
Valkas apriņķa nodokļu inspektoru iecirkņu
robežas no šā gada 1. maija.

Preču muitošanas tiesība.
Rīkojums par pārgrozībām ,,Pag. tarifā

un noteikumos Ne 27. pasažieru un
bagāžas pārvadāšanai" .

Valdības rīkojumi un pavēles
Apstiprinu.

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
Finanču ministris A. Petrevics.

Valkas apriņķa nodokļu inspektoru
iecirkņu robežas no šā gada 1.maija.

I iecirknī:
1) Valkas pilsēta

2) Smiltenas ,,
3) Strenču
4) Bilskas pagasts
5) Blomes ,,
6) Cīrgaju
7) Ērģemes ,,
8) Ēveles ,,
9) Gaujienes ,,

10) Grundzāles ,,
11) ļērcenu
12) Kārķu
13) Lugažu ,,
14) Mēra
15) Omuļu
16) Palsmanes ,,
17) Plāņu
18) Rauzas ,,
19) Zvārtavas ,,
20) Smiltenes
21) Trapenes ,,
22) Trikātas
23) Valkas
24) Vijciema
Nodokļu inspektora kanceleja Valkā.

II iecirknī:
1) Alūksnes pilsēta
2) Apes
3) Lejasciema ,,
4) Alsviķa pagasts
5) Alūksnes ,, '
6) Annas ,,
7) Bejas ,,
8) Dūres
9) Ilzenes ,,

10) Jaunlaicenes ,,
11) Jaunrozes ,,
12) Kalncempju ,,
13) Karvas ,,
14) Lejasciema ,,
15) Mālupes ,,
16) Mārkalnes
17) Pededzes
18) Sinoles ,,
19) Zeltiņa
20) Ziemera ,,
21) Veclaicenes ,,
Nodokļu inspektora kanceleja Alūksne.

Nodokļu departamenta
direktors F. Ķempels.

Nodaļas vadītājs V. Liepiņš.

Rīkojums JV» 136
1929. g. 29. aprīlī.

Preču muitošanas tiesība.*)

1928. g. 23. aprīļa rīkojuma Ne 120 —
3pantā (izslud. 1928. g. „Valdības Vēst-
neša" 94. numurā) strīpot ievedmuitas
!arifa 173. panta 6., 7c, 7d., 7e. un
'- punktu.

i Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas
' dienā .

Pamats. Muitas likuma 3. panta pie-
zīmes pielik. 6., 7. un 10. pants.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektora

vietas izpildītājs Dinsbergs.

, *) Skat. 1928. g. „Valdības Vēstneša" 120.,
* un 1929. g. 92. numurā.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzēšami no nosacīti, notiesāto

sarakstiem:
1) sarakstā Ne 40 (sk. 1924. g. 9. apr.

,,Valdības Vēstneša" 83. numura pieliku-
mā) Ne 3997 — Jakobsons, Jānis;

2) sarakstā Ne 43 (sk. 1924. g. 8. jūlija
„V. V." 150. numura pielikumā) Ne 4639 —
Lancmans, Jānis;

3) sarakstā Ne 50 (sk. 1925. g. 14. marta
„V. V." 59. numura pielikumā) M 5976 —
Andersons, Miķelis un Ne 6207 —
Šulcs, Oskars;

4) sarakstā Ne 52 (sk. 1925. g. 28. maija
,,V. V." 117. numura pielikumā) JSfa 6541 —
Deičmanis, Jēkabs;

5) sarakstā Ks 54 (sk. 1925. g. 11. au-
gusta ,,V. V." 176. numura pielikumā)
Ne 7138 — Ķeiris, Žanis;

6) sarakstā Ne 62 (sk. 1926. g. „V. V."
160. numura pielikumā) Ne 9385 —
Miezit, Marija:

7) sarakstā Ne 64 (sk. 1926. g. „V. V."
251. numura pielikumā) Ne 10295 —
Kokina, Marija;

8) sarakstā Ne 68 (sk. 1927. g. „V. V."
155. numura pielikumā) Ne 11743 —
Lippa, Eduards;

9) sarakstā Ne 75 (sk. 1928. g. „V. V."
59. numura pielikumā) Ne 13720 —
Jegorovs, Teodors un JN? 13827 —
TTaše, Hermans:

10) sarakstā Ne 84 (sk. 1928. g. „V. V."
284. numura pielikumā) Ne 15835 —
Dambrovskis, Pēteris;

11) sarakstā Ne 85 (sk. 1929. g. „V. V."
28. numura pielikumā) Ne 16149 —
Krūmiņš, Eduards;

12) sarakstā Ne 86 (sk. 1929. g. „V. V."
48. numura pielikumā) Ne 16517 —
Polinskis, Marija.

Rīgā, 1. 929. g. 30. aprīlī.

Tieslietu ministrijas departamenta
direktors Stokets.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Nosacīti notiesāto sarakstā JVs 88,
kas iespiests š. g. ,,Valdības Vēstneša"

95. numura pielikumā,
zem Ne 16918 ,,607 . p. .11 d." vietā

jābūt: ,,607. p. 2. pkt.",
zem Ne 16935 ,,581. p." vietā jābūt:

,,581. p. I d.",
zem Ne 16985 ,,55. p. II d." vietā jā-

būt: ,,55 . p. 2. pkt." un
zem Ne 17081 „Akts Ne 51-1. g." vietā

jābūt: „Akts Ne 15-1. g.".

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.

Tieslietu ministrijas
departamenta direktors Stokets.

Nodaļas vadītājs J. Saulīte.

Paziņojums.
Ar Latgales Apgabaltiesas 1. krimināl-

nodaļas š. g. 26. aprīļa rīcības sēdes
lēmumu apķīlāts:

253. Uzsaukums „Vsem rabočim ! Vsem
truģaščimsja!" Pravļenije Latgaļskavo
rabočevo profsojuza. Š. Z. Kļumela spie-
stuvē, Daugavpilī.

Ar Rīgas Apgabaltiesas prokurora š. g.
30. aprīļa rīkojumu apķīlāti:

254. Uzsaukums „Rīgas strādniekiem!
Visiem, visiem, visiem!". Latvijas arod-
biedrību savienība. A s. Golts un Jurjans
spiestuvē. Rīgā.

255. Uzsaukums ,,Rīgas strādniekiem-
cēm! Visiem, visiem, visiem!". Latvijas
transportnieku arodu biedrības Rīgas
centra nodaļa. J. Mitrevica spiestuvē,
Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 2. maijā. Ne 152260.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

Darbvedis A. Liepiņš.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Ar ministru kabineta piekrišanu

apstiprinu.
1929. g. 27. aprīli.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

RĪKOJUMS JV° 184
par pārgrozībām „Pag. tarifā un noteikumos JVe 27. pasažieru un bagāžas pārvadāšanai".

,,Pagaidu tarifu un noteikumus Ne 27. pasažieru un bagāžas pārvadāšanai", kas
publicēti ,.Valdības Vēstneša" 1919. g. 62., 63.. 66.—69. numurā, papildināti un grozīti
ar vēlākiem rīkojumiem un arī iespiesti atsevišķā izdevumā 1926. g. un 1928. g., uzdodu
grozīt sekosi:

§ 14., 2. un 3. punktu līdz ar paskaidrojumu ievietot šādā jaunā redakcijā:

,,2) braucieniem viena vai vairāku mēnešu laikā starp noteiktām stacijām:
3) braucieniem viena vai vairāku mēnešu laikā pa visu valsts dzelzceļu tīklu.

2. un 3. punktā minētās biļetes izdod uz noteiktas personas vārdu un tās dabūjamas
braucieniem 1, 3, 6 un 12 mēnešu laikā.

Šādas biļetes izdod uz biļetes ieguvēja mutisku pieprasījumu kaut kurā mēneša
dienā, tūlītējai braucienu uzsākšanai vai braucienu uzsākšanai biļetes ieguvējam vēlamā
vēlākā laikā.

Braucienu uzsākšanas diena uzrādāma mēnešu biļetē un biļetes derīguma laiks
skaitāms apaļos kalendāra mēnešos, sākot ar biļetē uzrādīto braukšanas uzsākšanas
dienu un beidzot ar biļetē uzrādāmo derīguma laika pēdējo dienu.

Piemērs: Biļete 3 mēnešu braucieniem izdota 1. maijā, braucienu uzsākšanai
no 10. maija, šāda biļete derīga braucieniem, sākot ar 10. maiju līdz 9. augustam
ieskaitot, un biļetē kā braucienu uzsākšanas diena uzrādāms 10. maijs un kā pēdējā
derīguma diena — 9. augusts.

Mēnešu biļetēm noteiktā maksa samaksājama šādi:

a) 1 vai 3 mēnešu biļetēm —
— visa maksa iemaksājama biļeti saņemot,

b) 6 mēnešu biļetēm —
— biļeti saņemot iemaksājamas mazākais 2/3 no biļetei noteiktās cenas, bet

ne vēlāk kā pēc 3 mēnešiem no braucienu uzsākšanas dienas —
iemaksājama pārējā daļa;

c) 12 mēnešu biļetēm —
— biļeti saņemot iemaksājama mazākais '/3 no biļetei noteiktās cenas, ne

vēlāk kā pēc 3 mēnešiem no braucienu uzsākšanas dienas iemaksa papil-
dināma mazākais līdz z/ 3 * no biļetei noteiktās cenas un ne vēlāk kā pēc
7 mēnešiem no braucienu uzsākšanas dienas iemaksājama pārējā daļa.

Mēnešu biļeti pērkot, iemaksātā summa uzrādāma biļetē. Termiņos papildus
iemaksājamās summas iekasējamas pret dažādu ieņēmumu kvītēm, kādas pielipināmas
mēnešu biļetei un reizē ar biļeti uzrādāmas vilcienus kontrolējošām personām.

Ja papildus iemaksājamā summa termiņā nav samaksāta, tad mēnešu biļete
skaitās par nederīgu braucieniem un savu derīgumu tā atgūst tikai no tās dienas, kad
nokavētais maksājums nokārtots. Biļetē uzrādītā derīguma laika pēdējā diena arī
šādā gadījumā paliek negrozīta.

Mēnešu biļeti pieprasot, iesniedzamas biļetes ieguvēja 2 ģīmetnes, no kurām viena
uzlipināma izsniedzamai biļetei.

Ja vilcienus kontrolējošās personas pieprasa, tad braucējiem ar mēnešu biļetēm
jāuzrāda sava pase vai personību apliecinošs cits dokuments ar ģīmetni.

Pasažieris, kas brauc ar citai personai izdotu mēnešu biļeti, uzskatāms kā braucējs
ar nederīgu biļeti.

Mēnešu biļetes nav uzrādāmas izbraukšanas stacijas kasē kompostrēšanai; šādu
biļešu īpašniekiem tiesība braukt attiecīgas klases vagonos visos pasažieru braucieniem
paredzētos vilcienos".

§ 14., 4. punktu ievietot šādā jaunā redakcijā:

,,Abonementa biļetes 10 braucieniem.

Abonementa biļetes izdod uz noteiktas personas vārdu braucieniem 11 vai III klasē.

Šādas biļetes izdod uz biļetes ieguvēja mutisku pieprasījumu kaut kurā mēneša
dienā pret biļetes pilnas cenas samaksu.

1 kalendāra mēnešu laikā, skaitot no biļetē uzrādītās izdošanas dienas, abone-
menta biļete derīga 10 braucieniem starp biļetē uzrādītām stacijām.

Piemēram, 20. maijā izdota abonementa biļete derīga 10 braucieniem laikā lidz
19. jūnijam ieskaitot.

Abonementa biļetes uzrādāmas izbraukuma stacijas kasē kompostrēšanai.

Ja vilcienus kontrolējošās personas pieprasa, tad braucējiem ar abonementa
biļetēm jāuzrāda sava pase vai personību apliecinošs cits dokuments ar ģīmetni.

Pasažieris, kas brauc ar nekompdstrētu abonementa biļeti, vai ar citai personai
izdotu abonementa biļeti, uzskatāms kā braucējs ar nederīgu biļeti".

§ 15. Nodalījumā C — tabulu, kurā noteiktā maksa par braucieniem ar 1 mēneša
biļetēm, un tabulas beigās ievietotos nosacījumus par 3 mēnešu biļešu maksas aprēķinā-
šanu un nosacījumus par atmaksām — atvietot un izteikt šādā jaunā redakcijā:

C. Maksa latos par braucieniem II un III klasē, ieskaitot 3% kultūras fonda
piemaksu un Sarkanā Krusta nodokli:

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

gadu . . . . Ls 22— (sanemot eksped.) par:HS".::::: t «?*? L Ls i-
, 2— Va gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 men „ 5,-

pastu un pie ' » ? • ,» l .'O
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . „ —,12 numuru . . . „ —,10

tatvljas valdības gfc» ^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot jSsļļ Ww^ svētdienas

un
svētku dienas

Redakcija: .SiB^^^j
^^p^^

Kantor
is un ekspedīcija:

Rīgā, pili Ne 2. Tālrunis 20032
^i^^^^P^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 V&T Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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



a) ar viena mēneša biļeti:

Starp noteiktām Maksa II klasē Maksa III klasē
stacijām attālums

km Pieaugušiem Bērniem Pieaugušiem Bērniem

1- 8 9,40 4,70 6,20 3,20
9 9,80 . 5,00 6,60 3,30

10 10,90 5,50 7.30 3,70
11 12,00 6,00 8,00 4,00
12 13,10 6,60 8,70 4.40
13 14,10 7,10 9,40 4,80
14 15,20 7,70 10,20 5,10
15 16,30 8,20 10,90 5,50
16 17,40 8,70 11,60 5,80
17 18,50 9,30 12,30 6,20
18 19,60 9,80 13,00 6,60
19 20,60 10,40 13,80 6,90
20 21,70 10,90 14,50 7,30
21 21,90 11,00 14.60 7,30
22 22,20 11,10 14,80 7,40
23 23,20 11.60 15,50 7,80
24 24,20 12,10 16,10 8,10
25 25,20 12,60 16,80 ' 8,40
26 26,20 13,10 17,50 8,80
27 27,20 13,60 18,10 9,10
28 28,20 14,10 18,80 9,40
29 29,20 14,70 19,50 9,80
30 30,20 15,20 20,20 10,10
31 31,20 15,70 .20,80 10,40
32 32,20 16,20 21,50 10,80
33 33,20 16,70 22,20 11,10
34 34,20 17,20 22,80 11,50
35 35,20 17,70 23,50 11,80
36 36,20 18,20 24,20 12,10
37 37,20 18,70 24,80 12,50
38 38,30 19,20 25,50 12;80
39 39,30 19,70 26,20 13,10
40 40,30 20,20 26,80 13,50
41 40,40 20,20 26,90 13,50
42 40,50 20,30 27,00 13,50
43 40,70 20,40 27,10 13,60
44 40,90 20,50 27,30 13,70
45 41,80 20,90 27,90 14,00
46 42,70 21,40 28,50 14,30
47 43,70 21,90 29,10 14,60
48 44,60 22,30 29,70 14,90
49 45,50 22,80 30,40 15,20
50 46,40 23,30 31,00 15,50
51 47,40 23,70 31,60 15,80
52 48,30 24,20 32,20 16,10
53 49,20 24,70 32,80 16,40
54 50,10 25,10 33,40 16,80
55 51,10 25,60 34,10 17,10
56 52,00 26,00 34,70 17,40
57 52,90 26,50 35,30 17,70
58 53,90 27,00 35,90 18,00
59 54,80 27,40 36,50 18,30
60 55 70 27,90 37,10 18,60

61— 64 59,40 29,80 39,60 19,80
65— 68 63, 10 31,60 42,10 21,10
69— 72 66,80 33,50 44,60 22,30
73_ 76 70,50 35,30 47 00 23,60
77_ 80 74,20 37,20 49,50 24,80
81— 84 78,00 39,00 52,00 26,00
85— 88 81,70 40,90 54,50 27,30
89— 92 85,40 42,70 56,90 28,50
93— 96 89,10 44,60 59,40 29,70
97_100 92,80 46,40 61,90 31,00

101—110 100,20 50,10 66,80 33,40
Pa visu valsts

dz-ļu tīklu. . 111,30 55,70 74,20 37,10

b) ar 3 mēnešu biļeti.

