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Valdības rīkojumi un pavēles.
Instrukcijas

mežu un meža materiāla izsnieg-
šanai valsts mežos papildinājumi

un grozījumi.
Instrukciju mežu un meža materiālu

izsniegšanai valsts mežos (spēkā ar 1926. g.
1. novembri — ,,Valdības Vēstneša"
1926. g. 229. numurā) papildināt un
grozīt sekosi:

1) 114. pantu tagadējā redakcijā strīpot
un tā vietā likt:

,,114. Pirkšanas nauda par pārdoto
mežu, kā pēc līgumiem, tā arī vie-
tējiem iedzīvotājiem pašu vajadzībām,
pircējam jānomaksā: ne mazāk kā
20% no pirkšanas summas — ne
vēlāk kā ciršanas biļeti vai ordru iz-
ņemot un pārējā summa pirms ma-
teriālu nodošanas pircēja rīcībā, bet
ne vēlāk kā līguma vai biļetes ne-
pagarinātā termiņā".

2) 115. pantā strīpot pirmā rindā
vārdus „pēc liguma"; trešā rindā starp
vārdiem ,,līgumā" un ,,uzrādītā" ievest
„biļetē vai ordrā".

3) Ievest jaunu 115'. pantu:

,,115! Uz šīs instrukcijas 84. p. pa-
mata pārdotos materiālus, ja par tiem
nenomaksātie 80% pirkšanas summas
pārsniedz Ls 100,—, var nodot pir-
cēja pilnīgā rīcībā arī tad, ja tas šo
nenomaksāto summu ir nodrošinājis
no Ls 100,— līdz Ls 500,— ar vek-
seli, kuru līdzparaksta 2 galvinieki —
vietējie zemes īpašnieki vai ar valsts,
pašvaldību vai sabiedriskas kredīt-
iestādes galvojumu pēc parauga, kas
publicēts „Valdības Vēstneša" 1927. g.
220. numurā; pāri par Ls 500,—
vienīgi ar augšminēto kredītiestāžu
galvojumiem.

Ja kādā atsevišķā gadījumā mež-

zinis un virsmežzinis atrastu mate-
riālu izsniegšanu uz nomaksu par
nevēlamu, lieta ar vajadzīgām at-
sauksmēm steidzīgi nododama Mežu
departamenta izlemšanai. .Maksā-
jumi pagarināmi saskaņā ar šo pantu
bez procentiem un ne ilgāki ka uz
vienu gadu, skaitct no izvešanas at-
ļaujas izsniegšanas dienas. Maksā-
jumi līdz Ls 100,—jānomaksā skaidrā
naudā saskaņā ar šīs instrukcijas
114. pantu".

Šie papildinājumi un grozījumi stājas
spēka ar publicēšanas dienu.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Mežu departamenta direktors J. Ozols.

Apstiprinu.
1929. g. 11. janvārī.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Pārgrozījumi
«Grāmatvedības un darbvedības
instrukcijā valsts virsmežniecībās".

1926. g. 11. novembrī apstiprinātā..Grāmatvedības un darbvedības instruk-
cijā valsts virsmežniecībām" ievest se-
košus jaunus pantus:

201. Ja materiāli vietējiem lauku iedzī-
votājiem pārdoti uz mežu un meža ma-
teriālu izsniegšanas instrukcijas 84. p.
pamata, tad ciršanas atļauja dodama
pret ne mazāk kā 20 proc. pirkšanas
naudas iemaksu, bet izvešanas atļauja —
pēc pilnas pirkšanas naudas nomaksas,
vai naudas vietā, attiecīgu dokumentu
iesniegšanas, kā noteikts mežu un
meža materiālu izsniegšanas instrukcijas
115' pantā.

72L Tāpat virsmežniecībās līdzīgi nau-
das summām uzglabājami pircēju iesnieg-
tie vekseļi, pieņemot un grāmatojot tos
kā noteikts šās instrukcijas 68. pantā
par garantijām.

77'. Naudas nomaksai pēc iesniegtiem
saskaņā ar meža un meža materiālu
izsniegšanas instrukcijas 115'. pantu,
vekseļiem un kredītiestāžu garantijām
seko virsmežziņi. 2 nedēļas pirms vek-
seļa termiņa notecēšanas jāpiesūta vek-
seļa devējam un galvieniekiem atgādinā-
jums, ja maksājums neseko vekselī
noteiktā termiņā, tad vekselis jāprotestē,
ievērojot Veks. lik. 66. un sek. p. p.
Vekseļu termiņi noliekami katra mēneša
15. datumā.

Mežu departamenta
direktors J. Ozols.

Grāmatvedības nodaļas
vadītāja v. P. Skrastiņš.

Apstiprinu.
1929. gada 11. janvārī.

Zemkopības ministris
A.Alberings.

Noteikumi
par valsts neatmaksājamā pabalsta
izsniegšanu lopaudzētāju un lopkopības

pārraudzības biedrību uzturēšanai.
1. 1928./29. g. papildu budžetā V. 48.,

§ 43 paredzēto neatmaksājamo valsts pa-
balstu lopaudzētāju un lopkopības pār-
raudzības biedrību uzturēšanai zemkopības
ministrija izsniedz caur centrālām lauk-
saimniecības organizācijām: 1) savienību
,, Latvijas lauksaimniecības centrālbie-
drība", 2) Latvijas lopkopības centrālo
savienību un 3) Latgales rajona lauksaim-
niecības biedrību savienību. Pabalsts tiek
izsniegts par 6 mēnešiem.

2. Pabalsta saņemšanai biedrībai jā-
iesniedz attiecīgai centrālai organizācijai
saraksts par biedrības biedru saimniecībām,
kura jāuzdod biedra uzvārds, vārds, saim-
niecības nosaukums, par cik procentiem
cietusi saimniecība no plūdiem, krusas un
pārmērīga mitruma, cik liellopu saimnie-
cībā, pārrauga uzvārds, vārds, pārrauga
alga. Minēto ziņu pareizību apliecina
pagasta valde.

3. Biedrības-pabalstu saņēmējas ieda-
lāmas trijās kategorijās:

A. kategorijā: biedrības, kur vismaz
puse no biedru saimniecībām cietusi ne
mazāk par 75%. Izsniedzamā pabalsta
lielums tām nevar pārsniegt Ls 360,—.

B. kategorijā: biedrības, kur vismaz
puse no biedru saimniecībām cietušas no
50_75%. Tām pabalsta lielums nevar
pārsniegt Ls 180,—.

C. kategorijā: biedrības, kur vismaz
puse no biedru saimniecībām cietušas
50% un mazāk; viņām pabalsta lielums
nevar pārsniegt Ls 120,—.

4. Šie noteikumi stājas spēkā ar viņu
izsludināšanu ,,Valdības Vēstnesī" un iz-
beidzas ar paredzēto summu izsmelšanu,
bet ne vēlāk kā 1929. g. 1. oktobrī.

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Zariņš.

Lopkopības nodaļas vadītājs
M.Bērziņš.

Apstiprinu.
1929. g. 11. janvārī.

Zemkopības ministris
A. Alberings.

Noteikumi
par valsts neatmaksājamā pabalsta izsnieg-
šanu ar valsts pabalstiem iegādāto vaislas

buļļu, kuiļu un cūku uzturēšanai.
1. 1928./29. gada papildu budžetā

Ns 48, ?§ 43 paredzēto neatmaksājamo
valsts pabalstu vaislas lopu uzturēšanai
zemkopības ministrija izsniedz caur cen-
trālām lauksaimnieku organizācijām:
1) savienību ,,Latvijas lauksaimniecības
centrālbiedrība", 2) Latvijas lopkopības
centrālo savienību un 3) Latgales rajona
lauksaimniecības biedrību savienību. Pa-
balsts tiek izsniegts par tekošās ziemas
6 mēnešiem.

