekļu vēlēšana;
6) Ziņojumi un priekšlikumi.

Akcionāriem, kuri vēlas iesniegt
priekšlikumus , minētie priekš-
likumi valdei jāiesniedz rakstiski
līdz š. g. 23. aprīlim. Akcio-
nāriem, kuri vēlas piedalīties
minētā sapulcē, līdz 1929. g.
23. aprīlim jāpieteic valdei savas
akcijas. 641b Valde.

Dagdas robežapsardzības ap-
gabala 1. rajona priekšnieks izsl.
par nozaudētu valsts revolveru
„Stock" sistēmas, M 13291, vēr-
tībā Ls 26,50. Atradējam revol-
vers jānodod rajonā. 485z

Vidsmuižas pag. valde, Rēzek-
nes apr., izslud. par ned. nozaud.
karaklausības apliecību M 20695,
izd. no Rēzeknes kara apr. pr-ka
1924. g. 5. nov. ar Nikifora Oav-
rila d. Cvetkovs vārdu. 32587z

Liksnas pag. valde, Daugav-
pils apriņķī, izsludina par ne-
derīgu zirga pasi zem M 253 26153
izdotu no šīs valdes 1926. g.
22. febr. ar Dominika ļāna d.
Kudina vārdu ' 32581b

Ventspils apr. priekšnieka pa).
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi M JZ
017756/6754, izdotu 110 Kapiņu
pagasta valdes 1928. g. 4. jūlijā
ar Ādolfa Vālers v. 32890z

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izsludian par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi M CZ
023911, izdotu no Dundagas
pagasta valdes 1928. g. 26. aprīlī
ar Emīlijas launupe v. 32891z

Ventspils apr. priekšnieks izsl.
par ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi CZ M 08439, izd.
no Vārves pag. valdes 1927. g.
12. novembri ar Jāņa Ādama d.
Brūdera vārdu. " 32895z

Latvija desmit sados
Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo

10 gadu darbības vēsture.
Šis mūsu Valsts jubilejas svētku kommisijās izdevums
iespiests un dabūjams Valsts tipogafijā. Krājumā
pasniegtas plašas pirmavotos smeltas ziņas par visu
mūsu valsts resoru un iestāžu darbību pagājušos
10 gados, no Latvijas valsts nodibināšanās līdz šim
Šo vēsturisko krājumu derīgs un vajadzīgs iegādāt
vispirms pašām valsts iestādēm un pašvaldībām, tad

skolām, bibliotēkām u. t. t.
Krājums 384 Ipp. biezs un maksā eksemplārs 2 latus, pasūtāms

un saņemams „Valdības Vēstneša" kantorī. Piesūtot pa pastu
krājums maksās Ls 2.40
?BBBH^BBBIia^^^^^HHIH

SērtaiirikaLKsirijJii.
Bilance 1929. g. 1. janvāri.

Aktīvs. Ls Pasīvs. .^Kase 1.844,82 Kreditori ... . 30QmTekoši rēķini . . . 76.502,11 Aizņēmums . . 310 25091
Debitori 99.903,35 Amortizācijas kapi- ' ' '
Vekseļi 16.466,25 tāls 82 530 65.Bandroles uz gata- Akcijas kapitāls . 600000 -viem sērkociņiem Rezerves kapitāls . ?>'?>, '
unneizlietotasban- Rezerve nodokļu
droles 14.504,— maksāšanai . . . 6,776 q»

Dažādas personas . 26.645,04 Tīrs atlikums . 3
*
666 * 19

Jēlvielu krājums . 60.958,57
Sērkociņu un skali-
ņu krājums . . . 140.611,90

Nekustams īpašums 202.000,91
Gruntsgabals . . . 5.000,—
Mašīnas 330.678,89
Inventārs . . . 30.617,03

1.005.732,87 1.005.732

Pelņas un zaudējumu konts par 1928. g.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Zaudēj. no 1927. g. 31.402,26 Brutto pelna . . . I12 77fi«»
Algas 13.040 —
Dažādi izdevumi . 21.992,88
Atlīdzība valdei . 10.890,— !
Procenti 21.950,44 1
Šaubīgi parādnieki 855,90
Rezervēts nodokļu
maksāšanai . . . 6.776,91

Pieskaitīts rezerves
kapitālam .... 2.202,38

Tīrs atlikums . . 3.666,12
112.776\89 ~l"l2J7o\89

510o Valde.
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