1_ 8 26,00 13,10 17,40 8,70
9 27,20 13,60 18,10 9,10

10 30 20 15,20 20,20 10,10
11 33,20 16,70 22,20 11,10
12 36,20 18,20 24,20 12,10

13 39,30 19,70 26,20 13,10

14 42,30 21,20 28,20 14,10
,45,30 22,70 30,20 15,10
16 48,30 24,20 32,20 16,10

17 51,30 25,70 34,20 17,10
,54,30 27,20 36,20 18,10
iq 57,30 28,70 38,20 19,20

20 60,30 30,20 40,20 20,20
21 60,60 30,30 40,40 20,20
22 60 90 30,50 40,60 20.30

23 61
*
20 30,60 40,80 20,40

24 61,30 30,70 40,90 20,50

25 63,80 32,00 42,60 21,30

26 66,40 33,20 44,30 22.20
27 68 90 34.50 46,00 23,00
2s 71

*
50 35,80 47,70 23,90

2Q 74
*
00 37,10 49,40 24,70

30 76,60 38,30 51,10 25,60
oV 7910 39,60 52,80 26,40
oo 81

*
70 40,90 54,50 27,30

33 84 20 42,20 56,20 28,10
34 86

*
80 43,40 57,90 29,00

35 89,30 44,70 59,60 29,80
3* 9i 90 46,00 61,30 30,70

37 94'40 47,30 63,00 31,50
30 9700 48,50 64,70 ' 32,40

30 90 *
50 49,80 66,4C 33,20

40 102
*

10 51,10 68.00 34,10

4V 102,60 51,30 68,40 34,20
4, 103,20 51,60 68,80 34,40

Starp noteiktām Maksa " klasē Maksa m klasē
stacijām attālums ī "

km Pieaugušiem Bērniem Pieaugušiem Bērniem

43 103,80 51,90 69,20 34,60
44 104,10 52,10 69,40 34,70
45 104,40 52,20 69,60 34,80
46 106,70 53,40 71,10 35,60
47 109,00 54,60 72,70 36,40
48 111,30 55,70 74,20 37,10
49 113,60 56,90 75,80 37,90
50 116,00 58,00 77,30 38,70
51 118,30 59,20 78,90 39,50
52 120,60 60,30 80,40 40,20
53 122,90 61,50 82,00 41,00
54 125,20 62,70 83,50 41,80
55 127,60 63,80 85,00 42,60
56 129,90 65,00 86,60 43.30
57 132,20 66,10 88,10 44.10
58 134,50 67,30 89,70 44,90
59 ' 136,80 68,50 91,20 45,60
60 139,10 69,60 92,80 46,40

61—64 148,40 74,20 98,90 49,50
65— 68 157,70 78,90 105,10 52,60
69—72 166 90 83,50 111,30 55,70
73_ 76 176,20 88,20 117,50 58,80
77— 80 185,50 92,80 123,70 61,90
81— 84 194,80 97,40 129,80 65,00
85— 88 204,00 102,10 136,00 68,00
89— 92 213,30 106,70 142,20 71,10
93—96 222,60 111,30 148,40 74,20
97—110 231,80 116,00 154,60 77,30

101—110 250,40 125,20 166,90 83,50
Pa visu valsts

dz-ļu tīklu . 278,20 139,10 185,50 92,80

c) ar 6 mēnešu biļeti.

1_ 8 48,30 24,20 32,20 16,10
9 50,10 25,10 33,40 16,80

10 55,70 27,90 37,10 18,60
U 61,30 30,70 40 90 20,50
12 66,80 33,50 44,60 22,30
13 72,40 36,20 48,30 24,20
14 78,00 39.00 52,00 26,00
15 83,50 41,80 55,70 27,90
16 89,10 44,60 59,40 29,70
17 94,60 47,40 63,10 31,60
18 100,20 50,10 66,80 33,40
19 105,80 52,90 70,50 35,30
20 111,30 55,70 74,20 37,10
21 111,60 55,80 74,40 37,20
22 111,90 56,00 74,60 37,30
23 112,00 56,10 74,70 37,40
24 116,90 58,50 77,90 39,00
25 121,80 60,90 81,20 40,60
26 126,60 63,40 84.40 42,20
27 131,50 65,80 87,70 43,90
28 136,40 68,20 90,90 45,50
29 141,20 70,70 94,20 47,10
30 146,10 73,10 97,40 48,70
31 151,00 75,50 100,60 50,40
32 155,80 78, 00- 103,90 52,00
33 160,70 80,40 107,10 53,60
34 165,60 82,80 110,40 55,20
35 170,40 85,30 113,60 56,80
36 175,30 87,70 116,90 58,50
37 180,20 90,10 120,10 60,10
38 185,00 92,60 123,40 61,70
39 189,90 95,00 126,60 63,30
40 194,80 97,40 129,80 65,00
41 195,00 97,50 130,00 65,00
42 195,30 97,70 130,20 65,10
43 195,60 97,80 130,40 65,20
44 195,80 97,90 130,50 65,30
45 195,90 ? 98,00 130,60 65,30
46 196,10 98,10 130,70 65,40
47 196,20 98,10 130,80 65,40
48 200,30 100,20 133,60 66,80
49 204,50 102*30 136,30 68,20
50 208,70 104,40 139,10 69,60
51 212,80 106,50 141,90 71,00
52 217,00 108,50 144,70 72,40
53 221,20 110,60 147,50 73,80
54 225,40 112,70 150,20 75,20
55 229,50 114,80 153,00 76,50
56 233,70 116,90 155,80 77,90
57 237,90 119,00 158,60 79,30
58 242,00 121,10 161,40 80,70
59 246,20 123,10 164,10 82,10
60 250,40 125,20 166,90 83,50

61— 64 267,10 133,60 178,10 89,10
65— 68 283,80 141,90 189,20 94,60
68— 72 300.40 150,30 200,30 100,20
73—76 317,10 158,60 211,40 105,70
77—80 333,80 166,90 222,50 111,30
81—84 350,50 175,30 233,70 116,90
85— 88 367,20 183,60 244,80 122,40
89— 92 383,90 192,00 255,90 128,00
93— 96 400,60 200,30 267,00 133,60
97—100 417,20 208,70 278 20 139,10
101—110 450,60 225,40 300

*
40 150,20

Pa visu valsts
dz-ļu tīklu . 500,70 250,40 333,80 166.90

d) ar 12 menesu biļeti.

1- 8 89,10 44,60 59,40 29,70
9 91,90 46,00 61,30 30,70

10 102,10 51,10 68,00 34'1
11 H2,30 56,20 74,80 37,o0



-"štālpMteiktārn ļ Maksa ,, k,asē
~

Maksa III klasēstacijām attālums . f """""* '" Kldst -
km | Pieaugušiem Bērniem Pieaugušiem Bērniem

12 122,50 61,30 81,60 40,90
13 132,70 66,40 88,40 44,30
14 142,80 71,50 95,20 47,70
15 153,00 76,60 102,00 51,10
16 163,20 81,70 108,80 54,50
1' 173,40 86,80 115,60 57,00
18 183,60 91,90 122 40 6130
19 193,80 97,00 129,20 64

*
70

20 204,00 102,10 136,00 68,00
21 207 20 102,60 138,10 69,10
22 210,30 105,20 140,20 70,10
23 213,30 106,70 142,20 71 10
24 222,60 111,30 148,40 74,20
25 231,80 116,00 154,60 77,30
26 241,10 120,60 160,70 80,40
27 250,40 125,20 166,90 83,50
28 259,60" 129,90 173,10 86,60
29 268,90 134,50 179,30 89,70
30 278,20 139,10 185,50 92,80
31 287,50 143,80 191,60 95,90
32 296,70 148,40 197,80 98,90
33 306,00 153,00 204,00 102,00
34 315,30 157,70 210,20 105,10
35 324,50 162,30 216,40 108,20
36 333,80 166,90 222,50 111,30
37 343,10 171,60 228,70 114,40
38 352,30 176,20 234,90 117,50
39 361,60 180,90 241,10 120,60
40 370,90 185 50 247,30 123,70
41 371,70 185,90 247,80 123,90
42 372,30 186,20 248,20 124,10
43 373,10 186,60 248,70 124,40
44 373,70 186,90 249,10 124,60
45 374,40 187,20 249,60 124,80
46 375,00 187,50 250,00 125,00
47 375,80 187,90 250,50 125,30
48 376,40 188,20 250,90 125,50
49 377,10 188,60 251,40 125,70
50 377,70 188,90 251,80 125,90
51 378,30 189,20 252,20 126,10
52 385,70 192,90 257,20 128,60
53 393,10 196,60 262,10 131,10
54 400,60 200,30 267,00 133,60
55 408,00 204,00 272,00 136,00
56 415,40 207,70 276,90 138,50
57 422,80 211,40 281,90 141,00
58 430,20 215,20 286,80 143,40
59 437,60 218,90 291,80 145,90
60 445,00 222,60 296,70 148,40

61— 64 474,70 237,40 316,50 158,30
65— 68 504,40 252,20 336,30 168,20
69— 72 534,00 267,10 356,00 178,10
73— 76 563,70 281,90 375,80 187,90
77— 80 593,40 296,70 395,60 197,80
81—84 623,00 311,60 415,40 207,70
85— 88 652,70 326,40 435,10 217,60
89— 92 682,40 341,20 454,90 227,50
93— 96 712,00 356,10 474,70 237,40
97_ 100 741,70 370,90 494,50 247,30

101—110 801,00 400,60 534,00 267,00
Pa visu valsts

dz-ļu tīklu. . 890,00 445,00 593,30 296,70

Ja mēnešu biļetes nav pavisam izlietotas vai izlietotas tikai pa daļai, tad maksu
par nenotikušiem braucieniem dzelzceļu virsvalde atmaksā tikai tad, ja braucēji šādas
biļetes nav varējuši pilnīgi vai pa daļai izlietot dzelzceļu satiksmes pārtraukuma dēļ
ne mazāk kā uz 5 dienām vai gadījumā, ja braucēji iesaukti kara dienestā; atmaksu ap-
rēķinot, biļeti skaita kā izdotu 60 braucieniem mēnesī.

15. §'nodalījuma D tabulu atvietot un izteikt sekošā jaunā redakcijā: D. Maksa
par braucieniem II un III klasē ar abonementa biļetēm (10 braucieniem), ieskaitot
3% kultūras fonda piemaksu un Sarkanā krusta nodokli:

Attālums Maksa 1 a t oj
km II kl. | īlī~kl.

Attālums Maksa latos
km II kl. III kl.

1— 8 2,60 1,70
9 2,90 1,90

10 3,30 2, 10
11 3,50 2,30
12 3,80 2,50
13 4,10 2,70
14 4,40 3,00
15 4,70 3,20
16 5,00 3,40
17 5,30 3,60
18 5,70 3,80
19 6,00 4,00
20 6,30 4,20
21 6,60 4,40
22 6,90 4,60
23 7,20 4,80
24 7,50 5,00
25 7,80 5,20
26 8,10 5,40
27 8,40 5,60
28 8,70 5,80
29 9,10 6,00
30 9,40 6,20
31 9,70 6,50
32 10,00 6,70
33 10,30 6,90
34 10,60 7,10
35 10,90 7,30
36 11 ,20 7,50
37 11.50 7,70
38 11 ,80 7,90.
39 12,10 8,10
40 12,40 8,30

41 12,80 8,50
42 13,10 8,70
43 13,40 8,90
44 13,70 9,10
45 14,00 9,30
46 14,30 9,50
47 14,60 9,80

48 14,90 10,00
49 15,20 10,20
50 15,50 10,40
51 15,80 10,60
52 16,20 10,80
53 16,50 11 ,00
54 16,80 11 ,20
55 17,10 11 ,40
56 17 40 11 ,60
57 17,70 11 ,80
58 18,00 12,00
59 18,30 12,20
60 18,60 12,40
6i_ 64 19,90 13,30
65— 68 21,10 14,10
69— 72 22,30 14,90
73_ 76 23,60 15 70
77_ 80 24,80 16,50
8i_84 26,00 17,40
85— 88 27,30 18,20
89— 92 28,50 19,00
93— 96 , 29,80 19,80
97—100 31,00 .70

101—110 33,50 22,30
111—120 36,60 24,40

§ 15. aiz tabulas D ievietojams sekošs teikums:
Par abonementa biļešu neizlietotiem kuponiem samaksātā maksa nav at-

maksājama.
§ 30. 15. un 16. punktu atvietot un izteikt sekošā jaunā redakcijā:
15) Tarifa pazeminājumus braucieniem III klasē bauda braucēji grupās:
a) sporta organizāciju locekļi — par 50%, ja grupā brauc ne mazāk kā 10 organi-

zācijas locekļu:
b) pārējie braucēji organizētās grupās — par 25°, ja grupā brauc ne mazāk kā

20 personas.
Par pazeminātu maksu grupās braucošiem sporta organizāciju locekļiem jāuzrāda,

uz vilcienu kontrolējošo personu pieprasījumu kartiņas par piederību pie sporta organi-
zācijas un pase. Braucēji, kas šādas apliecības nevar uzrādīt, uzskatāmi kā braucēji bez
biļetes.

16) Braucējiem grupās, kas grib izlietot 15. punktā paredzētos tarifa paze-
minājumus:

a) izņemot zemāk b un c burtā minētos gadījumus, jāpieteicas Dzelzceļu virsvaldes
finanču direkcijā un jāsaņem rīkojums par tarifa pazeminājuma piešķiršanu,

b) ja brauc no kādas zemāk nosauktas stacijas un atpakaļ līdz — izbraukuma
stacijai (turp un atpakaļ) vai no kādas zemāk nosauktas stacijas brauc tikai vienā
virzienā (tikai turp), tad:

— izbraucot no Rīgas — jāpieteicas ,,Valsts dzelzceļu ceļojumu un transporta
birojā", Rīgā, Šķūņu ielā 30/32, — izbraucot no

Cēsīm,
Daugavpils,
Jelgavas,
Liepājas,
Meitenes . - . . . . ,
Rēzeknes jāpieteicas izbraukuma stacija.

Tukuma 1
Valkas
Valmieras
Zemgales

Braucēji grupās pieteicami ne vēlāk kā 5 dienas pirms izbraukuma. .
Braucējus pieteicot izbraukuma stacijā, iemaksājama visa braukuma maksa par

turp — resp. par turp- un atpakaļ — braucienu un saņemams braukšanas dokuments.
Ja braucēji nav pieteikti noteiktā laikā, tad dzelzceļš var atteikties no braucēju

pārvadāšanas par pazeminātu maksu.
Izdevumi par telegrammām, ja tarifa pazeminājuma piešķiršana izziņojama tele-

grāfiski, jāsamaksā brauciena organizētājam.
Tarifa grozījums neattiecas: a) uz mēnešu biļetēm, kuras pirktas braucienu uz-

sākšanai pirms šī rīkojuma spēkā stāšanās,un b) neattiecas uz abonementa biļetēm, kuras
pirktas pirms šī rīkojuma spēkā stāšanās.

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 15. maiju.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kļūdu izlabojums. \

S\ g. ,,Valdības Vēstneša" 72. numurā iespiestā rīkojumā Ne 124 ieviesušās sekošas
kļūdas:

B. Preču tarifa JI daļā:
Iespiests: jābūi:

Nomenklatūras Nomenklatūras
—- Preču nosaukumi _ Preču nosaukumi
kategoriju grupu kategoriju grupu

JVeN» JNoJSs .N9.N0 jvoJ\|o
i

II 1
^

Zāle, barības, sev. ne- 11 1
^

Zāle. barības, sev. ne-
minēti, sk. siens . . minēta, sk. siens

V 3 Gaļa, svaiga u. 1.1. V .3 J^L.Gaļa, svaiga. ... u. t. t.

VI 5 Milti, asins VI 5 ? Milti, asins
VI 5 Milti, gaļas atkritumu VI 5 ? Milti, gaļas atkritumu
X 1A Līstes, būvniecības (grī- X 1A Līstes, būvniecības (grī-

dām, logiem u. t. t. iz- dām, logiem u. t. t.), iz-
ņemot listes u. t. t. ņemot līstes .... u. t. t.

X 1B Bluķi (kluči), sieksti ... X 1B Bluķi (kluči, sieksti. . . U.
u. t. t. t. t.

XII 5 Rūda, dzelzsēra XII 6 Rūda. dzelzsēra
XV 3a Kuļmašīnas, kā izjauktā, XV 3a Kuļmašīnas, kā izjauktā, tā

tā arī neizjauktā veidā: arī neizjauktā veidā:
a) kuras ieņem vagona a) kuras ieņem vagona

(platformas daļu, . . . (platformas) daļu, . . .
u. t. t. u. t. t.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i. (paraksts).
Finanču direktors Mazkalniņš.

Paziņojums.
Latvijas konsulāta Ļvovā adrese:

Consulat de Lettonie,
ul. Romanovicza 1,

Lwow, Pologne.
Ar konsulātu var sarakstīties; poļu,

vācu, krievu, franču un angļu valodā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Madonas apriņķa Gulbenes slimnīcas
ārstēšanas takse.

Pieņemta Madonas apriņķa valdes 1929. g.
17. " janvafa sēdē un apstiprināta ar Iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

27. marta rīkojuma Ns 87592.

No visiem slimnīcā ievietotiem slim-
niekiem Ls 4,— dienā.

Visos gadījumos par zālēm, pārsiena-
miem materiāliem un operācijām jāmaksā
atsevišķi.

Takse stājas spēkā no izsludināšanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Ar šo tiek atcelta takse, kas izsludināta
1928. g. „Valdības Vēstneša" 4. numurā.

Priekšsēdētājs A. Mūrnieks.