2. Pabalstu saņemšanai biedrībām-
vaislas lopu staciju ierīkotajām jāiesniedz
attiecīgai centrālai lauksaimniecības or-
ganizācijai saraksts par biedrības biedru
saimniecībām, kurā jāuzdod biedra uz-
vārds, vārds, saimniecības nosaukums,
par cik % katra saimniecība cietusi no
plūdiem, krusas un pārmērīga mitruma;
vaislas stacijas turētāja uzvārds un vārds.
Minēto ziņu pareizību apliecina vietējā
pagasta valde.

3. Biedrības-vaislas lopu staciju ierī-
kotajās — pabalsta saņemšanā iedalāma?
divās kategorijās:

A kategorijā — biedrības, kur vismaz
puse no biedru saimniecībām cietusi ne
mazāk par 75%. Izsniedzamā pabalsta
lielums šīm biedrībām uz atsevišķu bulli
nevar pārsniegt Ls 150,—, bet kuili vai
cūku Ls 50,—.

B kategorijā — biedribas, kur vismaz
puse no biedru saimniecībām cietusi no
50 līdz 75%; viņām pabalsta lielums uz
atsevišķu bulli nevar pārsniegt Ls 125,—,
bet kuili vai cūku Ls 30,—.

4. Saņemto pabalstu biedrība var iz-
sniegt vaislas stacijas turētājiem vienīgi
lopbarībā.

5. Attiecīgā centrālā lauksaimniecības
organizācija un biedrība pabalsta saņē-
mēja seko, ka lopbarībā saņemtais pa-
balsts būtu kārtīgi izlietots vaislas lopu
uzturam.

6. Šie noteikumi stājas spēkā ar viņu
izsludināšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī"
un izbeidzas ar paredzēto summu izsmel-
šanu, bet ne vēlāk kā 1929. g. 1. ok-
tobr.ī

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Zariņš.

Lopkopības nodaļas vadītājs
M.Bērziņ a.

Rīkojums JV2 20
1929. g. 10. janvāri.

Papildinājums noteikumos ,, Ieved-
muitas atmaksa par velosipēdu daļām,
izlietotām eksportēto velosipēdu iz-
gatavošanai" (izsludin. ,.Valdības
Vēstneša" 1926. g. 111., 1928. g.
154., 167., 201., 223. un 260. numurā).
Rīkojumu N°204 28. g. (izsludin. 1928. g.

,,Valdības Vēstneša" 145. numurā) papil-
dināt ar sekošo piezīmi:

Piezīme. Gumijas riepu svars, par
kuru atmaksājama ievedmuita uz
katru eksportēto 1 velosipēdu, ir
1,500 kg. bet kameru svars — 0.350kg.
Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

H.Dundurs.

Rīkojums Ns 21
1929. g. 11. janvārī.

Tranzita jēlcukura pārstrādāšana.
1) Jelgavas cukura fabrikai atļauts

ievest no ārzemēm bez muitas nodokļu ?
samaksas jēlcukuru, pārstrādāšanai smalkā
vai cietā veidā, ievērojot šī rīkojum;i
turpmākos pantos paredzētos noteikumus

2) Jēlcukurs pārstrādājams zem pa-
stāvīgas muitas uzraudzības, kādam no-
lūkam muitas departaments piekomandē
Jelgavas cukura fabrikai muitas ierēdni
uz visu laiku, kamēr notiek jēlcukura
pārstrādāšana.

3) Ievestais jēlcukurs pieteicams tran-
zītam, saskaņā ar muit. lik. 138. p.
pielik. 1. p., muitā, caur kuru jēlcukurs
ievests. Muita pārbauda jēlcukuru un
nosūta to fabrikai piekomandētā muitas
ierēdņa (2. p.) rīcībā, kārtībā, kādā no-
tiek nenomuitotu preču pārsūtīšana no
vienas muitas uz otru.

4) No muitas saņemtais jēlcukurs
(3. p.) novietojams sevišķās telpās, un
fabrikai piekomandētais muitas ierēdnis
pārņem to savā pārziņā.

5) Muitas ierēdnis izdod jēlcukuru pār-
strādāšanai pēc sarakstiem, kuros uz-
rādāms, kad jēlcukurs saņemts un pēc i
kāda preču pārbaudes dokumenta tas I
pārbaudīts, kad jēlcukurs izdots pārstr;"- I
dāšanai, kā arī pārstrādāšanai izdoi ļ
partijas svars. Pārstrādātais cukurs no-
dodams atpakaļ muitas ierēdņa pārziņā,
kurš sarakstā atzīmē, kad pārstrādāt;
cukurs saņemts atpakaļ, kā ari pārstrā-
dātā cukura svaru.

6) Pārstrādātā jēlcukura izvešanai uz ,
ārzemēm jānotiek caur to muitu, caur
kuru ievesta attiecīgā jēlcukura partij.
(3. p.). Muitas ierēdnis nosūta pārs'.
dāto jēlcukuru minētās muitas rīcībā šī '
rīkojuma 3. p. paredzētā kārtībā, t.
kārtībā, kādā notiek nenomuitotu preču
pārsūtīšana no vienas muitas uz otru,
pie kam pavadzīmēs uzrādāms preču
pārbaudes dokuments, pēc kura jēlcukurs
saņemts pārstrādāšanai. Pēc pārstrādātā
cukura izvešanas muita izvesto daudzumu
dzēš no tranzita ierēķina.

7) Ja Jelgavas cukura fabrikas pār-
strādāto cukuru vēlas nomuitot, tad par
to iesniedzams paziņojums muitai, caur
kuru jēlcukurs ievests, uzrādot atlieci
preču pārbaudes dokumenta numuru un
datumu. Muita nokārto visas attiecīgās
formalitātes un iekasē nodokļus, kādi par
muitojanio daudzumu pienākas, pie k
muitas nodoklis iekasējams pēc tā ieved-
muitas tarifa iedalījuma, kāds piemērots
ievestam jēlcukuram.

8) Saņemto izvešanas atļauju Jelgavas
cukura fabrika iesniedz fabrikai " pk-
komandētam muitas ierēdnim, kas i
muitoto cukura daudzumu izlaiž no savas
pārzinās, paziņojot par izlaišanu muit;

9) Par saņemto jēlcukuru vedama
sevišķa grāmata, kurā uzrādāmas visas
ziņas par jēlcukura apgrozību. Norēķini
vedami atsevišķi par katru pēc vie
preču pārbaudes dokumenta saņemto
cukura partiju.

10) Uz katra mēneša I. datumu pār-
baudāmi visi fabrikā saņemtie jēlcuki
un pārstrādātā cukura Krājumi, * sastādot
attiecīgu pārbaudes akti.

Minēta akts salīdzināma ar grāmal
(9. p.) datiem, un ja izrādītos svara
iztrūkums, kāds būtu radies caur pār-
strādāšanu, nobirumu u. t. t., tad par
iztrūkumu muitas ierēdnim nekavējot
jāziņo muitai, caur kuru cukurs i
kura spēj- soļus muitas nodokļa iekasēs;.,
par minēto iztrūkumu (muit. lik. 530.

11) Visi izdevumi, kas saistīti ar nuii
uzraudzības ierīkošanu, jāsedz Jelga\
cukura fabrikai.

12) Šis rīkojums stājas spēkā izslu
nāšanas dienā.

Finanču ministra b. J. Bokalders
Muitas dep-fa direktors E. Dundn:

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez pasūtīšanasgadu Ls 22,— . \ ,

V2 eauu ... „ 12'— (sanemot eksped.) par:
3 mēn „ 6,— gadu Ls 18,—
1 2 — V2 gadu . . . „ 10 —
Piesūtot pa 3 mēn n 5,—
pastu un pie 1 „ . . . . „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ...» —,12 numuru . . „ —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

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

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ht 1. Tālrunis20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām L ' —
par katru tālāku rindiņu „ —,15

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

c) noprivātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) —,25

d) par dokumentu pazaudēšanunokatras
personas ,, —,80

Instrukcijas mežu un meža materiālu iz-
sniegšanai valsts mežos papildinājumi
un grozījumi.

Pārgrozījumi „Grāmatvedības un darb-
vedības instrukcijā valsts virsmež-
niecībās".