Madonas apriņķa valdes sekretāra v. i.
P. Versons.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1929. g. 2. maijā.

1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:

1) likumprojektu par ,,Tabor" iestādes
pārņemšanu valsts īpa«umā un

2) civilprocesa likuma 888. panta pa-
pildinājuma projektu.

2. Apspriež tekošās darbības jautā-
jumu.



Paziņojums.
Pamatojoties uz likumu un instrukciju

par aizsargu baku potēšanu, Tukuma
pilsētas valde paziņo pilsētas administra-
tīvās robežās dzīvojošiem pilsoņiem, ka
aizsargu baku potēšanu izdarīs apriņķa
ārsts Dr. Bīlovs savā kabinetā, Tukumā,
Lielā ielā Ne 31, no pīkst. 8 līdz pīkst. 10
rītā 1., 8., 15., 29. jūnijā un 6., 13. jūlijā
1929. gadā.

Maksa par potēšanu Ls 0,50 no per-
sonas.

Trūcīgiem izdevumus sedz pilsētas valde.
Pirmo reiz jāpotē bērni pirmajā dzīvības

gadā un atkārtoti pēc 11. gada.
Bērni nogādājami potēšanas punktā tīri

nomazgāti un tīrā veļā. No namiem,
kuros slimo ar lipīgām slimībām, aizliegts
bērnus potēšanas punktā ievest. No baku
potēšanas atsvabināti bērni, kas slimo ar
grūtām, akūtām, vai kroniskām slimībām.
Šādi gadījumi bērnu vecākiem vai aiz-
bildņiem pieteicami pilsētas valdei līdz
1. oktobrim 1929. g.

Baku potēšanu var izdarīt arī citi
likumā paredzētie potētāji, izdodot aplie-
cības, kuras jāreģistrē pilsētas valdē līdz
1. oktobrim 1929. g.

Par atraušanos no baku potēšanas

draud cietuma sods un par apliecību ne-
reģistrēšanu un pārējo noteikumu neievē-
fošanu — naudas sods līdz Ls 50,—.

Tukumā, 30. aprīlī 1929. g.
Pilsētas galva J. Cers.

Sekretārs F. Berlins.

Apstiprinu.
1929. g. 22. aprī/ī.

Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š
Būvniecības pārvaldes priekšnieks,

inženieris P. Miezis.

Balvu pilsētas
pagaidu saistošie būvnoteikumi.

Pieņemti Balvu pilsētas domes 1929. g.
'6. marta sēdē (prot. N° 4 § 2).

I. Būvatļauja.

§ 1. Pirms būvdarbu sākšanas pie
jaunbūvēm un pārbūvēm vajadzīga pilsētas
valdes atļauja.

§ 2. Par gruntsgabalu skaitās kvartāla
daļa, kuras robežas un laukums atzīmēts
pilsētas plānā. Gruntsgabalu apvienošana
un sadalīšana šo pastāvošo kvartālu robe-
žās ir pielaižama tikai ar pilsētas valdes
atļauju.

§ 3. Dēļ būvatļaujas pilsētas valdei
sekošā kārtā iesniedzami projekti apstipri-
nāšanai: a) attiecībā uz visām dzīvojamām
un blakus ēkām, kuras atrodas būvlaidā,
un visām dzīvojamām ēkām pagalmā,
jāiesniedz situācijas plāns, uzzīmējot eso-
šās un projektētās būves mēroga 1 : 1000
un ieklājot jaunbūves ar atsevišķu krāsu,
bet ēkas plānus, griezumus un ielas fasādi
mēroga 1 :100; b) attiecībā uz visām saim-
niecības ēkām pagalmā pagaidām var tikt
iesniegts situācijas plāns, mērogā 1 : 1000
un ēkas plāns ar griezumu 1 :100 bez ēkas
fasādēm.

II. Būvju izvešanas noteikumi.

§ 4. Balvu pilsētas administratīvā terri-
torija, kura nozīmēta apbūvei, sadalīta
četros apbūves rajonos:

a) Saimniecības rajons, kurā ietilpst
sekosi gruntsgabalu kvartāli: 1) Rīgas-
Partizāņu-Imanta un Bērzpils ielas; 2) Rī-
gas-Bērzpils-Teātpa un Baznīcas ielas;
3) Rīgas-Baznīcas-Pasta un Skolas ielas;
4, gruntsgabali N°.Ne 537—545; 5) Rīgas-
Dārza ielas un pilsētas robeža; 6) no
„Verpuļevas" un ,,Žaugupes" sādžām pil-
sētas administratīvās robežās ieskaitītie
gruntsgabali: 7) no R.-katoļu draudzei pie-
derošas zemes pilsētas territorijā esošie
apbūves gabali; 8) no dārzsaimniecības
Ne 250F 50 metru plata josla gar Parka
ielu, skaitot no Partizāņu ielas stūra
280' mētru garumā un gar Partizāņu ielu
līdz Imanta ielai; 9) septiņi apbūves gabali,

kur i ieskaitīti pilsētas robežās no Balvu
pagasta pašvaldības zemēm.

b) Rūpniecības rajons, kurā ieskai-
tīti: 1) kvartāls, kurš ierobežots no Parka
ielas Rūpniecības ielas un pilsētas robežas

un gruntsgabali NsNe 248F, 275F, 276F,
555F un 556F.

c) Dārzsaimniecības rajons, kura

ieksaitīti: 1) pilsētas administratīvā terri-
torijā aiz Balvu ezera un dārzsaimniecības
Ne 250F ārpus saimniecības rajona atlikušā

daļā.
d) Dzīvokļu rajons: 1) dzīvokļu ra-

jonā ietilpst visi atlikušie pilsētas plānā
uzskaitītie gruntsgabali, izņemot grunts-
gabalus NsNo 550F, 551F un 552F, kuri
nav apbūvējami, tāpat kā vispārējās lieto-

šanas laukumus, ielas un parku.

Šie rajoni uz klātpieliktā pilsētas plāna
apzīmēti katrs savā krāsā.

111. Saimniecības rajons.

§ 5. Saimniecības rajonā gruntsgabalus
var apbūvēt līdz 40% no gruntsgabala
laukuma un stūra gruntsgabala līdz 50%
no tā.

§ 6. Saimniecības rajonā ēkas var celt
ne augstākas par 8 m. sadalot tās ne vairāk
kā 2 pilnos stāvos; bez tam pielaižams
apbūvēt dzīvokļu vajadzībām bēniņus
mūra ēkās. bet ne vairāk kā 65", no tā
laukuma. Jumta stāvā laukums var tikt
izbūvēts arī pilnīgi; tādā gadījumā viņš
uzskatāms par pilnu stāvu.

§ 7. Saimniecības rajonā pielaižama
slēgta apbūve; šinī gadījumā būvlaidā
jaunceļamas būves jāizbūvē uz pašas
robežas ar pretuguns mūri.

Piezīme. Ja būve netiek celta ar pret-
uguns mūri pie kaimiņa gruntsgabala
robežas, viņai jāatkāpjas vismaz 4 m
no tās.

IV. Dzīvokļu rajons.

§ 8. Dzīvokļu rajonā var apbūvēt līdz
30% no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsgabalā līdz 40%. Dzīvojamās ēkas
būvlaidā nevar celt mazākas par 40 m-
apbūvēta laukuma.

§ 9. Dzīvokļu rajona ēkas var celt
ne augstākas par 2 stāviem virs zemes,
pie kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek
ieskaitīta kā stāvs.

§ 10. Dzīvokļu rajonā slēgta apbūve
nav pielaižama.

V. Rūpniecības rajons.
§ 11. Iestādes un rūpniecības uzņēmumi,

kufi pie savas darbības rada nevēlamu
troksni, gāzes jeb netīrumus, vai nedroši
ugunsziņā, var tikt ierīkoti tikai pilsētas
plāna apzīmētā rūpniecības rajonā.

§ 12. Uz rūpniecības būvēm šie pagaidu
būvnoteikumi neattiecas. Viņu celšanai
pilsētas dome var izdot atsevišķus notei-
kumus, lai aizsargātu iedzīvotājus no rūp-
niecības iestāžu ļauniem iespaidiem. Pie
dzīvokļu celšanas pie rūpnecības iestādēm
jāievēro dzīvokļu rajona noteikumi.

VI. Dārzsaimniecības rajons.
§ 13. Dārzsaimniecības rajonā var ap-

būvēt līdz 10% no gruntsgabala laukuma
zem tiem pašiem noteikumiem kā dzīvokļu
rajonā.
VII. Vispārējie techniskie noteikumi.

§ 14. Koka būves var būt tikai vien-
vai divstāvu, pie kam stāvu augstums
nedrīkst būt lielāks par 8 m. Virs otra
koka stāva nedrīkst būt apdzīvojamas
telpas.

§ 15. Ēkas ar vienu malu jānovieto uz
būvlaidā līnijas, pretējā gadījumā tām
jāatkāpjas uz atstatumu ne mazāku par
25 m no tās.

§ 16. Pie izklaidu būves veida starp
ēku un kaimiņu gruntsgabalu robežām
jāatstāj vismaz 4 m. Starp atsevišķām
ēkām, ja viņas ir no koka, vismaz atstā-
jami 8 m un vismaz 6 m, ja viņas celtas
no ugunsdroša materiāla, pie kam atstatums
starp 2 atsevišķām pretī stāvošām ēkām
nedrīkst būt mazāks nekā augstākas ēkas
augstums, mērojot no zemes vidējā līmeņa
pie pamatiem līdz dzegas virsmalai, ja
viena vai abas no viņām apdzīvojamas.

§ 17. Pie tā sauktās dvīņu būves, kur
divi kaimiņi vienojas celt savas ēkas zem
viena kopēja jumta un saskaņot ārējā
izskatā, viņas var tikt izbūvētas uz pašas
robežas, sadalot ēku uz pašas robežas
divās daļās ar pretuguns mūri.

§ 18. Ja atļauta slēgta apbūve (§ 7.),
ēkas pie kaimiņu gruntsgabala robežas
jāceļ ar pretuguns mūri, gar šo robežu.
Bez tam pie visām ēkām uz katriem 25 m
garumā, skaitot gar ēkas asi, jāceļ pret-
uguns mūris.

§ 19. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 m. Jumta
konstrukcijas koka daļas nevar tikt caur-
laistas mūriem un jumta segumam jābūt
tikai no ugunsdroša materiāla. Pretuguns
mūrī ēkas stāvos var tikt ierīkotas ailas
satiksmei, bet bēniņos tikai tādā gadījumā,
ja ailās ierīkotas durvis tiek apsistas ar
skārdu un pierīkota automātiskā durvju
aiztaisīšana.

§ 20. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatuma
no dūmu vadiem, skaitot no vada iekšējās
sienas

§21. Uz katra gruntsgabala jāatstāj
neapbūvēts brīvs pagalms vismaz '200 ntf
lielumā, kurš nevienā vietā nedrīkst būt
šaurāks par 8 m.

I 2 un 2,5 stāvu mūra ēkās nav
nepieciešama mūra kāpņu un ugunsdroša
pārseguma ierīkošana, bet var tikt ierīkotas
kāpnes no koka, apmetot apakšpusi;
apmetums nav vajadzīgs, ja kāpnes tiek
ierīkotas no cieta koka, piem. no ozola-

kāpieniem jābūt pēc formulas 2a -ļ- b
60 cm. a — kāpšļu augstums ne vairāk
par 18 cm.: b — platums. Tādu kāpņu
pieejamais atstatums no katras telpu vietas
nedrīkst būt vairāk par 25 metriem.

§ 23. 2 stāvu koka māja, kuras augšējā
stāvā apdzīvojamais laukums ir lielāks
par 100 msaskaņā ar § 22, jābūt vismaz
divām kāpnēm, kiņas var būt no koka.
Šādām kāpnēm jābūt vismaz 90 cm platām
ar slīpumu ne vairāk par 45° un kāpšļiem
pēc formulas: 2a + b = 60 cm. a--kāpšļu
augstums ne vairāk par 20cm, b — platums.

VIII. Sanitārie noteikumi.

§ 24. Dzīvojamām un darba telpām,
kur notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās,
jābūt vismaz 2,50 m augstām, apgaismo-
tām tieši no ārienes un viņu grīdai vismaz
30 cm virs pieguļošās zemes līmeņa.

§ 25. Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka, bet pie diviem kaimiņu gruntsgaba-
liem pielaižama ari viena kopīga aka, ja
tā satur pietiekoši daudz ūdens un ērti
pieejama.

§ 26. Atejas ierīkojamas katrā namā
saskaņā ar ,.Valdības Vēstnesī" 1927. g.
133. numurā izsludinātiem noteikumiem.

§ 27.. Pilsētas valdei ir tiesība uz sava
rēķina izbūvēt, pārvietot un tīrīt ūdens
novadus privāto gruntsgabalu robežās,
bez kā īpašnieks par to varētu prasīt kādu
atlīdzību.

§ 28. Ir aizliegts bez pilsētas valdes
piekrišanas pārvietot jau pastāvošos, pilsē-
tas valdes apzīmētos ūdens novadus.

§ 29. Pie pilsētas valdes apzīmētiem
ūdens novadiem drīkst apbūvēt gruntsga-
balu ne tuvāk kā 1,5 m no tā malām,
ja ūdens novads atrodas gruntsgabala
robežās.

§ 30. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā līnijā un tos var piebūvēt pie
apdzīvojamām telpām pagalmā tikai dārz-
saimniecības un dzīvokļu rajonā: tādā
gadījumā starp kustoņu un dzīvojamām
telpām jābūt neapdzīvotai telpai, jeb ciešai
mūra sienai bez ailām. Kūtis ceļamas
atkāpjoties vismaz 25 metr. no būvlaidā
līnijas.

§ 31. Katrs gruntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jāuztur
kārtībā tās žoga pusdaļas, kuras, skatoties
no pagalma uz kaimiņu robežu, atrodas
pa labai rokai.

§ 32. Gruntsgabala daļa starp būv-
laidā līniju un ielas malu nevar tikt apbū-
vēta un nekādas ēkas daļas nedrīkst uz
tās atrasties, izņemot nelielus arclīitektūras
izlaidumus 25 cm dziļumā. Viņa nozīmēta
priekšdārzu ierīkošanai.

§ 33. Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstums
nedrīkst pārsniegt 150 cm.

§ 34. Par šo saistošo noteikumu ne-
ievērošanu vainīgie saucami pie atbildības
uz sodu likuma pamata.

§ 35. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei un
policijai.

§ 36. Sie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā pēc viņu izsludi-
nāšanas ,,Valdības Vēstnesī".

Balvu pilsētas galva R. Smurģis.
Sekretārs A. Stintmans

Saistošie noteikumi
par nodarbošanos ar pasažieru
un mantu pārvadāšanu Balvu

pilsētā.
Pieņemti Balvu pilsētas dome 1929. g.
6. marta sēdē (prot. Ni 4. § 3.) un apsti-
prināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1929. g. 20. marta rakstu

JVe 87325.
§ I. Nodarboties ar pasažieru un mantu
pārvadāšanu Balvu pilsētas territorijā var
ikkatrs pilsonis, kas uz to ieguvis pilsētas
policijas atļauju un sevišķu numuru.

§ 2. Par važoņiem var tikt pielaistas
personas, ne jaunākas par 16 gadiem,
kuras neatrodas zem tiesas par noziegu-
miem mantkārīgos nolūkos, prot kārtīgi
braukt, zina pilsētas ielu, valsts un sabied-
risko iestāžu atrašanās vietas (adreses).

Piezīme. Virsminētās atļaujas un
numurus pret pilsētas valdes kvīti
par pašvaldības nodokļa samaksu iz-
dod pilsētas policija. Uz vārdu iz-
dotas atļaujas bez pilsētas policijas
piekrišanas nevar nodot citām per-
sonām.

§ 3. Važoņu piestāšanās vietas un kār-
tību, kādā jānostājas, noteic pilsētas valde
saziņā ar vietējo policiju.

§ 4. Uz pieprasījumu važoņi bez pie-
tiekoši pamatota iemesla nevar atteik-
ties vest katru personu vai mantu (kravu).

Izpildot savu amatu važoņi nedrīkst
būt piedzērušies un vispār rupji un nolai-
dīgi pret braucējiem vai pieņēmējiem.

§ 5. Ka vieglie, ta smagie važoni uz
likuma pamata personīgi atbild par vi-
siem varbūtējiem nelaimes gadījumiem
vai zaudējumiem sakarā ar kustības uz.
turēšanu resp. viņu darbību.

§ 6. Maksu (taksi) viegliem važoņiem
noteic pilsētas valde par katru gadu
uz priekšu. Par atlīdzību par mantas ^

pār-
vadāšanu to īpašniekiem brīvprātīgi jā-
vienojas ar smagiem važoņiem.

§ 7. No pilsētas policijas izdota at-
ļauja un takse važoņiem vienmēr jātur
pie sevis un uz pieprasījumu jāuzrāda
braucējiem vai policijas ierēdņiem. Neat-
karīgi no tā uz vieglo važoņu ratiem vaikamanām, redzamā vietā, smagiem uz
lokiem labā pusē, jāpiestiprina atļaujas
numurs.

§ 8. Viegliem važoņiem jābūt vienmēr
tīros pieklājīgos apģērbos. Važoņu ratiem
un kamanām jābūt kārtīgiem un 'braukša-
nai izturīgiem. Vieglo un smago važoņu
zirgiem jābūt veseliem un spēcīgiem .

§ 9. Ziemas laikā, kad sals sasniedzis
10 grādu (pēc Celsija) vai lielāku aukstumu ,
važoņu zirgiem par stāvamo laiku jābūt
pienācīgi apsegtiem.

§ 10. Braucējiem noliedzams novietot
vieglo važoņu ratu vai kamanu sēdvietās
suņus vai priekšmetus, kuri var sasmērēt
satiksmes līdzekļu sēdu vietas. Uz poli-
cijas ierēdņu pieprasījumu važoņiem bez
iebilduma un vispirms jāved pret no-
teiktu atlīdzību: a) no policijas saņemti
saslimuši, piedzēruši, trakojoši vai piepeši
nomirušie un b) policijas ierēdņi pie no-
ziedznieku vai aizdomīgu personu gū-
stīšanas.

§ 11. Šo saistošo noteikumu pār-
kāpēji saucami pie atbildības uz pastāvošo
sodu likumu pamata. Uzraudzība par š»
saistošo noteikumu ievērošanu un krimināl-
vajāšanas ierosināšana pret to pārkāpējiem
piekrīt pilsētas valdei, vai arī neatkarīgi
no tā pilsētas policijai.

§ 12. Šie saistošie noteikumi stājas-
spēkā pēc 2 nedēļām no viņu izsludināšanas
,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva R. Smurģis.
Sekretārs A. Stintmans.

Rīga
Latvju-poļu tuvināšanas biedrība bija

vakar sarīkojusi konservatorijās zālē
koncertu, kurā Helene Erss-Kozlovska
kundze uzstājās ar poļu dziesmām.
Māksliniece labi prot poļu valodu, un tā
dabūjām dzirdēt šīs muzikāli tik apdāvi-
nātās slāvu tautas jaukās dziesmas oriģi-
nālvalodā un teicamā izpildījumā. Lidz
šim bijām dzirdējuši šo jauno, spējīga
mākslinieci visvairāk tik mūsu latgaliešu
dziesmu izpildījumā. Vakarējais koncerts
liecināja, ka arī poļu tautas dziesmās
viņa paspējusi labi iejusties un ceļ tās
ar dziļu sirsnību priekšā, tā ka stipri
aplausi atskanēja pēc katras dziesmas,,
un uz sajūsminātās publikas skaļu vēlē-
šanos dažas bija jāatkārto. Balss attī-
stībā un priekšnešanas teclmikā dziedā-
tāja gājusi pēdējā laikā st'pri uz priekšu.

Publikas, ievērojot pavasara laiku, bija
apmierinoši. Starp citiem klausītāju starpā
bija arī jaunais Polijas sūtnis un ārkār-
tējs ministris M. Arciševska kungs,
sūtniecības locekļi un daudzi no mūsu
gara inteliģences darbiniekiem. —J—

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 3. maijā.

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

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu ...... 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,75—100,55
100 Itālijas liru 27,14—27,35
100 Zviedrijas kronu 138,55-139.25
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139,0»
100 Dānijas kronu 138,25—138,95
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Cechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48

100 Holandes guldeņu ....208 ,30—209,35
100 Vācijas marku 122,90—123,55

100 Somijas marku 13,00—l3»^,100 Igaunijas kronu 138,10—138,W
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs —
Dārgmetāli: „...

Zelts 1 kg 3425-3445
Sudrabs 1 kg 89—9'

Vērtspapīri:
50/0 neatkarības aizņēmums . . 98— w
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98-_oq
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92 07
8% Hipotēku bankas ķīlu zimes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic*

Zvērināts biržas maklers M. Qkm ??'"!:

Redaktors M. Ārons.__^m

^^Šim numuram 8 lapas puses.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamat ) ka pēc
1928. gada 27. oktobrī Rīgā mi-

' irtiņa Jāņa dēla Kauliņa
ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai saka:. Kesibas
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem. krcdi

u. t. t., pieteikt sis tiesības mi-

nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā terminā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ms4101

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2121 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1915. gada 16. maijā Veļķu pag.
mirušā Jāņa Pētera dēta Ozoliņa
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, 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.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējuša 's. L. .'

Rgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. gada 14. martā Praulienas
pag. mir. Edes Indriķa m. Aigars,
dz. Simsons. ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, 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 iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējuša's. L. JN°4071

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
2122 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p pamata paziņo, ka pēc
1921. gada 6. decembrī Rīgā
mirušās atraitnes Jevgeņijas Rū-
dolfa m. Levitckajas, dz. Erdelli,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantinie-
kiem, legatārijiem, fideikommi-
sārijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās .personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. N? 4023

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2123 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. gada 27. septembrī Gau-
jienas pag. mir. Jāņa Kārļa dēla
Miķelsona, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ma 4100

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2124 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1911. gada 6. aprīlī * Rīgā mi-

rušā Jermolaja (Jermalaja) Jāņa
dēla Vasiljeva, ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L. Ni 41 85

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2125 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. r>. pamata, ar
šo dara zināmu, ka ti
24. aprīlī Zelmas Bans, dzim.
Zapiets, prasības lietā pret Kārli-
Augiistu Bāris par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta 1919. g
23. martā Rīgas Sv. Ģertrūdes
ev. Int. draudzē starp prasītāju
Zelmu Bāris, dzim. Zapiets, un
atbildētāju Kārii-Augusru Bāris,
dodot prasītājai tiesību iestāties
jaunā laulībā jau tūliņ pēc šā
sprieduma spēkā stāšanās.

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

Rīgā, 1920. g. 25. aprīlī.
m 431242 L. "

Priekšsēd. b. Eglīts.
248!z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrāc. nodaļa
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām orgāni-

n 17. p. pamata paziņo
ka ar viņas 1929. g
lēmumu reģ
Burtnieku 111 lopk

sēdekli Burtnieku pa;;

2129b Nodaļas pārzinis !
kretārs Fridricnsons.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz eivīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1922. gada 24. februārī Mad-
lienas pag. mir. Jāņa Mārtiņa d.
Eriksona, ir atklāts mant. un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt šīs tiesības 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
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
2118 L. Ne 4106

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. gada 15. oktobrī Val-
mierā mirušā Kārļa Kārļa dēla
T r ē /. i n a, ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, 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
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JV° 4103

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2119 Sekretārs A. Kaive.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. gada 23. janvārī

Jumpravas pagastā mir. Ženijas
Jura meitas Mencs, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legatārijiem, fideikomrnisārijiem,
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. Ne4080

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2117 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1917. g. 14. jūnijā Rīga mir. Ilzes

Averks, dz. Mencs, ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
rijiem, fideikomrnisārijiem, 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 zaudējuša ' s. LJV°3591

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2116 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Gdalijs Morducha d. Bielinkijs un
Dina Haima m. Bielinkij, dzim.
Mintcs, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Graudiņa 1929. g. 21. martā
reģistra Ne 5891, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Nq 4090

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

20I5z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privātties. kop. 2451. p. pamata
uz Antona Bērziņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 23. aprīlī publicēto
1926. gada 24. decembrī Bauņu
pagastā mirušā Mārča Jāņa * d.
Bērziņa, 1926. g. 7. aprīlī mājas
kārtībā taisīto testamentu",
kā ari visas personas, kurām
ir kaut kādas tiesības uz
mir. Mārča Bērziņa mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komrnisārijiem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L.JVŠ4143

Rigā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2109 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Fridrichs Jēkaba d. Edolfs un
Adolfine Jāņa m. Edolfs, dzim.
Sproģis, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
J. Krūklanda 1929. g. 27. martā
reģistra JV° 7626, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civīllik.
79. un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 4091

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2014z Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. gadā (mēnesis un diena
no lietas nav redzami) Rīgā
mirušā Mārtiņa Jura dēia
Šulte, ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt šīs tiesības 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
tiesības zaudējušas. L. Ne 4094

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2112 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928.g. 9. aprīlī Veļķu pag.La-
penos mir.Jēkaba Pētera d.Lapiņa
ir atklāts mantojums un uzai-
cina, kam ir uz šo mantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības 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
tiesības zaudējušas. L. Ne 4161

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2113 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 3. martā Gaujienas pag.
Varasos mir. Augusta Pētera d.
Vīganta (Vīganda) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz še
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikomrnisārijiem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs tie-
sības 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. L. JVb 4081

Rīgā. 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2114 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
n. pamata paziņo, ka pēc

1926. gada 22. janvārī Smiltenes
draudzē mir. Jāņa Dāvā d. Lie-
piņa ir atklāts" mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikommisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteiktšīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

(a mīnētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L

Rīgā. 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēdei, v. A. Veidners
2! 15 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Rūdolfs Jagts un Alīde Jagds,
dzim. Lielkalns. noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra A. Meikc 1928. g. 5. jūnijā

a Ne 34/7048, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietēju civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. Ne 4139

Rīgā. 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v A. Veidners.

2012z Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņu, ka pēc
1922. gadā (mēnesis un diena
no lietas nav redzami) Ļaudonas
draudzē mir. Jāņa Jāņa d. Skrūzes,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatārijiem, fideikom-

ijiem, kreditoriem un t. t.,
tiesības minētai tiesai

sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

[a minētās persona- savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs ka šis
tiesības zaudējušas. L. .Ve 4102

Rīgā, 1929. g. 24. aprīli.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2111 etārsA. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz mir. Esteres Hiršbergs testa-
menta izpildītāja zv. adv. Paula
Mintca lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 23. aprīlī
publicēto 1928. g. 10. jūnijā Rīgā
mirušās Esteres Jankeļa meitas
Hiršbergs, dzim. Rabinovičs,
1914. g." 8. decembrī pie Rīgas
notāra K. Kersnovska testa-
mentus, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Esteres Hiršbergs,
dzim. Rabinovičs, mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, parāddevē-
jiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVa 3276

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2108 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Pētera
Bērziņa lūgumu, uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai Mesā 1929. g. 9. aprīlī publi-
cēto 1922. g. 6. oktobrī Annas
pagastā mirušā Pētera Jēkaba d.
Lapiņa, 1909. g. i4. februāri
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir. Pētera
Jēkaba d. Lapiņa mantojumu vai
sakarā ar šomantojumu, kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 3936

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2107 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz civ.ties. lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Marijas
Marauska lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1929. g. 23. aprīlī publi-
cēto 1928. g. 4. novembrī Kri-
muldas pagastā mirušā Mārča
Laura d. Marauska, 1928. g.
18. oktobrī mutiskā kārtā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Mārča Marauska mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komrnisārijiem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā terminā nebūs
i/darīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās pai
likumīgā spēkā gāiušu. L.Ne 35M

Rīgā, 1929. g. "24. aprīli.
Priekšs. v. A. Veidners.

2106 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties. lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Eduarda Meņģeļa lūgumu
uzaicina visas personas, kupām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
23. aprīlī publicēto 1928. g.
4. jūnijā Naukšēnu pagastā
Vanagu mājās mir. Kārļa Jāna
d. Balgalvja, 1928. g. 4. jūnijā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušā
Kārļa Balgalvja mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
1.1., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JsTs 1947

Rīgā, 1929. g. 24. aprīli.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

2103 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
F.milījas Martinsons lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
23. aprīlī publicēto 1929. gada
4. martā Rīgā mirušā Pētera
Jēkaba d. Āboliņa, 1929. g.
11. februārī pie 'Rīgas notāra
J. Kreicberga taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mirušā
Pētera Āboliņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu. L. N° 4160

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2104 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uzciv. ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p un Baltijas privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Aleksandra Vasiljeva pilnv
zv. adv. Jāņa Dreimaņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929. g.
23. aprīlī publicēto 1928. gaca
30- janvārī Rīgā mirušas Pra-
skovjas Vasiljevs, dzim. Ticho-
mirovs, 1928. gada 5. jan-
vārī pie Rīgas notāra Jāņa
Purgaļa taisīto testamentu, ka arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Praskovjas
Vasiljevs mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, parāddevējiem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 4086

Rīgā, 1929. g. 24. aprīlī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2105 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Izaks Treinis un Hana Treinis,
dzim. Pavlovskis, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra Ed. Brikovska, 1929. g.
10. aprīlī reģ. Ne 1571, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.
201 Iz L. Nš 4149

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Edmunds Fēliksa d. Helcermanis

(Holtzermann) un Marija (Marv)
Hericermanis (Holtzermann),dz.
Bērziņš, noslēguši savstarpīgo lau-
lības ' līgumu pie Rīgas notāra
ļ Graudiņa 1929. g. 23. martā

6111, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillikumu
7". un turpm. p. par edzēto laulāto
mantas kopību. L. -Ne 4126

Rīgā, 1929. g. 23. aprīli.
eīdners.

om-i-,

R'gas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

2olo' Pr0c''2011 - ' 2014' "n
.- P- p. pamata paziņo, ka

Pec 1928. gada 16. novembrivecgu ibenes pagastā mir. Pētera
Maba dēla Žīgura ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ii
* s? mantojumu, vai sakarā ai

g. «esības kā mantniekiem, legā-
liem, fideikommisāriem , kredī-
tiem un 1.1, pieteikt šīs tiesības

Ska
'
t

tlCSai sešu mēnešu laikā >
j*? K " : ;' sludinājuma iespie-
šanas di,

tlAIT|inētās personas savas«īoas augšā uzrādītā termiņā«Pateiks , tad viņas atzīs kā
tiesī bas zaudējušas. L>fs3631

ttga, 1929. g. 24. aprīli.
2uf, : . A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvi jas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo pazinc
vispārībai , ka laulātie draugi
Jānis Brāķis un Berta Brāķis
dzim. Dubults , noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Purgala 1929. g. 10. ap-
rīli reģistra Ne 493^ ar knn, viņi
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lī bu, ir atcēluši vietējo civīllik.
<9. un turpm. p. paredzēto Iau-
,at 0 mantas kopību. L. Ne 414"!

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

^ļvi Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo pazinc
vispārībai, ka Jautātie draugi
Aleksejs Alekseja d. Vasins un
Marija-Marta Jēkaba m. Vasins
dzim. Grīviņš noslēguši savstar-
pīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Līvena 1929. g. 3.aprīli
reģistra Ne 6723, ar kuru viņi.
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši ' vietējo civīllik.
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. Ne 414€

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2008z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Alberts Pētera d. Krūmiņš un
Marta Jāņa m. Krūmiņš, dzim.
Upmacis noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Tallinas no-
tāra M. Uessona 1927. g. 1. okt.
reģistra Ne 5543, ar kuru viņi.
attiecībā uz viņu noslēgto lau-
lību, ir atcēluši vietējo civilli-
kumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību. L.Ms 363Ē

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2009z Sekretārs A. Kalve.

(Tiesu
sludinājumi.

_
Tiesu Palātas civīldepartaments

ardara zināmu, kaTiesu Palāta
1929. g. 14. februārī Zelmas-Emī-
liias Kocht, dzim. Meiren, prasī-
bas lietā pret Nikolaju Kochtu
par laulības šķiršanu nosprieda:
Apgabaltiesas spriedumu atcelt;
šķirt laulību, noslēgtu 1918. g.
\[ jūlijā starp Zelmu-Emiliju
Kodīt, ' dzim. Meiren un Niko-
laju Kochtu atbildētāja Nikolaja
Kodīta vainas dēļ, piešķirot pra-
sītājai pirmslaulības uzvārdu

Meiren'; uzlikt atbildētājam
prasītājai par labu Ls 32,80
tiesas un Ls 20,— lietas vešanas
izdevumu par abām instancēm.

Ja atbildētājs, kura dzīves
vieta nav zināma, civ. proc. lik.
796. un 797. p. paredzētā laikā
neiesniegs kasācijas sūdzību, tad
spriedums stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. aprīlī. Ne 2557
Priekšsēd. v. (paraksts).