Noteikumi par valsts neatmaksājamā pa-
balsta izsniegšanu lopaudzētāju un
lopkopības pārraudzības biedrību uztu-
rēšanai.

Noteikumi par valsts neatmaksājamā pa-
balsta izsniegšanu ar valsts pabal-
stiem iegādāto vaislas buļļu, kuiļu un
cūku uzturēšanai.

Rīkojums par tranzita jēlcukura pār-
strādāšanu.

Papildinājums noteikumos „Ievedmuitas
atmaksa par velosipēdu daļām, izlie-
totām eksportēto velosipēdu izgata-
vošanai" .



Valdības iestāžu paziņojumi.
Nodokļu departamenta aizrādījums.

Par visiem tirdzniecības, rūp-
niecības un citiem peļņas uzņēmu-
miem (pārdotavām, dažādu preču, vai
lauksaimniecības ražojumu, Iopuu. t.t. uz-
pirkšanas - atkalpārdošanas uzņēmumiem,
darba izpildījumiem, piegādājumiem,
viesnīcām, pansijām, kinematogrāfiem
u. t. t., tāpat darbnīcām, fabrikām, dzir-
navām, mežrūpniecībām u. t. t.), kas
atklājuši savu darbību 1928. gadā,
jāiesniedz līdz 1929. g. 31. janvārim
vietējiem nodokļu inspektoriem uz
noteikta veida blanķetēm paziņo-
jumi par (928. g. apgrozījumu un
peļņu, laikā no pirmās darbības
dienas līdz gada beigām.

Atgādinot par šo attiecīgiem uzņēmuma
īpašniekiem un viņu vietniekiem, nodokļu
departaments aizrāda, ka:

1) Paziņojumu blanķetes dabūjamas
pret 10 sant. samaksu pie visiem no-
dokļu inspektoriem, visās Latvijas bankas
nodaļās, kā ari pilsētu valdēs, kuras iz-
sniedz tirdzniecības un rūpniecības zīmes,
bet izpildītās blanķetes iesniedzamas per-
sonīgi vai pa pastu vietējam nodokļu
inspektoram, pēc uzņēmuma atrašanās
vietas.

2) Par tiem pagājušā 1928. gadā at-
klātiem uzņēmumiem, kup pārgājuši cita
rokās, paziņojumi jāiesniedz tai personai,
kurai uzņēmums piederēja p. g. 31. de-
cembrī.

3) Par paziņojumu neiesniegšanu
noteiktā termiņā draud naudas
sods līdz 500 latiem.

4) Paziņojumi nav iesniedzami akciju,
paju un citām tamlīdzīgām sabiedrībām,
kurām jādod par savu darbību pārskats.

Tāpat arī paziņojumi šimbrīžam nav
iesniedzami par uzņēmumiem, kuri dar-
bojas kopš 1927. vai agrākiem gadiem,
lai ari tie 1928. gadā būtu pārgājuši citu
personu īpašumā, vai pārvietoti uz
citurieni, jo šādi uzņēmumi, kā pastā-
voši no agrākiem gadiem, neskaitās par
atklātiem 1928. gadā un tiem paziņo-
jumi jāiesniedz līdz 1929. g. 1. aprīlim.

Rīgā, 1929. g. 11. janvāri.
Direktora vietā E. Loske.

Nodaļas vadītājs K. Kronbergs,

Liepājas apgabaltiesas
priekšsēdētājs

paziņo, ka ar š. g. 1. februāri Saldus iec.
tiesu izpildītāja v. i Andrejs Guže pār-
vietojis savu kancleju no tagadējām tel-
pām Saldū, Upesmuižas ielā JVfa 24 uz
Dzirnavu ielu N» 1, Saldū.

Liepājā, 1929. g. 11. janvārī. N° 112.
Priekšsēdētājs Birks.
Sekretārs M. Birķis.

Veselības departaments
paziņo, ka p. g. decembra mēneša pēdējā
nedēļā (līdz 28. dec), Amerikas Savienoto
valstu galvenās veselības iestādes direkto-
ram pieteikti 160,000 saslimšanas gadī-
jumi ar influenci.

Slimība samazinās austrumos un aust-
rumu centrā, stipri pieņemas dažās dien-
vidu un dienvidu austrumu daļās, viegli
pieņemas ziemeļu austrumos; slimībai
vispār viegls raksturs.

Paziņojums
Jelgavas apriņķi dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
provizora E. Vagana aptieka, Dobelē, uz-
ņemta Tautas labklājības ministrijas
aptieku sarakstā, kuras izsniedz zāles
valsts darbiniekiem pret valsts darbinieku
ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 31. decembra lēmumu,
atsauc 1926. g. ,,Valdības Vēstneša" 57. nu-
murā iespiesto sludinājumu par Moža Elijas d.
Hercbacha meklēšanu, jo lieta pret Herc-
bachu ir izbeigta.

Rīgā, 1929. g. 11. janv...ī.

Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtāls.
Sekretāra v. i. 1. Avotiņš.

Iekšzeme.

Zemkopju ievērībai.

Pagājušā nedēļā slēgtajā šiku darbu iz-
stādē,ko pa svētku brīvlaiku Rīgā bija sarī-
kojusi Latvijas lauksaimnieku centrālbie-
drība, bija izstādīti Stendes izmēģināšanas
stacijas novērojumi par vairākiem gadiem
gan par mūsu labības, gan kartupeļu
šķirnēm.

Tā kā pa samērā īso izstādes laiku
maz lauciniekiem bija iespējams šo iz-
stādi apmeklēt, tad jāaizrāda plašākām
zemkopju aprindām uz sekošiem ļoti
ievērojamiem izmēģināšanas panākumiem.
Vairāk gadus no vietas Stendē ir izmēģi-
nāts agrās sējas iespaids uz auzu ražas
lielumu, un katru gadu vislabāko ražu ir
devusi visagrākā sēja, par ko liecina šādi
skaitļi. Pirmais visagrākais uzvaras auzu
sējums caurmērā no ikkatra hektāra
devis 27,71 dubultcentneru auzu, nāka-
mais, dažādos gados, atkarībā no laika,
1 līdz 2 nedēļas vēlāk izdarītais sējums
vairs tikai 21,21 dubultcentneru, trešais,
2 līdz 3 nedēļas vēlāk iesētais sējums —
19,08 dubultcentnerus, ceturtais, 3 līdz
4 nedēļas pēc pirmā sējuma iesētais auzu
sējums devis vairs tikai 12,28 dubult-
centneru, t. i. jau mazāk nekā pusi auzu
no visagrākā sējuma, bet vēl vēlāk sētie
ir devuši vairs tikai dažus dubultcent-
nerus no hektāra.

Tā tad, viens kas ir skaidrs, ka auzu
(un tāpat arī citu vasarāju) agri sējumi
mūsu zemē dod vislabākās un visbagā-
tākās ražas.

Ne mazāk interesanti [ir izmēģinājumi
ar kartupeļiem.

Sakopojot ražas panākumus no 1923. g.
līdz 1926. gadiem, izrādās, ka visražīgākā
ir ,,Parnasija ", vidēji liela, vēla balto
kartupeļu šķirne, kas caurmērā ikgadus
devusi 240 kvintalus no hektāra ar 19,5%
stērķeles, t. i. apm. 47 kvintaliem stēr-
ķeles no katra hektāra.

Otrā vietā pēc stērķeles daudzuma un
ari pēc bumbuļu ražas nāk tādi pat
vidēji lielie un baltie ,,Deodara" kartu-
peļi ar 232 kvint. bumbuļu un41,5kvin-
tafiem stērķeles (18%) no hektāra.

Tad nāk ,,Stendes baltie", ari vidēji
lielie un vēli ar augstu stērķeles %,, bet
samērā mazāku bumbuļu ražu ?— 212
kvintali bumbuļu un 37 kvintali (17,94%)
stērķeles no kvintala.

Bumbuļu vairuma ziņa labāki ir ,,Pepo".
bet tiem Stendē stērķeles caurmēra % ir
bijis labi vien zemāks par iepriekšējiem,
proti, no hektāra iegūti 223 kvintali bum-
buļu ar 34 kvintaliem vai 15,9% stērķeles.

Vidzemē labi izturīgā ,,Silezija" devusi
206 kvint. bumbuļu ar 35 kvintaliem vai
170/0 stērķeles.

No zirņu šķirnēm atzīmējamas sekošās:
,,Forsdag" no Zviedrijas Svālofas, kas
3 gadu izmēģinājumu caurmērā devuši
22,37 dubultcentnerus no ha; tad Original
Strubes Victoria— 19.60 dubultcentnerus,
„Grāp" — 19,45 un Mansholda — 18,62
dubultcentneru no ha.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Lietava. -

Kaunā, 12. janvārī. Šodien Latvijas
sūtniecībā Kaunā sakarā ar Latvijas
armijas lidotāju viesošanos notika pēc-
pusdienas tēja, kurā piedalījās sūtnie-
cības darbinieki, Latvijas kara atašejs
Lietavā pulkvedis-leitnants Indans, Lie-
tavas ministru prezidents un apsardzības
ministris prof. Voldemārs, ģenerālis
Daukantas, ģenerālis Nagevičus, ģene-
rālis Bulota, galvenā štāba priekšnieka
vietnieks pulkvedis Kubilunas, Kaunas
garnizona priekšnieks pulkvedis Skučas,
augstākā armijas vadība un garnizona
virsnieki. Vakars noritēja sirsnīgā omu-
libā un beidzās tikai vēlu naktī. At-
zīmējams, ka prof. Voldemārs Latvijas
sūtniecībā Kaunā ieradies pirmo reizi.

Latvija un Polija.
Varšavā, 13. janvāri. Polijas senāts

ratificējis pagaidu tirdzniecības līgumu ar
Latviju.

Rīga.
Rīgas pilsētas veselības nodaļa

lūdz Rīgā praktizējušus ārstus gri pas
konstatēšanas gadījumos pieteikt tos ne-
kavējoties veselības nodaļai parastā kārtībā.

Pilsētas valdes loceklis
Dr. med. Blumenfelds.

Sekretārs Ed. Lappekins.

Māksla.
Nacionālais teātris. Pirmdien, 14. janvārī, pulk-

sten 7.30 vakarā, Ed. Vulfa 10 gadu nāves
piemiņas dienā, Ed. Vulfa drāma ,,MeIi". Daļa
ienākuma par labu Ed. Vulfa kapa pieminekļa
fondam. — Otrdien, 15. janvāri, pulksten 7.30
vakarā, Bataiļa drāma ,,K a i 1 ā" ar Liliju
Štengeli.

Dailes teātris. Pirmdien, 14. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,Š v e i k s
f ront ē". — Otrdien, 15. janvārī, pulksten 7.30
vakarā „Svētki Skangal ē". — Trešdien,
16. janvāri, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
,,S e p t e m b r a r o z e".

Literatūra.
ievadījums psrcholoģija. Programma-konspekts

pašmācībai. Sastādījis cand. philos. Jūlijs
Students, Latvijas Tautas universitātes
lektors. 1928. g. Centrālās Izglītības Savienības
izdevums Ns 12.

Ievadījums audzināšanas mācībā. Programma-
konspekts pašmācībai. Sastādījis cand. philos.
Jūlijs Students, Latvijas Tautas universi-
tātes lektors. 1928. g- Centrālās Izglītības
Savienības izdevums Ns 13.

Ievadījums ētikā. Programma-konspekts paš-
mācībai. Sastādījis cand. philos. Jūlijs Stu-
dē n t s , Latvijas Tautas universitātes lektors.
1928. g. Centrālās Izglītības Savienības izde-
vums Ns 14.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 14. janvāri.

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

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,75—100,50
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu ....208,05—209 10
100 Vācijas marku 123,25—123,90
100 Somijas marku ..... 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

I SSSR červoņecs

Dārgmetāli:

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

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—03
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotacijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Madonas apriņķa pr-ka 2. iec.
palīgs izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi (veca
parauga Ns 4280, izdotu no
Jaungulbenes pag. valdes 1924. g.
9. maijā ar Alīdes Aleksandra m.
Ķimenieks vārdu. 22191 ē

Salacas pagasta valde izsludina
par nederīgiem, kā pieteiktus par
pazudušiem,sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi
Z. L. .N2 013958, izdotu no
Salacas pag. valdes 1927. g.
16. nov. ar Jāņa Jukuma vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 1603, izdotu no Salacas pag.
vaid. 1920. g. 5.maijā ar Minnas
Jāņa m. Bisniek vārdu;

3) Latvijas iekšzemes pasi ser.
Z. N. Ne 011050, izdotu no
Salacas pag. valdes 1928. g.
28. jūlijā un kara kļaus, ap-
liecību Ns 6666, izdotu no Val-
mieras kara apr. pr-ka 1926. g-
9. martā ar Alfrēda Sommera
vārdu. 22225ē __

Sidgundas pag. valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes
pasi, izd. no Sidgundas pag. vaid.
1927. g. 27. okt. ar Ns N. Z.
003488 un zirga pasi, izd. no
Sidgundas pag. valdes 1926. g.
10. febr. ar Ns 44 ar Knšjaņa
Kalniņa vārdu. 22335e

Redaktors M. Ārons.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta Na 305.

14763. Aržanikovs, Nikifors Stepana d. —
18531 26. g. (30. I 26.).

14764. Avlašonoks, Jānis Ignata d. —
27225 28. g. 09. XI 28.).

14765. Belsons, Miķelis Leonida d. —
26380/28. g. (24. VIII 28.).

14766. Bernots, Fēlikss Jāzepa d. —26803/28.g
(1. X 28.).

14767. Bierand, Pēteris Kroiša d.—12687/25.g.
(27. II 25.).

14768. Bledaus, Vilhelms Aleksandra d. —
26861-28. g. (6. X 28.).

14769. Borisovs, Teodors Kolina d. —
17929 26. g. (13. I 26.).

14770. Brakmans, Jānis Kristapa d. —
26714/28. g. (22. IX 28.).

14771. Bubovič, lija Jāzepa d. — 11767/25. g.
(411/B. 24. XI).

14772. Burba, Kārlis Aleksandra d. —
23716/27. g. (23. V 27.).

14773. Beļakovs, Aleksejs. — 26517/28. g.
(10. IX 28.).

14774. Bumbiers, Fricis Anša d.— 21260/26. g.
(6. VII 26.).

14775. Dunce, Richards Richarda d. —
26391/28. g. (24. VIII 28.).

14776. Dūksts, Valentīns Ādama d. —
14604/25. g. (15. VII 25.).

14777. Dunce, Richards Richarda d. —
26983 28. g. (19. X 28.).

14778. Dunce, Richards Richarda d. —
27287/28. g. (19. XI 28.).

14779. Dreiman, Lizete Ģederta m. —
19418/26. g. (18. III 26.).

14780. Ektermans, Kristaps Anša d. —
26806/28. g. (3. X 28.).

14781. Feldbergs, Egons Oskara d. —
26323/28. g. (17. VIII 28.).

14782. Gavrilovs, Nikolajs Sergeja d. —
27350/28. g. (5. XII 28.).

14783. Germans, Ruvins Ziska d. — 13338/25.g
(21. IV 25.).

14784. Orinblat, Ida Fridricham. — 27349/28.g
(5. XII 28.).

14785. Orīnvalds, Kārlis Jura d. - 25000/28.g.
(11. I 28.).

14786. Grīntuch, Jeniševa Zalmana m. —
27098/28. g. (.7 XI 28.).

14787. Jezdovski, Jule. — 26813/28. g.
(28. IX 28.).

14788. Kamenskij, Lore Georga m.— 5420/22.g
(213/K. 22. IV).

14789. Klasons, Kārlis-Gotfrīds Eduarda d. —
15311/25. g. (27. VIII 25.).

14790. Kaufeldts, Juliāna Jāna m. —
27306/28. g. (29. XI 28.).

14791. Kaufeld, Julianna Jāna m. —
27171/28. g. (12. XI 28.).

14792. Rlimovičs, Izidors Aloizija d. —
24826/27. g. (7. XII 27.).

14793. Kozlovs, Nikolajs Antona d. —
27361/28. g. (2. XII 28.).

14794. Krauc, dz. Stramanis, Tāle. —
27362/28. g. (3. XII 28.).

14795. Kalniņ, Elvīra Andreja m. —
26823/28. g. (2. * X 28.).

14796. Kozlovskis, Zelma Males m. —
27176/28. g. (10. XI 28.).

14797. Kvugolauzis, Roberts Antona d. —
21416/16. g. (11. VII 26.).

14798. Lode, Arnolds. — 26662/28. g.
(4. IX 28.).

1479Q. Marcinkevičs, Aleksnadrs. —
24119/27. g. (4. VIII 27.).