264!z Sekretāra v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
p iezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka Maksis Honona d.
Hellers un Haja-Temma-Sīmaņa
m. Heimansons noslēguši priekš
laulības līgumu pie Rīgas notāra

J. Graudiņa 1929. g. 30. martā
reģistra JVš 6467, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civīllik.
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. J\q 4127

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2005z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36. p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Kārlis Grīnhagens un Erna Grīn-
hagens, dzim. Priediņš, noslēguši
savstarpīgo laulības līgumu pie
Rīgas notāra Ed. Brikovska 1929.
gada 9. aprīlī reģ. JNq 1557, ar kuru
viņi attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civīllik.
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. Ne 4148

Rīgā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

2007z Sekretārs A. Kalve.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1927. g. 25. jūnijā
mirušā Jāna Jura d. Traktiera
1927. g. 20. janvārī pie Jel-
gavas notāra Frīdentāla nn-
tāriēlā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Vald. Vēstu.".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 23. 'aprīlī.
L. No 998/29. 2227b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
5. februārī mirušā Jelgavas apr.
Grauzdēs muižas Smuku mājām
īpašnieka Kriša Kristapa dēla
Reisa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības ' šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „VaId. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Je lgavā, 1929. g. 23. " aprīlī.
L. Ne 1686/29. 2228b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz, sava šā gada
15. aprīļa nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds, pēc obligā-
cijas 1000 kr. rbļ. lielumā, korrob.
1913. g. 29. janvārī ar Ne 272,
uz nekust. īpašumu Baldonē ar
zemes grām. Ne 30 atzīts par
samaksātu un lūdzējam Mārtiņam
Grundšteinam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās,. L. Ne 915 29.

Jelgavā, 1929. g. 23. aprīlī.
Priekšsēd. v. Veiss.

2237b Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. p un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi -strīdi vai
ierunas pret 1923. g. 24. febr.
mirušā Mārtiņa Maike 1911. g.
18. decembrī mājas kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktas tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1929. g. 24. aprīlī.
L. Ne 71929. 2222b

Priekšsēd. v. P. Stērste,
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
17. aprīļa lēmumu, uz likuma
par biedrībām 17. panta pamata
reģistrēti Pildas I lopkopības
pārraudzības biedrības statūti
un ievesti bezpeļņas biedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Pildas pagastā un apkārtnē.

Daugavpili, 1929. g. 22. apr.
Nodaļas pārzinis (paraksts).

2024b Sekretāra v. A. Auziņš.
Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
17. aprīļa lēmumu, un civ. proc.
lik. 146070 .—7i p. pamata reģ.
Liepnas piensaimnieku sabiedrī-
bas ,,Centrs" statūti un ievesti
kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Liepnā. 2025b

Daugavpilī, 1929. g. 22. apr.
Nodaļas pārzinis (paraksts).
Sekretāra v. A. Auziņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. lec . tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. maijā, pīkst. 11 dienā , Rīgā'
Valguma ielā Ne 38, fabr., pār-
dos Eduarda Šefera kustamo
mantu, sastāvošu no velkoņa
,,Jordans", novērtētu n'ar
Ls 30.000.

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

Rīgā, 1929. g. 20. aprīlī.
2731 Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
8. maijā, pīkst. '/211 dienā, Rīgā]
Lāčplēša ielā Ne 87/89, darbnīca'
A/'s ,.Cordial Cooutchouk un
Balata Werke" lietā pārdos
f-mas ..Ošaliņš un b-drs" kust.
mantu, sastāvošu no mašīnām
un cit. un novērtētu par
Ls 9550.

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

Rīgā, 1929. g. 22. aprīlī.
2767 Tiesu izp. J. Zirjels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kaļķu ielā Ne 13, pārdos Dobas
Tankel kustamo mantu, sastā-
vošu no mēteļiem, novērtētu par
Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 3. maijā.
2784 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. maijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ne 59, pārdos II torgos
Voldemāra Kleina kustamo
mantu, sastāvošu no 1 drēbju
skapja lietota, novērtētu par
Ls 230.

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

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.
2732 Tiesu izp. J. Grīnios.

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
tiesu izpildītāja v. i., kura kance-
leja atrodas Kārsavā, Kārsavas
stacijā, paziņo:

1) ka Aleksandra Šmidta, tirg.
zem firmas ,,Hans Diedr. Šmidt"
un Nikolaja Šteera prasību Ls

9300 apmērā ar % un izde-
vumiem apmierināšanai, 1929.g ?

9. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sezs

zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Abrama-Šepšeļa Gurvica

nekustams īpašums, kurš atrodas

Kārsavas pilsētā, Telegrāfa iela

Ne 20, ar zemes grām. reģ. Ne o

un sastāv no grunts gaba la Z9W
kv. metru platībā ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publi-

skiem torgiem apvērtēts par

Ls 6000,—;.,3) ka bez augšminētas pras'oa*

īpašums apgrūtināts ar hipotēku

parādiem par Ls 9000,—:
4) ka personām, kuras veas

pie torgiem dalību ņemt jāie-

maksā zalogs - desmitā daļa no

apvērtēšanas summasun
5) ka zemes grāmatas uz w

īpašumu tiek vestas_ Latgales

zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kurām ir kādas i«.

sības uz pārdodamo Īpašumu, iz-
pārdošanu nepielaiž. i/' das -
sības jāuzrāda līdz pārdošanas

dienai. .- ,*-
Visi papīri un dokumenti , »

tiecoši uz pārdodamo ip«^
ir ieskatāmi Latgales apgāda

tiesas 1. civīlnodaļas kanceleja

1929. g. 29. aprīlī. ,
2704z Tiesu izpilGjtajsj£ ijLi-'
"Latvijas universitātes \f^
cijas kartiņa K«l2417 ar Rober»

Melbārdis vārdu pazaudett »
.

tiek izsludināta par nedene

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
l.iec. tiesu izp. paziņo, ka 1929. g.
9. maijā, pulksten 12 dienā,
Skultes pag. Rūniņu mājā
1. un 2. izsolē pārdos Herberta
Baltiņa kustamu mantu, sastā-
vošu no vāģiem, govīm, zirgiem,
rakstāmgalda, grāmatu plaukta,
krēsliem, bufetes, gramofona un
un citām mantām un novērtētu
par Ls 907.

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

1929. g. 22. aprīlī.

2778 Tiesu izp. E^iejriņš.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. maijā, pīkst. II dienā, Rīgā,
Pulkveža Brieža ielā Ne 9, darb-
nīcā, II ūtrupē pārdos Valeriana
Vāpes kustamo mantu, sastāvošu
no automobiļa un novērtētu par
Ls 900.

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

Rīgā, 1929. g. 2. maijā.
2766 Tiesu izp. Ed. Ķ a 1n iņ š.

Rigas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Daugavpils ielā
Kq 74, dz. 25, paziņo:

1) ka Milliias Ullman prasībā
par Ls 570,36 ar n

0 1929. g,
4. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civī!noda|as sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Helenes Hornigs nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Rīgā, Vidze-
mes Šosejā Ne 118, V hip. iec.
ārzemes grāmatu reģistra Ne 1021
(grupā 91, grunts' Ne 107), un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
grunts gabala 1088 kv. metru
platībā ar ēkām un piederumiem,
atrodošamies uz viņa;

2) ka īpašums priekš pu-
bliskiem torgiem apvērtēts par
Ls 2500,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 40;

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

5) ka zemes grāmatas ' uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā

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

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

Rīgā, 1929. g. 27. aprīlī.
2765 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis

uzaicina 1929. g. 1. aprīlī mirušā
Pitera Joņa d. Zilina manti-
niekus pieteikt viņam savas man-
tošanas tiesības uz nelaiķa at-
stāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Rēzeknē, 1929. g. 22. aprīlī.
2035b Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, pamato-
joties uz civ. proc. lik. 1401. p..
civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un saskaņā ar savu 1929. g.
23. apr. lēmumu, uzaicina 1927. g.
5. decembrī mirušā Staņislava
Donata d. Pelša — mantiniekus,
pieteikt savas mantošanas tie-
sības augšminētam miertiesnesim
uz nelaiķa atstāto kustamo un
nekustamo mantību, atrodošos
Barkavas pag. Zaļmežnieku sā-
džā, Rēzeknes apr., sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas. 2148b

Varakļānos, 1929. g. 23. apr.
Miertiesneša v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 22. apr. lēmuma
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. krāj.
10. sēj. 1239. p. uzaicina 1904. g.
13. novembrī mirušā Micheļa
Movšas d. Plepla mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz mantojumu, atrodošos
Ludzas pilsētā, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. 2036b

Ludzā. 1929. g. 23. aprīlī.
Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 22. apr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. krāj.
10. sēj. 1239. p. uzaicina 1926. g.
25. janvārī mirušā Franča Ādama
dēla Barkana mantiniekus pie-
teikt savas mantošanas tiesības
uz mantojumu, atrodošos Ludzas
apr. Zvirgzdines pag. sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. 2037b

Ludzā, 1929. g. 23. aprīli.
Miertiesnesis (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Rūdolfa Pētera dēla Ulasa
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Čistigu pūstošas
zemes gabala platībā 5 desetīnas
un esošās Valkas (bij. Jaun-
latgales, senāk Pleskavas) apr.
Pededzes (bij. Liepnas ,senāk
Paņikovas) pagastā, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — aiz valdī-
šanas noilguma, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
..Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumo nepieteiktas tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minē-
tais lūdzējs varētu tikt ievests
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās man-
tas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas v.n hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 23. apr.
Ne 2116. 2157b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis ļ. Strazds.

Papildinājums
no zemes grāmatu atjaunošanas

kommisijas.
Šā gada !. martā ,,Valdības

Vēstnesī" JVa 49 iespiestā sludi-
nājumā uz Rafaela Lipmaņa d.
Pipkeviča vārdu, pēc vārdiem
,,Slobodas ielā" jālasa vēl „ar
policijas No 23 un Muitas ielā ar
policijas Ne 18-b".

Daugavpilī, 1929. g. 30. aprīlī.
Ne 2267 2690z

Kommis. priekšsēd.E.Helvichs
Sekr.-darbvedis J. Strazds
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz Antona un Geronima Ignata
dēlu Brižu lūgumu par nekusta-
mas mantas, sastāvošas no ,,Pu-
stoška" folverka, viņš arī „Ore-
ehovka" da|as, kuras platība
52 desetīnas 1500 kv. asis un
esošās Daugavpils apriņķa Ka-
piņu pagastā, kuru īpašumu lū-
dzējs ieguvis kopīgi ar Loginu
Pavlovu, Vasiliju Gavrilovu,
Izotu Feodorovu, Natāliju Osipa
meitu Bogdanovu, Grigoriju Te-
rentjevu, Pāvilu Jāņa (īēlu Brižu,
Staņislavu Pāvila d. Bartuzanu,
Jāni Alekseja dēlu Brokanu,
Alekseju Ignatija dēlu Brokanu,
Timoteju Ignatija dēlu Brokanu
un Ignatiju Semena dēlu Maļu-
chinu. ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu četru mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minē-
tais lūdzējs varētu tikt ievests
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
(ideālo tiesību) īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
st rīdāmās pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. JVa 2085. 2031b

Daugavpilī, 1929. g. 22. apr.
Priekšsēd. E. Helvichs.

Sekretārs-darbvedis I. Strazds.

Latgales apgabaltiesas reģ. nodaļa
dara zināmu, ka, saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1929. gads
17. aprīļa lēmumu, uz civ. proc
lik. I 16b™.—'i. p. pamata re-
ģistrēti Ilūkstes apriņķa savstar-
pējās ugunsapdrošināšanas bie-
drības statūti un ievesti koopera-
tīvu sabiedrību reģistra pirmā
daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das Ilūkstes apriņķī un apkārtnē

Daugavpilī, 1929. g. 22. aprīlī
Reģ. nod. pārzinis M. Abuls

2027Ž Sekretāra v. A. Auziņš

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jekaterinas Jcvdokima meitas
Mocnai, dzim. Potvorkins, lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no pilsētas dzimt-
lietošanas tiesību gruntsgabala
ar ēkām, platībā 207 kv. asis
un esošās Daugavpilī. I pilsētas
iecirknī, 54. kvartālā zem Ne 2,
lit. ,,A", Zaļā ielā ar policijas
Ne 106, kuru īpašumu lūdzēja
mantojusi no sava tēva Jevdo-
kima Ivana dēla Potvorkina, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta Latgales ze-
mes grāmatu reeistrī par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieci bez kādiem aprobežojumiem
ar neapstrīdamas pārdošanas un
hipotēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ne 2051. 2034b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis ļ. Strazds.

Latgales apgabaltiesas reģistr. nod.
dara zināmu, ka, sask. ar Latgales
apgabaltiesas 1929. g. 17. aprīļa
lēmumu, uz civ. pr. lik. 145070 -'.
panta pamata reģistrēti Zēni-
skas lauksaimniecīb. mašīnu kop-
lietošanas sabiedrības statūti un
ievesti kooperatīvu sabiedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Zemskas sādžā Maltas pa-
gastā.

Daugavpilī, 1929. g. 22. aprīlī.
Reģ. nod. pārzinis M. Abuls.

2026z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
20. oktobrī mirušā Ludviga Vin-
centa d. Ungura 1927. g. 25. jūl.
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 25. maija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 23. apr.
L. Ne 177Sa 28. 2023b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo' vispārībai, ka 1927. y.
23. maijā mirušā Ignata Jēzupa
dēla Pokšāna, 1927. g. 22. maijā
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1928. g. !0. dee.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 23. apr.
L. Ne 2167a/28. 2248b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
17. aprīļa lēmumu, uz lik. pat
biedrībām 17. p. pamata reģi-
strēti Daugavpils krievu māj-
turības veicināšanas biedrības
statūti un ievesti bezpeļņas bie-
drību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Daugavpilī, Bulvāra ielā
Ne 17. 2028b

Daugavpilī . 1929. g. 22. apr.
Nodaļas pārzinis (paraksts).
Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabalt. !. civilnodaļa,

uz civ. nroc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1904. g,
16. februārī mirušā Nikolaja
Jāņa d. Panfilo atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā manti-
niekiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
astoņu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņa
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 22. apr.
L.-Ne 1051a '29. 2247b
Priekšsēd. b. ' A. Strazdiņš.

Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.,
pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 15. apr.
atklātā sēdē nolēma: koopera-
tīvu biedrību reģistra pirmā daļā.
216. numurā atzīmēt, ka ar
Tukuma apvienoto piensaim-
nieku sabiedrības 1928. g.20. mai-
ja pilnas biedru sapulces no-
lēmumu pārgrozīti šīs bie-
drības statūti saskaņā ar klflt-
pieliktiem statūtiem. L. Ne 199 29

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Tukumā. 1929b

Jelgavā, 1929. g. 22. aprīli.
Nodaļas pārzinis Veiss.

Sekretāra p. i. M. Helmanis

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 19-21. g.
11. aprīlī mirušās Annas Jura m.
Pupiņš atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Va!d. Vēstn.''.
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 22. apr.
L. Ne 1585a 29. 2022b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 2011.,

2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
20. februārī mirušās Bauskas
apriņķa Taurkalnes pagasta ka-
reivja zemes gabala īpašnieces
Kates (Katrinesl Jēkaba m.
Dzenis, dzim. Krūmiņš, atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem t. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām. L. Ne 1410 29.

Jelgavā, 1929. g. 23. aprīlī.
2224b Priekšsēd. v. Vēiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 10. aprīļa
lēmumu reģ- bezpeļņas biedrība:
,,Ķempu jaunsaimnieku kultūras
biedrība", ar valdes sēdekli K em-
pu pagastā. 2138b
2138b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabalt. reģisirāc. nod.,
pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 15. apr.
atklātā sēdē nolēma: koopera-
tīvu biedrību reģistra pirmā daļā
513. numurā atzīmēt, ka ar
Vandzenes piensaimnieku sabie-
drības ,,Straume" 1928. g. 20.nov.
pilnas biedru sapulces nolēmumu
pārgrozīti šīs biedrības statūti
saskaņā ar klātpieliktiem statū-
tiem. L. Ne 51/24. 1928b

Jelgavā, 1929. g. 22. aprīlī.
Nodaļas pārzinis Veiss.

Sekretāra p. i. M. Helmanis.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
25. decembrī mirušā Jevtichija
Kondratija d. Šesfopalova 1927.g.
21. augustā sastādītais privāt-
testaments ar apgabaltiesas
1929. g. 10. janv. lēmumu ap-
stiprināts. L. Ne 644a 29.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš
1930b Sekretāra v. J. Tiltiņš

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 10. aprīļa
!ēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
,,Rīgas starptautiskā ekskursiju
biedrība", ar valdes sēdekli Rīgā.
2135b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 10. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
,,Kultūrelās tuvināšanās biedrība
ar Soc. padom. Rep. savienības
tautām", ar valdes sēdekli Rīgā.
2136b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 10. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Sporta biedrības ..Starts ", ar
valdes sēdekli Rīgā. 2137b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 17. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Lizuma biškopības biedrība, ar
valdes sēdekli Lizuma pagastā.

2132b Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 17. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Otrā Skrīveru lopkopības pār-
raudzības biedrība, ar Valdes
sēdekli Skrīveru pagastā. 2133b

Nodaļas vadītājs Eglīts.
. Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un polīgtiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 17. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Latvijas kuģu aģentu biedrība,
ar valdes sēdekli Rīgā. 2134b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. e. 17. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Rembates otrā lopkopības pār-
raudzības biedrība, ar valdes
sēdekli Rembates pag. 2130b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,

uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 17. aprīļa
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
Rauzas mednieku biedrība, ar
valdes sēdekli Rauzā. 2131b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
JO. aprīlī Dominika Zavadski
prasības lietā pret Teofilu Za-
vadski, dzim. Sinkevič, par lau-
lības šķiršanu aizmuguriski no-
sprieda: šķirt laulību, kas no-
slēgta Daugavpilī, katoļu baz-
nīcā, 1899. g. 29. augustā, starp
Dominiku Zavadski un Teofiliju
Zavadski, dzimušu Sinkevičs. Pie-
dzīt no atbildētājas par labu
prasītājam Ls 13,30 lietas ve-
šanas un Ls 14,— tiesas izde-
vumu.

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

Rīgā, 1929. g. 25. aprīlī.
Ne 431276 L. Ne 476

Priekšsēdētāja b. F.gli's
2548z Sekretāra v. Stūre.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kriša Mārtiņa dēla Meža-
raupa rfigumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Lukšta-
raupa (tagad pēc nosaukuma
Novicku) sādžas zemniekiem pie-
šķirtās zemes viensētas pēc plāna
zem Ne Ne 1 un 9, kopplatībā
24 desetīnas 1119 kv. asis un
esošās Ilūkstes (senāk Novo-
aleksandrovas) apriņķa Aknistes
(senākOknistes) pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai 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
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī! 1929. g. 22. apr.
Ko 2066. 2032b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
I. augustā mirušā Gustava-Mār-
tina Jāna d. Brunsliepas-Braunks-
lie'pas (Liepas), 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
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktās tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1929. g. 23. aprīlī.
L. Ne 1731 29. 2223b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.



Latgales apgabaltiesas Kārsavas

tiesu izpildītāja v. i. kura kance-
leja atrodas Kārsavā. Kārsavas
stacijā, paziņo:

1) ka Varvaras Timofejevas
un Vecgulbenes patērētāju bie-
drības prasību Ls 2134,— ap-
mērā ar °/u 0/,, un izdevumiem ap-
mierināšanai, 1929. g. 9. jūlijā,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots
Heinricha Pētera d. Lāča neku-
stams īpašums, kurš atrodas Til-
zas pagastā, Jaunlatgales apr..
ar zemes grāmatu reģ. Ne 3238
un sastāv no zemes gabala Ns
367F ar nosaukumu ,,Lāči", at
saimniecības ēkām, 21,89 ha pla-
tība;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem toreiem apvērtēts par
Ls 5700,— ;

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

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
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 Latgales apgabalties.
1. civīlnodaļas kancelejā. 2705z

1929. g. 29. aprīlī.
Tiesu izpildītāja v. i.

H. Kitners.

Iekšlietu ministrijas

administratīvais departaments,
pamatojoties uz 1920. g. 15. sept.
likuma par uzvārdu maiņu p. 10.,
dara zināmu ka uz: 1) Jēkabā
Āzīša, ari Zariņa, dzim. 1873. g.
5. februārī, viņa sievas Emilijas
un meitas Annas-Vilmas, 2) Fi-
lipa Golubova, dzim. 1907. g.
1. septembrī, 3) Olgas Oficiera,
dzim. 1906. g. 8. novembrī,
4) Jēkaba Krūmiņa, arī Krūma,
dzim. 1884. g. 19. augustā, viņa
sievas Marijas un dēla Jāņa
(Žaņa)-Voldemara, 5) Emmas-
Vilhelmines-Emilijas Dzelzskalē-
ja, arī Dzelzkalna, dzim. 1875. g.
29. novembri, 6) Voldemāra Vār-
piņa-Puriņa, dzim. 1868. g. 7. no-
vembrī, viņa sievas Marijas, dēla
Jāņa-Voldemāra, meitu: Martas-
Natālijas un Elzas-Antonijas,
7) Krišjāņa Pēca, arī Petca, dzim.
1898. ģ. 22. decembrī, viņa sievas
Matildes, dēlu: Anša, Imanta,
Jāņa un meitas Pārslas, 8) Er-
nesta-Jāņa (Žaņa) Vilpicka, arī
Viļumsona, dzim. 1898. g. 22.
martā, un viņa sievas Annas-
Hermines, 9) Friča Liel-Kalnjāņa
dzim. 1877. g. 14. novembrī, viņa
sievas Lidijas, meitas Gertas-
Ilgas un dēla Vitolda-Laimonda,
10) Johannas Vēzīša, arī Viesiņa,
dzim. 1889. g. 9. jūnijā — attie-
cīgiem uzvārdu mainas lūgumiem,
kuri izsludināti 1928.g. 30. oktobrī
,,Valdības Vēstnesī" Ns 247 un
pret kuriem triju mēnešu laikā ie-
iebildumi nav celti, iekšlietu mi-
nistris nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:

1) Jēkabam Āzīšam, arī Zari-
ņam, viņa sievai Emilijai un
meitai Annai-Vilmai — uz-
vārdā ,,Zariņš";

2) Filipam Golubovam — uz-
vārdā ,,Balodis ";

3) Olgai Oficierim — uzvārdā
,,Upenieks";

4) Jēkabam Krūmiņam,ar: Krū-
mam, viņa sievai Marijai un
dēlam Jānim (Žanim)-Volde-
māram — uzvārdā ,,Krūms";

5) Emmai-Vilhelminei - Emīlijai
Dzelzskalējam, arī Dzelzs-
kalnam — uzvārdā ,,Dzelzs-
kalns";

6) Voldemāram Vārpiņām, arī
Pūriņam, viņa sievai Ma-
rijai, dēlam ' Jānim-Volde-
māram, meitām: Martai-Na-
talijai un Elzai-Antonijai —
uzvārdā ,,Vārpinš";

7) Krišjānim Pēcam, ari Pet-
cim, viņa sievai Matildei
dēliem: Ansim, Imantam,
Jānim un meitai Pārslai —
uzvārdā ,,Zaļkalns";

8) Ernestam-Jānim (Žanim)Vil-
pickam, arī Viļumsonam,viņa
sievai Annai-Herminei —
uzvārdā ,,Vilnis";

9) Fricim Liel-Kalnjānim, viņa
sievai Lidijai, meitai Gertāi-
llgai un dēlam Vitoldam-
Laimondam — uzvārdā
,,KaInjānis ";

10) Johannai Vēzītim, arī Vie-
siņam — uzvārdā ,,Viesiņš".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvī-
tes u. t. L, kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
š. g. 30. janvārī. Ns 35062 V.

Rīgā, 1929. g. 16. aprīlī.
Administratīvā departamenta

viccdirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

1973z P. Kurzemnieks.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

i —^^

PAZIŅOJUMS.
mi":, g. 29. aprīlī finanču mi-

nistris apstiprinājis Rīgas cementa
fabrikas C. Ch. Šmidt akc. sab.
statūtu § 22., 24., 44. un 55,
grozījumus, saskaņā ar ko
$ 22. papildināts ar sekošu otrc

piezīmi:
Piezīme 2. Kandidātu skaits

ar pilnas sapulces lēmumu
var tikt paaugstināts uz 3."

ļļi 24. papildināts ar sekošu pie-
zīmi:

,.Piezīme . Ja direktoru skaits
ir 5 un kandidātu skaits 3
(sk. § 21. un 22.), tad viņi
pārvēlami no jauna sekošā
kārtībā: 2 gadus pēc kārtas
izstājas pa 2 direktori un 1
kandidāts, bet katrā trešā
gadā 1 direktors un ! kan-
didāts."

i 44. izteikts sekošā redakcijā:
_ , _.Pēc gada pārskata apstipri-

nāšanas no pilnas sapulces no
summām , kuras paliek pāri
pēc visu izdevumu un zaudē-
jumu segšanas, ne mazāk pai
5% pieskaitāmi rezerves kapi-
tālam. Par atlikušo summu iz-
lietošanu lemj pilnā sapulce,
Pje kam viņa noteic arī izmak-
sājamo akcionāriem dividendi.

p iezime. Rezerves kapitālam
ari pieskaitāmi viņa pro-
centi. "

i 55. strīpota otrā piezīme.
™J'rdzniec. nodaļas priekšn. v.
^ ,38z V. Gailītis.
._____Revidents Aug. Celmiņš.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīlī it
apstiprinājis Rugāju pagasta me-
liorācijas sabiedrības ,,Līdums"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV dalās 146. 1. p. ar Ns 1319.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apriņķī, Rugāju pa-
gastā, Forstejas m. Ka 1, caut
Rugājiem.

Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
2628z ' Darbvedis F. Briedis.

Daugavpils muita
paziņo .ka sask. ar muitas lik.496., 633.piezin.i,561. un 582.p. šīs muitas noliktavās,Daugavpilī,Muitas
ielā .Ns 3, 1929. g. 23. maijā, pulksten 10 no rīta, tiks pārdot, atklātā izsolē no īpašniekiem neizpirktas

sekošas preces, kuras apskatāmas izsoles dienā.

I
K9Ks Preču pārbaudīšanas Nodokļu kop-
pec dokumentu K9K9 un Preču nosaukums u 3vars summa un

kārtas preču īpašnieks ļ skaits kg taksācija Ls

1 528. R. Kuļikovskis Liķieri visādos traukos .... — ļ 2,05 | No priekšā
liktās summas

2 31522. Gese Munic Spilveni, pildīti dūnām .... 1 paka , 2,95
Apavi — 1,050
Adīti izstrādājumi, kokvilnas,

zeķes 0,100 ....
Sieviešu virsdrēbes no kažok- iuv. oj

ādām ar puszida oderi ... — 0,3C0
Adīti izstrādājumi no kokvilnas,

cimdi 0,400
3 273. Zlot, Sofija Liķiers 1 pud. 1,54 No priekšā

liktās summas
4 762. Z. Smirnova Miežu putraimi 1 paka 4,575 . 0,50
5 724. K. Laizans ,, „ 1 paka 4,6 0,50
6 ,497. Varsanofijs Šafra- Sieviešu kostīmi, vilnas .... kaste 1,66 \

novs Adīti kokvilnas izstrādājumi . — 0,467 ļ
Apavi 0,465 1 15,—
Kosmētika 0,12
Stikla krelles, uzvērtas .... 0,26 '

7 1283. A/s. A. A. Levitas Naftas destilācijas šķidri pro-
dukti (smēru eļļa) ' 36 mucas 6037,9 800,—

Daugavpilī, 1929. g. 29. aprīlī. Ns T/5. Muitas priekšnieka v. Daniševskis.
32978r Darbvedis Nikitins.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības min.
š. g. 19. ' aprīlī ir apstiprinājis
Ozolmuižas meliorācijas sabie-
drības ,.Sarkans purvs" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību re&istra IV dalās 136.1.
p. ar Ns 1307.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Ozolmuižas pag.,
Skuju sādžā, c. Rēzekni.

Daļas vadītāia v. ). Pelsis.
2631 Darbvedis F." Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīli
ir apstiprinājis Barkavas pagasta
meliorācijas sabiedrības ,.Strau-
me" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 137. 1. p. ar
Ko 1308.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Barkavas pagastā,
Pilskalnā, c. Barkavu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
2632 Darbvedis F. Briedis.

iec

Kigas preteKturas č. . pr-ns
paziņo, ka 1929. g. 11. maijā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, Antonijas
ielā Ne 14-b, dz. 4, tiks pārdota
Ābela Joffe kustama manta, sastā-
voša no klavierspēles (pianino) un
novērtēta par Ls 492,74.

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

Liepājas ostas valde
izdos 1929. g. 6. maijā, pīkst. 12
dienā, otrreizējā jauktā izsolē
vairāksolītājiem — uz laiku līdz
3 gadiem
pasažieru pārceļamās tiesības
pāri Liepājas ostas kanālim
pie Julianes ielas.

Drošības nauda pie izsoles
Ls 100,—. kura pie līguma no-
slēgšanas papildināma līdz 10%
no nosolītās summas.

Tuvākus paskaidrojumus un
noteikumus sniedz Liepājas ostas
valdes kancelejā, katru darba
dienu no pīkst. 11 — 13. 2725z

Bauskas apr. priekšnieka pal.
2. iec, š. g. 10. maijā, pīkst. 11 no
rīta, pārdos atklāta vairāksolīšanā
Misas pagasta ,,Bišu" mājā pils.
Jochannam-Pēterira Punkam pie-
derošos 18 logu rāmjus, novērtē-
tus par Ls 28,44 dēļ liecinieku
naudas un zīmognodokļa piedzī-
šanas pēc Bauskas apriņķa 2. iec.
miertiesneša raksta Ne 49 no š. g.
S. februāra un raksta Ne 161 no
š. g. 2. marta. 2720z

Gatartas pagasta valde izsludina
par nederīgu iekšzemes pasi K°396
ser. CN 014387, izd. no šīs pag.
valdes 1927. g. 19. oktobrī ar

I Emīlijas Slaidiņš vārdu. 1760v

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīlī ir
apstiprinājis Medņu purva meli-
orācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 134.
1. p. ar Ne 1305.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apriņķī, Kārķu pagasta
namā, c. Kārķiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
2629z Darbvedis F. Briedis.

ZemkopībaTlrhnistrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 19. aprīli
ir apstiprinājis meliorācijas sa-
biedrības „Kaļviši" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 135.
I. p. ar Ne 1306.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apriņķī, Bukmuižas pa-

gastā, Kalvišu 'sādžā, c. Dagdu.
Daļas vadītāja v. J. Pelsis.

2630z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
"chniskā daļa paziņo, ka zemko-
P'oas ministris š. g. 19. aprīlī it
^stiprinājis Marcinpoles meliorā-
jļ' - ,sabiedrības statūtus. Sa-
«h- ir 'cvesTa meliorācijas««biedrību reģistra IV dalās 146.1.
P- ar Ko I3iv.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
ļļ 'azas apri ņķī, Pasienes oag.,
^arcinpoies muižā, Atmodas mā-1*>c- Zilupi.
2fiPavadītāja v. J. Pelsis.
^L__Darbvedis F. Briedis.

iP lCmknP'bas ministrijas kultūr-
knn -KdalPazino - ka zem"
**#• min'Stris š. g. 19. aprīlī ir
i-tļrrmaus Gauru pagasta meii-

stat- 'l35 'abiedrības „Ledinki"
m

,u
- - Sabiedrība ir ievesta

IV rf fciīas sabiedrību reģistra
daļas 147. 1. p. ar Ne 1318.

^Biedrības valdes sēdeklis:
Latgales apriņķī, Gauru pa-
šāvu Ledinku sādžā, c. Kār-

2627? ;'as vadlts ia v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Ri<*as apgabaltiesas Rīgas apr.

'1 iec.tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929.' g- 4- mai iā, pīkst. 10
dienā, Inčukalna pag. Avotu
jļļājā 2. izsolē pārdos Eduarda
Ozoliņa kustamo mantu, sastā-
vošu ' no zirga, govs, aitām,
zirga aizjūga, arkliem, ecēšām,
vāģiem, tačkas, teciles, separa-
tora skapja, pulksteņa, galda

un citām mantām un novērtētu

par Ls 520.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,

kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 25. aprīli.
^779 Tiesu izp. E. Liepiņš,

Jiara buvniec. pavvaīāe.
izsludina uz 1929.g. 13. maiju, Daugavpils būvju grupā, jauktu izsoli

uz sīkiem ēku, jumtu, ūdensvadu, kanalizācijas,
centrālapkures, elektriskās apgaismošanas, ceļu
tiltu un citiem remontdarbiem, ieskaitot arī

nelielas pārbūves un jaunbūves,
kuru summa pēc apstiprinātiem atsevišķiem iepriekšējiem darba

maksas aprēķiniem nepārsniedz Ls 1000.
1) pulksten 10, uz darbiem Daugavpils I rajonā (iepriekšēja

drošība Ls 500).
2) pulksten 11, uz darbiem Daugavpils II rajonā (iepriekšēja

drošība Ls 500).
Darbi izpildāmi 1929. 30. b. gadā līdz 1930. gada 31. martam.

Izsoles notiks uz apstiprinātām no Kara būvniecības pārvaldes
vienības cenām.

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-
šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas, kā arī iepriekšēja
drošība augšā uzrādītos apmēros iesniedzami Daugavpils būvju
grupai vai izsoles dienā izsoles kommisijai līdz izsoles sākumam.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida no-
drošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem, vienības cenām un rajonu sadalījumu var iepazīties
Kara būvniecības pārvaldes DaugavpMs būvju grupā, Daugavpils
cietoksnī, Embotes ielā Ne 26, katru darbdienu no pulksten 9—15
(sestdienās no pīkst. 9—13). L 617 2774

Rīgas prefektūra
paziņo, ka š. g. 24. maijā, pīkst. 10, prefektūras saimniecības
nodaļā 25 istabā,

ļtubtisftā vaivālksotišanā pārdos
nolietotu inventāru, dažādas atrastas, konfiscētas un no šaubīgām

personām atņemtas mantas.
Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī. Ne 2124. L 594

Rīgas prefekta palīgs Bauce.
2768 Vec. darbvedis A. Liepiņš.