14800. Parādnieks, Zofija Komata un Annas
meita. — 26172/28. g. (21. VII 28.).

1480). Pizans, Jānis Jāna d. — 18039/26. g.
(13. 1 26.).

14802. Piatmalnieks, Viktors Eduarda d. —
26054/28. g. (7. VII 28.).

«*4803. Paegle, Kārlis Reina d. — 16983/25. g.
(14. XI 25.).

14804. Podolski, Juris Leona d. — 19579/26.g,
(22. III 26.).

14805. Pučinskis, Marta Mikeļa m. —
26410/28. g. (20. VIII 28.).

14806. Pusvāciets, Kārlis Jāna d. —
26548/28. g. (12. IX 28.).

14087. Roze, Alfons Pētera d. — 26177/28. g.
(26. VII 28.).

14808. Rozentals. Miķelis Marijas d. —
24356/27. g. (12. IX 27.)'.

14809. Silovs, Edurds Jāna d. — 26449/28. g,
(29. VIII 28.).

14810. Surkevics, Jānis Kārļa d. — 2576/21. g
(198/S. 21. II).

14811. Znamenskaja, Ņina Georga m. —
7388/23. g. (164/Z. 23. VI).

14812. Sobinovs, Zilvestsrs Anisima d. —
26957/28. g. (17. X 28.).

14813. Status, Vilhelms Franča d. -
26057/28. g. (11.. VII 28.).

14814. Stegis, ļānis Jēkaba d. — 11565/24. g
(495/S. 24. XI).

14815. Stūre, Jānis Jāna. d. — 8988'24. g.
(11. XII 23.).

14816. Zujevs, Pāvels Vasilija d.— 26073/28.g.
(6. VII 28.).

14817. Selickis, Jāzeps. — 26370/28. g.
(10. VIII 28.).

14818. Siksna, Anna Jēkaba m. — 25860/28.g.
14819. Silkans, Voičuks Elija d. — 8808/24. g.

(9/S. 24. VIII).
14820. Zonne, Jānis Kārļa d. — 26414/28. g.

(24. VIII 28.).
14821. Status, Vilhelms Franča d. — 26609/28g

(17. IX 28.).
14722. Šalme, Miķelis Jāna d. — 26373/28. g.

(13. VIII 28.).
14823. Taube, Otilija Krišjāna m. — 26617/28g

(19. IX 28.).
14824. Tiefenbergs, Fricis Gustava d. —

3047/22. g. (1339/1920.).
14825. Veisbergs, Vilhelms Dāvida d. —

4979/22. g. (365/192!.).
Kriminālās pārvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.



Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar 1928. g. 22. decembra
lēmumu uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. 10. sēj. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1928! g.
16. februāri mirušā Kazimira
Jāņa d. Koržeņevska ir palicis
nekustams īpašums Daugavpils
apr. Naujenes pag., kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem pieteikt šis tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī". c. 1. Ns 1000.

Daugavpilī, 1928. g. 22. dec.
22325o Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
uz Lavizes Kilevic lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. pamata un
1928. g. 6. decembra lēmuma,
uzaicina personu, kuras rokās

atrodas uz nekustamu mantu
?Saldū zem krep. Ns 98 no-
stiprināta 1896. g. 23. februāri
106 rbļ. 42 kap. liela obligācija
iiz Saldus krāj-aizdevu sabiedrī-
bas vārdu — sešu mēnešu laikā,

?skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju, pie kam
tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obli-
gācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un pašu obligāciju par
iznīcinātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1928. g. 22. decembri.
Ns 715/28.

Priekšs. b. A. Kiršfeids.
22316ē Sekr. A. Jansons.

(Tiesu
sludinājumi. ?

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

5. februāri minētās nodalās at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1922. g.
:20. janvārī Kalnapededzes pag.
mirušā Alfreda-Eduarda Kārļa
dēla Sīka, ai. Sieka (Seeka),
testamentu.

Rīgā. 1929. g. II. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24076 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1929. g.

5. februārī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
&_ . novembri Patkules pagastā
inirušās Alīnes Jāņa m. Vīksnes,
-dzim. Miezons, testamentu.

Rīgā, 1929. g. 11. janvāri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
24077 Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
aiz Klāva Alkšņa lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
3081. un sek. p. un 1928. g.
?6. decembra lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz

?nekustāmu mantu Durbē zem
ikrep. JVs 4-IV reģ., nostiprināta
1909. g. 2. septembri ar žurn.

.JVs 943 —- 8000 rubļu liela obli-
gācija uz Jēkaba Otto dēla
Alksne vārdu, cedēta uz uzrā-
dītāja vārdu — sešu mēnešu
iskaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju, pie kam
tiek aizrādīts, ka pēc minētā
termiņa notecēšanas, arī obli-
gācijas turētāja neierašanās ga-
dījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu, un obligāciju par iz-
lutinātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
.iz zemesgrāmatām. Ns 1007/28.

Liepājā, 1928. g. 22. decembrī.
Priekšs. b. A. Kiršfeids.

22317ē Sekr. A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz Paula un Vilhelmines-Olgas
JMichalovsku lūgumu un pa-
matojoties uz piezīmi pie priv.
lik. 36. p. un 2. piezīmi pie notar.
nolik. 280. p. un 1928. g. 8. de-
cembrī, izsludina, ka Pauls, Jāņa
d. Michalovskis un Vilhelmine-
Olga Jāņa m. Michalovskis, dzim.
.?Grābeklis 1928. g. 1. decembri
noslēguši pie Liepājas notāra
Ž. Kaupiņa zem reģ ". Ns 14292
līgumu, ar kuru viņi atcēluši
viet. priv. lik. 79 un sek. p.
paredzēto laulāto ļaužu mantas
kopību, pēc kūja Pauls Jāņa d.
Michalovskis, iestājoties likumīgā
laulībā 1925. g. 12. aprīlī ar
Vilhelmini Olgu Jāņa m. Mi-
chalovskis, dzim. Grābeklis, sa-
ņēmis no pēdējās kā pūru Ls 1000
skaidrā naudā un daž. kustamu
mantu Ls 2000 vērtībā, bet kopā
Ls 3000, kāda manta skaitās
par sievas atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 1928. g. 22. decembrī.
JVs 1025/28. g.

Priekšs. b. A. Kiršfeids.
22318Č Sekr. A. Jansons.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. janvārī, pīkst. 10.30 dienā,
Rīgā, Meža parkā, Visbijas prosp.
Ns 7, pārdos Viktorijas Kuvalds
kustamo mantu, sastāvošu no
biljarda galda u. c. un novēr-
tētu par Ls 1100.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvāri.
24104 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. janvāri, pīkst. 12,30 dienā,
Rīga, Ezermalas ielā Ns 25,
pārdos Annas un Jāņa Čanderu
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, gleznām u. c. un
novērtētu par Ls 3120.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
24105 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. februāri, pulkst. 10.30 dienā,
Rīgā, Puškina ielā Ns 2,
pārdos Moiseja Kačtova kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c. un novērtētu par Ls 1645.