Posto un telegrāfa departaments
izsludina

rafestistkas izsotes
23. maijā pīkst. 11 uz 100 ton. vara 3 m/m stiepuli; 4 ton. 1,5 m/m

bronzas stiepuli un 1,5 ton. mīksto 2 m/m vara stiepuli.
3. jūnijā pīkst. 11 uz 20.000 gab. vara čaulītēm; 125.000 alu-

ininiļa čaulītēm; 500.000 gab. vara un 500.000 papīra
kabeļu čaulītēm; 36.000 mtr N. G. A. stiepuli; 60 kg
alvas stiepuli ar kalifoniju; 600 kg vara vitriolu un
20.000 mtr vara stiepuli ar gumijas izolāciju.

Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas ziņas saimniecības daļā, istabā Ne 10. I- Ne 602. 2772b

(Rīgas Hctra slimnīca
izdos mazāksolīšanā

Z300 kg svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
Ķemeru karavīru sanatorijas vajadzībām par laiku no š.g. 25. maija
līdz 15. sept. Izsole notiks Rīgas kara slimnīcā, Rīgā, Hospitāļu
ielā, š. g. 15. maijā, pīkst. 10.

Lūgumi dēļ piedalīšanās mutiskā izsolē, nomaksāti ar at-
tiecīgu zīmognodokli, kā arī rakstiski piedāvājumi slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu

,,Uz gaļas izsoli 1929. g. 15. maijā"
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Rīgas kara slimnīcas saimniecības
priekšniekam.

Izsoles dalībniekiem, pirnis izsoles atklāšanas, jāiemaksā
Rīgas kara slimnīcas kasē drošības nauda Ls 0,11 no katra piedāvāta
kg gaļas.

Kondīcijas un sīkākus izsoles noteikumus izsniedz Rīgas
kara slimnīcas saimniecības kancelejā, darbdienās no pīkst. 9—15
un Kemeros > karavīru sanatorijā pie sarga Miezīša.

Rīgas kara slimnīcas priekšn. ārsts - pulkvedis (paraksts).
2775b Saimn. pr-ks, plkv. - ltn. (paraksts).

F. M. Jelgavas cukura fabrika
pārdos mutiskā izsolē 19Z9. g. 10.maijā,pl. 1Z dienā,

Rīgā, Noliktavas ielā Ne 1, Jelgavas cukura fabrikas birojā

5142 lietotus, mazgātus
jēlcukura maisus.

Tuvākas zinas Jelgavas cukura fabrikas birojā, Rīgā, Noliktavas
ielā Ne 1 — tāļr. 20739. 2764

Mcmēru sēravotu direkcija
izsludina uz š. g. 10.maiju, pīkst. 11 dienā

rakst. izsoli sekošu ķimikāliju iegādei
osiskflbes uooou sagatavošanai:

ap 8000 porc. bisulfita — ā 0,650 kg;
Drošība Ls 200,—.

ao 4500 kg dzeramā soda (natr. bicarbon.)
Drošība Ls 200,—.

ap 3000 kg ogļskābes-gazes tēraudcilindros.
Drošība Ls 150,—.

Augstāk minētās ķīmikālijas piegādājamas laikā no 1929. g.
23. maija līdz 20. septembrim.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „uz
ķīmikāliju piegādes izsoli 1929. g. 10. maijā" iesniedzami Veselības
departamentā Skolas ielā Ne 28, 39. istabā, līdz š". g. 10. maijam,
pīkst. 11. Noteikumi saņemami vai ieskatāmi turpat. L. 597. 2769b

Auces virsmežniecība
izdos mazāksolīšanā 1929. g. 15. maijā, Auces virsmežniecības
kancelejā, Stirnas muižā, pulksten 12 dienā,

mainas nogādāšanu npm. Z000 steru,
atrodošos pie Kleina šaursliežu dzelzceļa 10—14 un 20 km no
Auces uz Auces staciju.

Sacensības dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda sacen-
sības kommisijai 10°apmērā no piedāvātās summas .

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie I un V iec.
mežziņiem. 2726 Auces virsmežniecība.

Dzelzceļu lechnishfl direKcijo
Gogoļa ielā Ne 3 izsludina 1929. g. 17. maijā, pīkst. 11 dienā

rakstisku izsoli uz apm. 442,00 tek. mtr. cementa
trepju pakāpienu piegādi

dzelzceļu vajadzībām pēc techniskiem noteikumiem. Drošības
nauda iemaksājama 5% apmērā, no piedāvājamo pakāpienu
vērtības, rēķinot ar iesniedzēju pieteiktām cenām. Ar tuvākām
zinām, techniskiem noteikumiem un rasējumiem var iepazīties
dzelzceļu visrvaldē, istabā Ne 317 no pīkst. 9—14. L. 611. 2773b

SJzefzcelu virsvaldes matetiāfu apgatfe
izsludina

Mff>tistias issof.es
11. maijā 1929. g.uz marli, higroskopisko — 10000 tek. mtr;
11. maijā 1929. g. uz čugunu, neapstrādātu, liešanai — 250000 kg;
25. maijā 1929. g. uz mašīnu tēraudu apm. — 53000 kg— 174 gb

un ratzmtififtas gaceniīfiai
11. maijā 1929. g. uz dzelzi I labuma—20000kg; II lab.— 240O0Okg
11. maijā 1929. g.-uz cinka baltumu, eļļā — 1000 kg;
11. maijā 1929. g. uz gumijas izstrādājumiem, pēc saraksta;
16. maijā 1929. ģ. uz 1) F.lektr. urbjmašīnu, metālam — 6 gab.;

2) Elektr. suporta urbjmašīnu — 1 gab.
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem

jāiemaksā S% (uz dzelzi 1°,,) drošības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē, Oogola ielā Ns 3,
ist. 103. ' 2* L. Ns 608. 2771b

Izglītības ministr, skolu departaments
izsludina š. g. 17. maijā, pīkst. 10, I. M. Skolu departamenta būv-

techniskā birojā jauktu izsoli
valsts Valkas vidusskolas centrālās apkures ierīkošanas darbiem

jaunajā ēkā, Valkā.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā izsolē,

nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli,līdz ar drošības nauduLs 3300,—
iesniedzami Skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g.
17. maijam, pīkst. 10.

Tuvāki paskaidrojumi dabūjami Skolu departamenta būv-
techniskā birojā Valdemāra ielā Ne 36-a, III stāvā, darba laikā.

L. Ne 607. 2770b



Rīgas prefektūras ārējā noda'a
izsludina par ned. 1929. g. mo-
tocikleta (priekšējo un p;>
mēģinājuma numurus
pieteiktus par nozaudētiem ne
pilsoņa Aleksandra Trciberga.

Jaunvales pagastam,
Valmieras apr. vajadzīgs iestrā-
dājies pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Vēlēšanas notiks š.g. 11. maijā,

pīkst. 1 dienā, Jaunvales pagasta
namā un kandidāti tiek lūgti
ierasties personīgi vai pieteikties
rakstiski, iesniedzot dokumentus
ļir,v izglītību un līdzšinējo nodar-
bošanos.

Alga pēc kategorijas, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana, apgais-
mošana un 0,83 ha zemes.

Tuvākā dzelzsceļa piestātne
,,Cempi" 1 klm. no pagasta
nama. Pasta adrese: caur Cem-
piem. 2713z

Priekšsēdētājs V. Luste.

Rīgas prefektūras arēja nodaļa
izsludina par nederīgiem 1929. g.
motocikla mēģinājuma numurus
0—55 (priekšējo un pakaļējo) kā
pieteiktus par nozaudētiem no
pilsoņa Zālamana Volpes. 2729z

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausībsa apliecību Ns 5787,
izd'. no 9. Rēzeknes kājn. pulka
komandiera 1927. g. 24. maijā uz
Ludviga Ignatija d. Gregoroviča
vārdu, dzim. 1905. g. 2739z

Dagdas robežapsardzības ap-
gabala 3. rajona priekšnieks izslu-
dina par ned. sekošus nozaudētus
dokumentus: 1) Latvijas atbrīvo-
šanas kara piemiņas zīmi, izd. no
galv. štāba un 2) 13. Tukuma
kājn. pulka krūšu nozīmes nēsā-
šanas apliecību uz Ernesta Svin-
stera vārdu. 2722z

13. Bauskas aizsargu pulka
komandieris izsludina par ned.
nozaudēto Rundāles nodaļas bij.
aizsarga Jēkaba Kažuma die-
nesta apliecību Ne 190, izd. no
Bauskas apr. priekšnieka 1921.g.
25jūlijā/ 2723z

Auces pol. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgām nozaudē-
tās kumeļu reģistrācijas zīmes
KsKs 32 un 33, izd. no Ukru pag.
valdes 1925. g. 29. jūnijā ar
Kristapa Klūna vārdu. 1748v

Auces pol. iec. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi ser. JT
Ne 018948, izd. no Preiļu pag.
valdes 1928. g. 4. maijā ar Vero-
nikas Anspoks vārdu. 1749v

Babītes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ne 2516 ar
Ernsta Miķeļa d. Dancis vārdu,
izd. no Dobeles apr. apsardzības
priekšnieka 1920. g. 2. febr. 1634b

Līksnas pag. valde, Daugavpils
apriņķī, izsludina par nederīgu
Latvijas iekšz. pasi ar Ns 1433,
ser. I. N. Ks 001433 ar Antona
Jukša vārdu, izd. no šīs valdes
1927. g. 14. decembrī, kā no-
zaudētu. 1639b

Mazstraupes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību Ks 6111,
izd. no Valmieras apr. apsardz.
priekšn. 1921. g. 16. martā ar
Jāņa Mārtiņa d. Ceijers vārdu.

Vecmuižas pagasta valde, Bau-
skas apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto zirga pasi Ks 301, izd.
no Vecmuižas pag. vaid. 1926. g.
10. februārī uz Andreja Grastiņa

vārdu. 1642v

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības min.
š. g. 19.* aprīlī ir apstiprinājis
Bebrenes meliorācijas sabiedr.
„Nākotne" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV dalās 139. 1. p. ar
Ks 1310.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ilūkstes apriņķī, Dvietes pagastā,
Lejiņu mājās, ' caur Ilūksti.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
2634 Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.' g. 19. aprīlī

ir apstiprinājis Černovas melio-
rācijas sabieedrības ,,Kultūra "
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 140. 1. p. ar Ks 1311.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apr., Pustiņas pag.,
Kuchtišku sādžā, c. Indru.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
2635 Darbvedis F. Briedis.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo atklātībai, ka š.g. 13.maijā
pīkst. 10,30, Rīgā, Baznīcas ielā
Ks 36, dz. 26, tiks pārdotas vairāk-
solīšanā pils. Aizikam Levis pie-
derošās klavieres-pianino, novēr-
tētas par Ls 345,—, Drabežu pa-
gasta nodokļa nomaksai par pār-
vadāto pa min. pagasta klaušu
cep'em koka materiālu.

Apskatīt pārdodamās klavie-
res-pianino varēs uz vietas pār-
došanas dienā. 2730z

Šokoladu konfekšu ražoj. tirdz-
niecības un rūpniecības akc. sab.

„JEaivna"
valde uzaicina akcionārus uz
otrreizēju vispārēju

kārt. akcionāru sapulci,
kas notiks 1929. g. 30. maijā,
pīkst. 1 dienā, Rīga, Karlīnes
ieiā Ks 22/24.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
2) Bilances un pārskata par

1928. g. apstiprināšana un
valdes atsvabināšana no at-
bildības par 1928. g. darbību.

3) Peļņas sadalīšana.
4) Kapitāla paaugstināšana un

statūtu grozīšana.
5) Budžeta un darbības plāna

1929. .g. apstiprināšana.
6) Valdes locekļu, to kandidātu

un revīzijas kommisijas lo-
cekļu vēlēšanas.

7) Dažādi jautājumi.
Šī sapulce, kā otrreizēja būs

pilntiesīga pie katra ieradušos
akcionāru skaita.

2752z Valde.

Akc. sab. Rīgas vilnas rūpniecība
Kuršanskis un Himmelhochs

kārtēja pilna sapulce
notiks š.g. 24. maijā, pīkst. 4 p.p.,
akc. sab. valdes telpās. Rīgā,
Lāčplēša ieiā Ne 125 129a.

Dienas kārtība:
1) Valdes un revīzijas kommisi-

jas ziņojumi.
2) Bilances un pārskata par

1928. g. apstipr. un peļņas
sadalīšana.

3) Valdes atsvabinās, no atbildī-
bas.

4) Budžets 1929. g.
5) Direktoru vēlēšanas izstājušos

vietā.
6) Revīzijas kommisijas Neie-

šanas.
7) Dažādi jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlas pieda-
līties sapulcē, uz stāt. 55. § pa-
mata, jāuzrāda septiņas dienas
pirms sapulces savas pagaidu
apliecības oriģinālus, vai arī ap-
liecības par tādu nodošanu glabā-
šanā Rotterdamsche Bankveree-
niging, Rotterdamā vai Schvvei-
zerische Kreditanstalt, Zurich'ā.

2737z Valde.

brīdinājums.
1929. g. 28. maijā nozaudēti se-
kosi vekseļi:

1) par Ls 120 — ar maksāšanas
termiņu 1929. g. 30. augustā,
izdots no Kamenkoviča,Ģertrūdes
ielā 53, dz. 8; 2) par Ls 100 —
ar maksāšanas termiņu 1929; g.
15. augustā, izdots no Musche
Rauchmans — Ļaudonā; 3) bez
termiņa vekselis par Ls 34, izdots
no Kaplana, Rūpniecības ielāKs.S;
4) vekselis par Ls 35, ar maksā-
šanas termiņu 1929. g. 5. maijā,
izdots no Jana Klevina un
Krauklis k-dzes, Brīvības ielā
Ns 37; 5) par Ls 30, termiņš
15. septembrī, izdots no Strausa
Hospitāļu ielā Ks 24B, dz. 44;
6) par Ls 30, termiņš 20. sep-
tembrī, izdots no N. Rubizs,
Lāčplēša ielā Ne 26, dz. 17.

Visas naudas iestādes, ka ari
privātpersonas tiek brīdinātas no
minēto vekseļu pretīmņemšanas.

A. Dunje, Marijas ielā Ks f, .

> ?

!Dtzšādi
sludinājumi.

L_ i
Slēgtās Brantu patērētāju biedrība

„VARPA"
biedri tiek ar šo uzaicināti ie-

ceturtdien, 1929.g. 9.maijā
Launekalna ki

ļpilnu biedru sapulci.
nas kārtība:

1) Viena likvidācijas vai
cekia ievēlēšana tirgotāja M. Jos-
tiņa vietā.

Smiltenē, 1929. g. 30. aprīlī
Biedrības aizgādnis

Kr.Eizenberes.

?^?MHBHH ^BBIH
Likumu un Ministru kabineta

noteikumu krājums.
1929. g. 8. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,40
ar piesūtīšanu . ,, 0,45.

Saturs:
58) Saeimas kārtības rullis.
59) Noteikumi par valsts mantas

vienreizēju novērtēšanu valsts
iestādēs.

60) Pārgrozījums noteikumos par
kuģošanas laiku un kuģoša-
nas naudu kara flotē.

61) Pārgrozījums ' likumā par
civilstāvokļa aktu reģistrāc.

62) Papildinājums noteikumos
par dzīvokļu piešķiršanu
valsts civīlresoru darbinie-
kiem.

63) Lēmums par 13. menesa
algas izmaksu.

64) Sodu likumu 100. un !2S
panta pārgrozījums.

65) Noteikumi par kurināmiem
materiāliem kara resorā.

66) Pārgrozījums likumā par
valsts kreditiem lauksaim-
niecības būvniecībai.

67) Papildinājumi likuma par

valsts aizdevumiem pusetu

būvniecībai.
68) Papildinājums likuma par

nekustamu īpašumu korroi
borēšanu sakarā ar agrāras
reformas likumu.

69) Papildinājumi un pargroz -

jumi likumā par ttrtam**
bas kuģu administratīvo
personālu. . _

70) Papildinājums likuma p»

kartupeļu ievešanas un ie-

vešanas kontroli.
71) Noteikumi par gaļas, g*gļ

izstrādājumu un dzīvnieki'

jēlvielu ievešanu Latvij a.

72) Pārgrozījums likuma V
' nekustamas mantas «P*

nas. lietošanas un pa.\ai"'

šanas ierobežošanu. '
73) Papildinājums ^ggS74) Noteikumi par darba ari.» j

izdošanu ārvalstniekiem.
75) Noteikumi par fi*£*2Lj ,

sanu kuģniecībai laivmecuT^
plostošanai un koku pU"»

našanai. .
76) Noteikumi par aizffi

pārtikas iegādei.

Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzē-
sēju biedrība

paziņo, ka š. g. I. aprīli atļautā
(iekšlietu ministrijas š. g. 5.janv.
apliecība Ks 150064), bet nesa-
rīkotā naudas loterija tiek likvi-
dēta saskaņā ar iekšlietu ministri-
jas š.g. 16.apriļa atļauju Ks 151520>
Nauda par pārdotām biļetēm tiek
atmaksāta atpakaļ trīs mēnešu?
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas, biedrības valdē, Daugav-
pilī, Virsnieku ielā Ns 29.
2724z Valde.

Kuģniecības akciju sabiedrība
„KAIJA«

vispārējā kārtējā
akcionāru sapulce
notiks 1929. g. 31. maijā, pīkst. (>
vakarā, I. Miesnieku ielā 12, dz. 2..

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskata nolasīšana par

1928. darbības gadu, revīzijas,
kommisijas ziņojums un gada
pārskata pieņemšana.

3) Budžets un darbības plāns
1929. g.

4) Ziņojumi un priekšlikumi.
5) Vēlēšanas.

Piezīme. Gadījumā, ja statū-
tos paredzētais akcionāru skaits-
nesanāktu, tad tiek sasaukta otra
kārtēja vispārēja akcionāru sa-
pulce š. g. 14. jūnijā, tai pašā
laikā, vietā un ar to pašu dienas
kārtību, kura būs pilntiesīga, ne-
atkarīgi no atnākušo akcionāru
skaita. 2760z Valde.

Mežu izmantošanas akc sab

,.Lūtuijas koks"
valde sasauc uz st. 60. § pam, š. g
30. aprīlī nenotikušās kārtējās
vispārējās akcionāru sapulces dēļ
tādu pašu

otru kārtēju
vispārēju sapulci

š. g. 22. maijā, pīkst. 6 vakarā
valdes telpās, Rīgā, L. Zirgu ieuļ
Ne 7, kura būs pilntiesīga un viņa*lēmumi galīgi, neatkarī gi no at-
nākušo akcionāru skaita.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vē-

lēšanas.
2) Pārskats par 1928. g. revīzijas

kommisijas ziņojumu.
3) Budžeta un darbības plāna

pieņemšana 1929. gadam.
4) Statūtu grozīšana. "
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi, ziņojumi

un priekšlikumi.
276 Iz Valde.

VidzemesĀrrīgas uguns-
dzēsēju biedrības

1929. g. 28. aprīlī mantu izslozes

vinnestu sarukt;.
Vinnesti krituši uz sekošiem biļ.

numuriem:
19, 36, 111 . 116, 117, 180, 202

22! ,232, 245. 263, 302, 312, 335.
422 ,440, 478, 481, 492, 548 ,558,
560 , 567, 536, 613 , 618 , 658,671 ,
673, 720, 752, 802, 807, 879, 892,
922, 927. 954, 966, 988, 992.

1026, 66, 79 ,84, 132, 170 ,218,
231 , 306, 315, 331. 336, 347 ,385,
489 531, 537 , 542 , 558, 597,604,
649 , 667, 668, 672 760, 790,812,
815, 837, 918, 928.

2053, 111 , 159, 168. 198, 222,
243 , 306 , 319, 334, 377 , 393 , 398,
458, 520, 538, 585, 598, 632 , 639 .
643 671 , 700, 754, 821 , 844 , 846,
855, 883, 885,896, 914, 932 , 960,
999.

3013, 81 , 106, 109, 163, 187,
203 , 360, 387, 411 , 415, 424, 425,
426. 456, 506. 510, 513, 514 , 522,
551, 558. 567, 580, 603 678 , 687,
694, 696^ 697, 727, 738, 744 , 746,
771 , 796 , 809,828,839, 846 , 929,
935 , 946 , 951 , 991.

4025, 59 ,78 , 82, 183, 195, 206.
219 , 232, 237 , 246, 286 304, 331,
364, 372 , 384. 472, 528, 54! , 585,
590, 619, 659, 676, 682 750, 779,
783,823, 833 , 852, 883,887 , 895.
902 , 924 , 944. 954, 960, 969 , 984.

5027, 28 , 147, 197, 241 , 262,
274, 338. 349, 356, 385 , 478 , 480.
508, 545, 546, 550. 565, 588, 610 ,
626, 6.34,650, 699, 719 ,737 , 774 ,
784, 785, 806, 872, 900, 953.

6012, 29 , 33, 39, 58, 79, 102,
106, 118, 141 , 173, 183,248, 258,
280. 296, 445 448, 481 ,485, 499 ,
519, 523, 544 , 587, 605 ,623, 682,
686, 737 , 754 , 781, 785,798 , 799 ,
866, 890, 892 , 906, 921 .928 , 952,
967 , 979 , 990.

7009, 13, 38, 85, 103, 145, 156,
159, 164, 178, 247, 261 ,357, 412,
435, 469, 477, 484, 495,502, 506,
561, 621, 637 , 654, 689, 703, 706,
746 , 758, 826, 829, 843,898 , 901 ,
908, 911 , 937 , 950.

8000 , 16, 21 , 46, 104, 109,-142,
145, 228 274 , 276, 319 , 325 /333,
380, 398, 423 , 455, 463, 465 , 484 ,
522 , 534, 550, 608, 613 , 620 , 629 ,
636 , 646, 730 , 732, 736, 75), 773.
810 , 835, 892, 922, 926. 934.

9015, 18, 20, 54, 121 , 140, 155,
159, 184, 257, 302, 316, 416 , 418 ,
443, 487, 518 , 543, 546 , 571 , 585,
607 ,640, 664 , 705, 708, 716 , 742 ,
745, 749 781 , 795, 811 ,819 , 836,
842, 847 , 849, 874, 876 , 884, 398,
913, 918, 937, 938, 987.

Vinnestus izsniegs: Svētdienās
no pikst. 11—3 dienā un katru
trešdienu no pīkst. 6—8 vakarā.

Līdz šā gada 2. jūnijam ne-
izņemtie vinnesti pāriet V. Ā. LT.
biedrības īpašumā. 261

Pirmās Krievu superfosfātfabrikas
Mīlgrāvī pie Rīgas akciju sabiedr.

vispārēja
kārtēja akcionāru sapulce

notiks š. g. 24. maijā, plk^t. 16,
sabiedrības valdes telpās, Rīgā,
Rāts laukumā Ks 7, ar šādu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņojumi.
3) Pārskats un bilance par 1928.

gadu līdz ar revīzijas kom-
misijas ziņojumu un peļņas
izdalīšana.

4) Budžets tekošam 1929. g.
5) Fabrikas paplašināšana un

sakarā ar to vajadzīgo aiz-
ņēmumu atvēlēšana.

6) Velēšanas.
7) Dažādi priekšlikumi un pie-

prasījumi.
Jā minētā dienā nesanāktu

statūtos paredzētais akcionāru
skaits, tad

otra pilnā sapulce
ar to pašu dienas kārtihu tiks
noturēta tais pašās telpās š. g.
8. jūnijā, pulksten 16.

Piezīme. Lai varētu piedalīties
pilnā sapulcē ar balss tiesību
akciju īpašniekiem, kuru akcijas
izrakstītas uz uzrādītāja, vai
kuras ir deponētas, ir jāiesniedz
vēlākais 15 dienas pirms pilnas
sapulces sanākšanas valdei, kura
atrodas Rīgā, Rāts jaukumā Ne 7,
attiecīgas akcijas vai depozītu
zīmes. ' 2780 Valde,

Maksātnespējīgā parādnieka
Aleksandra Deringa konkursa val-
des priekšsēdētājs, zvērināts ad-
vokāts Filips Michelsons uzaicina
visus kreditorus ierasties uz

krediloru sapulci,
kas notiks 1929. g. 13. maijā,
pīkst. 6 vakarā, Rīgā, Elizabetes
ielā Ks 11, dz. 6, ar šādu

dienas kārtību:
1) Pārskats.

2) Pretenziju pārbaudīšana.
3) Naudas sadalīšana.
4) Konkursa valdes atalgojums.
5) Maksātnespējības raksturs un

konkursa slēgšana.
6) Dažādi jautājumi.

Kreditori tiek uzaicināti iesniegt
pieteikto pretenziju apstiprinošus
dokumentus. 2736z

Konkursa valdes priekšsēdētāj?
zvēr. advokāts F.M i chelsons

Rīgas kalpotāju artelim

„fftsprcss
I. Zirgu irlā Ne 17, glabāšanā no-

mautas, uz kurām gul
parāds ar NsKs 9439. 945 i
9706, 9767, 1149, 1171 un 17, 18
27, 269, 301, 393, 406, 437, 488,
532, 538. 551, 616, 631, 675, 685
718 736. 789, 800, 801, 845. 851

115, 823. 827, 902, 913, mi
916,

izūtrupēs
1929. g. 23. maijā, Dzirnavu ielš
Ksl53 55 pīkst. 10 no rīta tir
1929.g. 24. maijā, lielā Kalēju īell

11. 2733i
Pilsētas ātruonieks K.Urbāns

Maksātnespējīgo parādnieku
Vilhelma un Alberta Filipu kon-
kursa valde sasauc šo parādnieku

kreditoru sapulci,
kas notiks Rīgas apgabaltiesas
telpās š. g. 13. maijā, pīkst. I8'/2 .

Dienas kārtība:
1) Pretenziju galīga pārbaudī-

šana.
21 Parādnieku miera priekšli-

kums.
3) Parādnieku personīgais stā-

voklis konkursa laikā.
4) Daži saimnieciski un citi jau-

tājumi.
Ņemot vērā, ka miera izlīgumam

ar maksāt nespējīgiem parādnie-
kiem vajadzīgs kvalificēts kvo-
rums, konkursa valde laipni lūdz
godātos kreditorus, savu pašu
interesēs sanākt visus uz kredi-
toru sapulci.

Kreditorus, kuri nav vēl iesnie-
guši pierādījumus pieteiktām pre-
tenzijām, lūdz iesniegt savus pie-
rādījums konkursa valdei līdz
š. g. 11. maijam.

2735z Konkursa valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Morducha Rubaņenko zvēr. kura-
tors, zvēr. adv. Marks Hillmans,
sasauc

kreditoru pilnu sapulci
trešdien, 1929. g-. 22. maijā, pīkst.
6 vakarā, Rīgā, Skolas ielā 13,
dz. 5.

Dienas kārtība:
1) Zvēr. kuratora ziņojums.
2) Konkursa valdes vēlēšanas.
3) Dažādi jautājumi.

Rīgā, 1929. g. 30. aprīlī.
Zvēr. kurators, zvēr. advokāts
2734z M. Hillmans.

vispārējo sapulci
š. g. 28. maijā, pīkst. 6 pēc pusd._,
sab. kantorī, Rīgā, 1. Smilšu ielā
Ks 2325, jo pirmā kārtējā vis-
pārējā sapulce, sasaukta uz š. g.
30. aprīli, akcionāru nepietiekošas
piedalīšanās dēļ nenotika.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šana. ?
2) 1928. g. bilances un darbības

pārskata apstiprināšana līdz
ar valdes un revīzijas kommi-
sijas ziņojumiem un dividen-
des nozīmēšanu, peļņas izda-
līšanu un valdes" atsvabinā-
šanu no atbildības.

3) Budžets 1929. gadam.
4) Vēlēšanas.
5) Akcionāru priekšlikumi.

Šī sapulce ir pilntiesīga un viņas
lēmumi galīgi pie katra akciju
skaita, kuras reprezentētas sapulcē

2742z Valde.

Rīgas apvienoto metalurģisko,
lokomotīvju, vagonu un mašīnu

fabr. akc. sabiedr.

..FCHIRJS "
valde pagodinās ielūgt akcionā-
rus uz

kārtēju

pilnu sapulci,
kas notiks otrdien, š. g. 28. maijā,
pīkst. 11 priekš pusd., sab. valdes
telpās, Rīgā, Vidzemes šosejā
Ne 14.

Dienas kārtība:

1) 1927. 28. gada pārskats, bi-
lances un pelņas zaudēj. rē
ķina nolasīšana.

2) Gada pārskata, bilances un
pelņas-zaudējumu rēķina ap-
stiprināšana un valdes un pa-
domes atsvabināšana no at-
bildības.

3) Tīras peļņas sadalīšana.
4) Vēlēšanas: a) padomē, b)valdē

un c) revīzijas kommisija.
5) Priekšlikumi.

Piezīme. Uz sabiedrības stāt.
§ 26. pamata uzrādītājam izdoto
akciju īpašnieki bauda balsstiesību
tikai tad, ja tie savas akcijas ir
iesnieguši sab. valdei vismaz 14
dienas pirms pilnās sapulces un
nav tās ņēmuši atpakaļ līdz
sapulces beigām.

274 Iz Valde.

Kokrūpniec. un tirdzniec. akc. sab.

„Calders Latvijā"
saskaņā ar statūtu 60. pantu,

uzaicina akcionārus uz
otro

Latviešu koku akciju
sabiedrība Rīgā

sasauc

otrreiz, vispārēju
akcionāru sapulci
1929. g. 20. maijā, pīkst. 19
valdes telpās. BrēmieŠu ielā 7

Dienas kārtība:
1) 1928. g. pārskata apstiprinā-

šana un 1928. g. peļņas sada-
līšana.

2) 1929. g. budžets.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.

Sapulce būs pilntiesīga ne-
skatoties uz ieradušos akcionāru
skaitu. 2743z Valde.

n/s. .ļiiisim"
otrreizēja kārtēja
vispārēja sapulce
notiks š. g. 16. maijā, pīkst. 19,
Rīgā, Aspazijas bulv. Ks 8, dz. 7,
ar šādu dienas kārtību:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas.
2) 1928. g. darbības pārskats un

bilance.
3) 1929. g. darbības plāns un

budžets.
4) Vēlēšanas.
5) Ziņojumi un priekšlikumi.

NB. Šī otrreizējā sapulce, sa-
skaņā ar statūtiem, būs pilntiesīga
un viņas lēmumi galīgi pie katra
akciju balsu skaita, kas reprezen-
tētas sapulcē.

2759z Valde.

Rīgas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī paziņo atklātībai, ka
5. g. 16. maijā, pīkst. 10 no rīta,
Ogres pilsētā, Daugavpils ielā 2,
tiks publiskā vairāksolīšanā otro
reizi pārdota Fricim Prauliņam
piederoša manta, sastāvoša no
1) viena zirga, vērtība Ls 200,—;
2) vienas gov, vērtībā Ls 180,—;
3) vieniem ratiem, vērtībā Ls 90:
4) vienām atsperu ecēšām, vēr-
tībā Ls 40,—; 5) viena arkla, vēr-
tībā Ls 30,— ; 6) 10 galdiem, kop-
vērtībā Ls 100; 7) 20 koka s
kopvērtībā Ls 40, saskaņā ar
nodokļu departamenta 1928. g.
rakstu Ks 6744. Apskatīt pārdo-
damās mantas varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 2715z

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības min.
š. g. 19. 'aprīlī ir apstiprinājis
meliorācijas sabiedrības Egiones-
lejasgals statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV dalās 138. 1. p. ai
Ks 1309.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apriņķī, Slates pagasta
,,Vilciņos", c. Slati.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis,
2633 Darbvedis F. Briedis.

Valsts zemes banka,
atrodos. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz
lauku nekustamu mantu, un
1926. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo, ka: Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai

1) Ādažu pagasta valdes namā
1929. gada 27. jūnijā, pīkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāksolī-
šanā tiesību uz saimniecību ar
ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Rīgas apriņķī, Ādažu pagastā,
Ādažu muižas jaunsaimniecība
Ks 2 F un ir piešķirta Jurim
Annas d. Briedim (skat. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Ks 38 lapas
pusē 3 ar kārtas Ks 15479).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 10,20 ha.
b. dzīvojamā ēka.
3) Solīšana sāksies no Ls 900.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a. Drošības naudu >/6 no trešā
pantā minētās summas,
t. i. Ls 180.

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

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz >/a
no nosolītās summas. Pārējās
«/u jāiemaksā Valsts zemes
bankai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

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

1929. g. 27. aprīlī. Ksa 43258
2744 Valsts zemes banka.

Ilūkstes apr. priekšnieka pa!.
2. iec. ar šo dara vispārībai zi-
nāmu, ka 1929. g. 14. maijā,
pīkst. 11, Asares pagastā, Asares
muižas vēja dzirnavās, tiks notu-
rēta ūtrupe, kurā atklātā vairāk-
solīšanā pārdos Asares lauksaim-
niecības ražotāiu-patērētāju bie-
drībai vienu rupji maļamo gaņģi,
lietošanai pilnā kārtībā, noceno!u
par Ls 500,— dēļ soda naudas
iekasēšanas saskaņā ar galvenā
intendanta rakstu Ks 3227 no
1929. g. 27. marta. 2717z

Preiļu iec. policijas priekšnieks
paziņo, ka saskaņā ar nodokļa
departamenta rakstu Ks 59687,
1929. g. 15. maijā, pīkst. 12 dienā,
Preiļos uz tirgus laukuma pārdos
vairāksolīšanā pils. Petrova-Kolo-
sova Minaja kustamo mantu —
1 lietotu šujmašīnu, novērtētu
par Ls 50,—. Pārdodamo mantu
varēs apskatīt pārdošanas dienā
uz vietas. 2718z

Iespiests Valsts tipogrāfijā.
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