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

Rīgā, 1929. g. 8. janvārī.
241C3 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
22. janvārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 16, dz. 1,
pārdos Mnaše-Hirša Lanesmaņa
kustamo mantu, sastāvošu no
kungu cepurēm, novērtētu par
Ls 280.

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

Rīgā, 1929. g. 12. janv. 24115
Tiesu izpild. J. Kazubierns.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. ' 23. janvāri, plkst. 'lO
dienā, Rīgā, Valdemāra ielā JNs 11,
dz. 7, pārdos Alfrēda Iknera
kustamo mantu, sastāvošu no
rakstāmgalda ar piederumiem
un fligeļa firmas ,,Beker" un
novērtētu par Ls 1700.

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

Rīgā, 1929. g. 10. janvāri.
L. JNs 322. 24065

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1928. g. 22. decembra
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1460". p. ar šo
paziņo, ka pilnvara izdota no
Benedikta Zigunova Jēkabam
Cerkasovam, kas apliecināta trešā
Ļeningrādas notarielā kantorī
1928. g. 3. septembri ar Ns 16127
un no Latvijas ģenerālkonsula
Ļeningradā, uzskatāma par iznī-
cinātu ar visiem tālāk pilnvaro-
jumiem, kādi uz minētās piln-
varas pamata būtu izdarīti.

1928. g. 22. decembri. Ns 2840.
22289o Miertiesnesis (paraksts).

Maltas iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1928. g. 21. dec.
lēmumu un pamatodamies uz
civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka
pēc 1905. g. 30. aprīlī mirušā
Izidora Ādama d. Jaņeviča
ir palicis mantojums, sastāvošs
no nekustama īpašuma Bufališku
ciemā, Silajāņu pagastā, un uz-
aicina visus,kam uz šo mantojumu
būtu kādas tiesības, kā mantnie-
kiem, pieteikt šīs tiesības augstāk
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

1928. g. 22. decembri. Ns 2838.
22290o Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,

uz Editas-Lauras, Astas-Augustes
Gerdas-Malvīnes un Georga-Jo-
hana Veigeļu lūgumu un pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 1928. g. 6. decembri
nolēma: 1) atzīt par samaksātu
un iznīcinātu hipotēkārisku obli-
gāciju, kura apgrūtina Astai,
Editai, Georgam un Gerdai,
Alberta-Fridricha bērniem Vei-
geļiem piederošu nekustamu man-
tu Liepājā ar krep. Ns 2064 un
1901. g. 22. augustā ar žurn.

Ns 1060 nostiprināta uz Evalda-
Jāna, Jāna d. Birznieka vārdu
5000 rbļ. ' lielumā; 2) atvēlēt
lūdzējiem pieprasīt zemesgrāmatu
nodaļā minētas hipotēkāriskas
obligācijas izdzēšanu iz zemes-
grāmatām. N° 545 28.

Liepājā, 1928. g. 22. decembri.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfeids.
22315n Sekretārs A. ļansons.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā Ns 1, paziņo, ka 1929. g.
15. februārī, pīkst. 10 rītā pie
Ludzas dzelzceļa piestātnes uz
bij. Martiševas muižas tagad
Jerošenko zemes tiks pārdota
Dāniela Bereza kustama manta
sastāvoša no dažādām siksnām,
un novērtēta par Ls 355,—. Iz-
zināt sarakastu, novērtējumu kā
arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
24037b Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā Ns 1, paziņo, ka 1929. g.
16. februāri, pīkst. 10 rītā,
Ludzas apr. Ciblas pag. Rusino
ciema tiks pārdota Dāniela Be-
reza kustama manta, sastāvoša
no 2 cūkām, āboliņa un siena
un novērtēta par ' Ls 440,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo niantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
24035b Tiesu izp. (paraksts).

' 'Citu iestāžu
sludinājumi.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvāri ir ap-
stiprinājis Dunaviešu mel. s-bas
,,Ūdensroze" statūtus. Sabie-
drība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģ. III daļas 431. 1. p.
Ns 1081.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ilūkstes apr. Rubenes pag. ,,Par-
tizānos" c. Rubeni.

Daļas vadītājs A. Kuze.
23984b Darbvedis F. Bri'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janv. ir ap-
stiprinājis Zlēku mel. sab. ,,Vec
upe" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sab. reģ.
III daļas 423. 1. p. Ns 1073.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Zlēku pag. namā
c. Ugāli.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23985b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvārī ir
apstiprinājis Sarkanmuižas mel.
sab. ,,Elkšķene" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 411. 1. p.
Ns 1071.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Sarkanmuižas pag.
c. Ventspili.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23986b Darbvedis F. Bri'edis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvāri ir ap-
stiprinājis Zūru mel. sab. ,,Lat-
lauks" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas422.1, p. Ns 1072

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Zūru pag. caur
Ventspili.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23987b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Sarkanmuižas mel. sab.
,,Brida" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas 420. I. p,
Ns 1070.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Sarkanmuižas pag.
c. Ventspili.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23988b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Zlēku mel. sabiedr.
,,Baņģeva" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra 111 daļas 424.1, p. X? 1074

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Zlēku pag: caur
Ugāli.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23989b Darbvedis F. Briedis^

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Zlēku mel. sabiedr.
„Palgas Vanka" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra III daļas
425. 1. p. JVs 1075.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Zlēku pag namā
c. Ugāli.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23990b Darbvedis F. Briedis.
liekšlietu ministrijas pasu nod.,
izsludina par nederīgu Ericha
Freiia ārzemju pasi JVs 8156,
izd 1926. e. 29. dec. Rīgā. 24010b

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas, Ludzā, Vakzāles
ielā Ns 1, paziņo, ka 1929. g.
14. februārī, pīkst. 10 rītā,
Ludzas apr. Ciblas pag. Ozu-
pines muižā tiks pārdota Dāniela

Bereza kustama manta, sastā-
voša no 1 grūbu gaņģa, 2 zortēja-
mām mašīnām, I putraimu skal-

dāmas mašīnās un 1 decimāl
svariem, un novērtēta par Ls 820,
Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
24036b Tiesu izp. (paraksts).

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvāri ir ap-
stiprinājis Popes mel. sabiedr.
..Židlauki" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra MI daļas 428. I. p.
JVs 1078.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Popes pag. namā
c. Ventspili.

Daļas vadītājs A. Kuze.
23991 b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 7. janvārī ir ap-
stiprinājis Piltenes mel. sabiedr.
,,Lagzdiene" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas 427. 1. p.
JVs 1077.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ventspils apr. Piltenes pag. caur
Pilteni.

Daļas vadītājs A. Kuze.
23993b Darbvedis 'F. Briedis.

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsludina

rakst. izsoles
1929. g. 21. janvārī uz ziepēm,

veļas, gabalos — 2000 kg;
un ziepēm, šķidrām, — 5000kg;
šļūtenēm, kaņepāju — 1000
tek. mtr. 1*

1929. g. 30. janvāri uz dzelzi,
stūru un plākšņu — 59.180kg.
Izsoļu sākums pulkst. 11 no

rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
5°/p drošības naudas no piedā-
vājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā
Ns 3, ist. 103. L 153 23858

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 8. februārī,
pīkst. 10 dienā Rīgā !. Min-
sterejas ielā 8/10, dz. 14 pārdos
J. Finkelšteina kustamu mantu
sastāvošu no dzīvokļa iekārtas
un novērtētu par Ls 373,52,
Rīgas pilsētas valdes parāda
segšanai. 24064b

Aizputes prēf. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 28. janvārī,
pīkst. 10, tiks pārdota Sakas
pagastā, Salienes dzirnavās pirmā
atklātā vairāksolīšanā kustama
manta, pidederoša E. Zemela
mantiniekiem, sastāvoša no 40
metriem zili krāsotas vadmalas
un 30 metriem pelēkas vadmalas
un novērtēta kopā par Ls 372,60
procentuāla peļņas nodokļa pa-
rāda dzēšanai, saskaņā ar No-
dokļu departamenta rakstu no
1928. g. 24. nov. JVs 50251/1 24019

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina atklātībai, ka 1929. g.
25. janvārī, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apr. pr-ka pārvaldes
Bauskā, Pils ielā JVs 52 pārdos
vairāksolīšanā Kārlim Lemesim
aprakstītu mantu, sastāvošu no
vienas brūnas spalvas govs. 6 g.
vecas, novērt, par Ls 15,—, dēļ
soda naudas piedzīšanas. 241! 4h

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 23. janvārī,
pīkst *. 10 dienā, Rīgā Kaļķu
ielā JVs 23, dz. 2 pārdos A. Hai'te
kustamu mantu, sastāvošu no
drēbju skapja un novērtētu
par Ls 205,65, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 24063b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 7. februārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Ķēniņu
ielā JVs 11, dz. 8 pārdos K. Ļebe-
deva kustamu mantu, sastāvošu
no dzīvokļa iekārtas un novērtētu
par Ls 22,85, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 24062b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 23. janvāri,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Škūnu
ielā JVs 12/14, pārdos S. Elbeka
kustamu mantu, sastāvošu no
1 rakstāmmašīnas un novērtētu
par Ls 159,11, Rīgas pils. valdes
parāda segšanai. 24061b

Bauskas apr. pr-ka pal. 2. iec.
pārdos atklātā vairāksolīšanā š. g.
29. janvārī, pīkst. 10 no rīta,
Kurmenes pagastā ,,Zvirbuļu "
mājās Kristapam Jankovskim
piederošu mantu, sastāvošu no
dažādām istabas lietām, novēr-
tētu par Ls 23,70, liecinieku
naudas piedzīšanai, saskaņā ar
Jaunjelgaas iec. miertiesneša rak-
stu .Vs 3017, no 1928. g. 11. jūl.

Madonas apr. pr-ka pal. Liec.
paziņo, ka 1929. g. 25. janvāri,
pīkst. 11 , Madonā uz tirgus
laukuma tiks izpārdotas vairāk-
solīšanā Aleksejam Borisovam
piederoša kustama manta, sa-
stāvoša no sienas spoguļa, no-
cenota par Ls 50,— izpildot
Praulienas pag. valdes rakstu
no 1928. g. 15. decembra Ns 1581.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
24022b
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Saskaņā ar likumu par valsts zemes fondā ieskaitīto zemju

hipotēkārisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu (Lik. krāj. 1923. g.
Ns 92.) 3. p.

Valsts zemes banka
uzaicina kreditorus pieteikt viena mēneša laikā pēc šī sludinājuma
iespiešanas dienas ..Valdības Vēstnesī" savas tiesības un uzrādīt
prasības dokumentus, kas nodrošināti uz sekošām uz valsts vārdu
pārvestam zemēm:

1. Uz Drobeniku Zastenoku (no Strūžānu muižas) hip.
JVs597 (tagad JVs4383) Bērzpils pag., Jaunlatgales apr., nostiprināti
sekosi parādi:

a) pēc 1912. g. 14. janvārī nostiprināta ieķīlāšanas raksta no-
drošināts 20,250 un 10,125 un 10,125 kr. rbļ ' . = kopā 40,500 kr.
rbļ. Jevdokijai Kamkovs aizdevums.;

b) pēc 1913. g. 11. maijā nostiprinātā ieķīlāšanas raksta no-
drošināts Jevdokijas Križanovskis 3000 kr. rbļ. aizdevums;

c) pēc 1915. g. 23. decembrī nostiprināta ieķīlāšanas raksta no-
drošināts Jevdokijas Kamkovs 9300 kr. rbļ. aizdevums.
2. Uz Grīvas pilsētas Kalkūnes muižas dzimtsnomas grvints-

gabalu Ns 290, hip. Ns 91, nostiprinātā 1911. g. 28. jūnijā ar JVs641
hipotēka par 1000'kr. rbļ. Vulfam Altšuleram par labu.

3. Uz Rīgas pilsētas IV hip. iec. Zasulaukas muižas 64 grupas
dzimtsnomas gruntsgabalu JVs82 hip. Ns 1045 nostiprināta 1911. g.
25. novembrī ar JVs 4192 hipotēka par 20.009 kr. rbļ. Rīgas pilsētas
diskonto bankai par labu.

4. Uz Grīvas pilsētas. Kalkūnes muižas dzimtsnomas grunts-
gabala JVs 51 hip. JVs 17 nostiprinātas sekošas obligācijas:

a) 1900. g. 7. jūnijā ar JVs 650 Rūdolfam Kornam par labu
5000 kr. rbļ.;

b) tad pat tam pašam par labu 3000 kr. rbļ.
5. Uz Mūra un Zasoļu muižas pārpalikušo zemes gabalu,

hipot. JVs 1726 (agrāk Ludzas apr. JVs358), Jaunlatgales apr., Bērzpils
pag., nostiprināti sekosi parādi:

a) pēc 1895. g. aizlieg. raksta krāj. JVs 43, Rēzeknes apr. 1. iec.
miertiesneša 1895. g. 18. maija aizlieguma raksta JVs 889,
ieraksts par 100 kr. rbļ. nesamaksu Pesei Globus uz 1893. g.
25. novembra lūguma pamata;

b) pēc 1895. g. aizlieg. raksta krāj. JNT° 44 tā paša miertiesneša
1895. g. 18. maija aizlieguma raksta JVs891 ieraksts par 300 kr.
rbļ. nesamaksu tai pašai Pesei Globus uz 1892. g. 21. septembra
ieķīlāšanas raksta pamata;

c) pēc 1895. g. aizlieg. raksta krāj. JVs 45 tā paša miertiesneša
1895. g. 18. maija aizlieguma raksta JVs 893 ieraksts par 300 rbļ.
nesamaksu Pesei Globus uz 1891. g. 23. maija ieķīlāšanas
raksta pamata;

d) pēc 1897. g. aizlieg. rakstu krāj. JVs 9—559, tiesas 1897. g.
4. marta lēmuma ieraksts Sofijas Krživickis 1000 kr. rbļ.
prasības nodrošināšanai uz 2 vekseļu pamata;

e) pēc 1897. g. aizlieg. rakstu krāj. JVs 10—560, tiesas 1897. g.
4. marta lēmuma ieraksts Sofijas Krživickis 1440 kr. rbļ.
prasības nodrošināšanai uz 3 vekseļu pamata;

f) pēc 1898. g. aizlieg. rakstu krāj. JVs 27—807, tiesas 1897. g.
17. marta lēmuma ieraksts Sofijas Krživickis 1563 rbļ. 19 kap.

prasības nodrošināšanai uz 1897. g. 5. aprīļa izpildu raksta
JVs 179 pamata;

g) pēc 1898. g. aizlieg. rakstu krāj. Ns 28—808, tiesas lēmuma
ieraksts Sofijas Krživickis 1087 rbļ. 78 kap. piedzīšanas pra-
sības nodrošināšanai uz 1897. g. 26. aprīļa izpildu raksta
JVs 208 pamata;

h) pēc 1898. g. aizlieg. raksta krāj. JVs 71—2040, tiesas 1898. g.
16. jūlija lēmuma ieraksts Izraēla Cemachova-Salitana 865 kr.
rbļ. prasības nodrošināšanai uz 1892. g. 23..jūlija ieķīlāšanas
raksta pamata:

i) pēc 1898. g. aizlieg. raksta krāj. JVs 73—2084, tiesas 1898. g.
23. jūlija lēmuma ieraksts, tā paša Salitana 700 kr. rbļ. prasības
nodrošināšanai uz 1893. g. 25. oktobra obligācijas pamata un

j) pēc 1900. g. aizlieg. rakstu krāj. JVs74—2271 Alberta Razevska
39600 kr. rbļ. aizdevuma nodrošināšanai uz 1900. g. 27. jūnijā
nostiprinātas obligācijas pamata.

24G69ē Valsts zemes banka.
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Saskaņā ar likumu par Valsts zemes fondā ieskaitīto zemju

hipotēkārisku parādu nolīdzināšanu un dzēšanu (Lik. krāj. 1923. g.
JVs 92.) un šī-likuma 1927. g. 24. janvāra pārgrozījumiem (,,Vald.
Vēstn." 1927. g. JVs 18.),

Mists zemei MU
uzaicina kreditorus pieteikt viena mēneša laikā pēc šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valsdības Vēstnesī", savas tiesības un uzrādīt
prasības dokumentus, kas nodrošināti uz sekošiem mūža nomas,
obroka un cinšu zemes gabaliem:

1) Uz Ķemeru pilsētas, Slokas muižas dzimtsnomas grunts-
gabalu JVs 23 h. p. JVs 2808 un tagad uz plāna apzīmētu ar Ns 431-F,
nostiprināto 1913. g. 17. decembrī ar JVs 709 obligāciju par 6000 kr.
rubļiem.

2) Uz tās pašas pilsētas un muižas dzimtsnomas grunts-
gabalu Ns 133 hip. JVs 1510 un tagad uz plāna apzīmētu ar JVs 199-F,
nostiprināta 1900. g.9. oktobrī ar JVs201, obligācija Fricim Simsonam
par labu 2000 kr. rub.

3) Uz Rīgas Jūrmalas pilsētas, Bulduru muižas dzimts-
nomas gruntsgabalu Ns 49 hip. 1993 un tagad uz plāna atzīmētu
ar JVs 865-F-b, nostiprinātas

a) prasības:
1. 1915. g. 12. februārī Johana-Otto Pakula lietā 213 r. 10. k.
2. tad pat ar JVs 2 tai pašā lietā par 213 r. 10 k.
3. tad pat ar JVs 3 tai pašā lietā par 213 r. 10 k.
4. tad pat ar Ns 4 tai pašā lietā par 321 r. 40 k.
5. tad pat ar JVs 5 tai pašā lietā par 110 r. 80 k.

b) hipotēkas:
1. 1908. g. 30. janvārī ar JVs 26 Minnai-Alvīnei Zvirgzdinš

par labu 3000 rubļu.
2. 1910. g. 27. augustā ar JVs 287 Jānim Jēkaba d. Makaram

par labu 5000 rubļu.
3. 191-1. g. 26. maijā ar JVs203 Otto Bērtuļa d. Birkensteinam

par labu 10000 rubļu.
4. 1913. g. 27. augustā ar JVs 404 Pēterim Mārča d. Grīslim

par labu 7000 rubļu. 24068ē Valsts zemes banka.

Šoseju un zemes ceļu departaments
noturēs š. g. 22. janvārī, pl. 11 savās telpās, Gogoļa ielā 3, ist. 468,

otrreizējas jauktas (mutiskas un rakst.) izsoles
sēcošiem darbiem.»

1) Izceļamās daļas būve koka tiltam uz mūra balstiem, pār Ai-
viekstes upi — Lubānā.

Nodrošinājums Ls 5000.
2) 37,70 mtr. gara dzelzsbetona tilta, uz mūra balstiem, būve

pār Ilūkstes upi, uz Ilūkstes—Daugavpils ceļa.
Nodrošinājums Ls 7000.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi departamentā ist. 467 pa-
rastā darba laikā. L2I4 24109



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Valsts dzelzceļu
4. ceļu iec. priekšnieks
izdos 1929. g. 18. janvārī, pīkst.
12 savā kantori Gulbenes stacijā

otrreizējā mutiskā izsolē
ledus piegādes darbus:

1) Gulbenes stacijā — 1500 kub.
mtr. drošības nauda Ls 500,—;

2) Madonas stacijā 43 kub.
mtr. drošības nauda Ls 40.

Tuvākas ziņas iecirkņa kan-
tori darba dienās no pīkst. 10—14.
L. 218. 24108b

Jelgavas apr. pr ka pal. 1. iec,
izsludina par nederīgu pieteikto
kā nozaudētu jaunā parauga
Latvijas iekšz. pasi JVs 664 ,/
C. V. 012464 ar Emmas-Līnas
Kleimanis, dzim. Kundziņš vārdu
izd. no Blīdienas pag. valdes
1927. g. 1'9. nov. 24018b

Rigas prēf. 11. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 17. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Sētas ielā JVs 1
dz. 14, pārdos vairāksolīšanā
N. Nikolajevam piederošu ozol-
koka bufeti, novērtētu par
Ls 363,97, strādnieku apdrošinā-
šanas parāda piedzīšanai par
labu Rīgas un apkārt.n ēdienu
un dzērienu uzņem. klp. slimo
kasei, pēc Darba inspektora
raksta JVs 687 un Ds 15335.

24114b
Rīgas prēf. administratīvā nod.,

izsludina par nederīgu apliecību
par motocikletu vadīšanas tie-
sībām, JVs 670, izdotu 1923. g.
14. augustā no Rīgas Pārbaudī-
šanas kommisij. ar Kārļa Kārļa d.
Ruže vārdu, kā nozaudētu.24060b

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 633, kā
nozaudētu, izdotu 1925. g. 2. nov.
ar Rūdolfa Gailīša vārdu. 24110b

Textil-tirdzn. un rūpn. a. 's. „DELKA", Rīgā, Brīvības ielā 129/ 133.
Bilance uz 1927. g. 31. decembri.

ls

Aktīvs. Ls rasi.vs.

Mašīnas inventārs un darba rīki . . 155142,64 Akciju kapitāls 650 akcijas ā 200 . I3O0O0,—
Kase 95,12 Kreditori 217913,17
Tekošs rēķins Ziemeļu bankā .... 757,08 Akcepti 5583,69

Vekseļu sastāvs portfelī un inkasso . 2903,04
Debitori 94015,79
Jēlvielas, pusfabrikāti un gatavas preces 18265,43
Krāsas un ķimikālijas 27219,49

Degvielas ' ? 2400 —
Drošības nauda par elektriskiem skai-

tītājiem ? • 1400 —
Uz priekšu samaksāti izdevumi par

1928. g ? ? ? 1974,85

304173,44
Pelņas un zaudējumu rēķins . . . . 49323,42

353496,86 353496,86

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Ls Kredits. Ls

1927. g. 31. decembri. Uzlabošanas rēķins ....
Algas un darba algas . . . 95277,43 brutto peļņa 158265,58
īres 10800.— Vērpuma algas rēķins
Remonts un 'montāža '. ! ! 27673,77 brutto peļņa 21706,29
Degvielas 21785,06 Preču rēķins . . . . . . . 5117,26 185089, 13
Elektriskās strāvas patēriņš '^12 Netto zaudējums ... . 49323,42
Ūdens patēriņš 4765,—
Auto uzturēšana 10548,06
Alga par aušanu 475,20,
Tirdzniecības izdevumi, dru-

kas darbi, reklāmas, pasta
izdevumi, telegrammas un
citi kantora izdevumi . . 7478,05

Nodokļi un markas ....2665,07
Apdrošināšana 1545,82
Slimo kasei 4104,69
Iesaiņošanas materiāls . . . 4554,41
Vedummaksa, muitas nodevas

pārvadāšana . . . . . . 41J7 ,74 24466,58

Ceļojumu izdevumu rēķins . 2097,02
Procentu rēķins 2524,70
Provīzijas, kursa starpības . 1050,30
Atvilkumi un atmaksas . . 7474,27
Mašīnu un inventāra amorti-

zācija 12429,04 ___
234412,55 234412,55

23831o Valde.

Valsts zemes banka,
Liepājas nodaļa, Liepājā,
Kūrmājas prosp. JVs 2, pamato-
joties 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 piedzīšanai

1) Aizputes apriņķa valdē,
1929. gadā 30. janvāri, pīkst. 10
dienā,
pārdos otrreizējā atklātā vairāk-

solīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas Aiz-
putes apriņķī, Aizputes pagastā,
Aizputes-Pils muižā jaunsaimn.
JVs 109 F un ir piešķirta Volfam-
Danielam Jankeļa Leibas d.
Beitleram (skat. Zemes Ier.
Vēstn. JVs 162 lapas pusē 35
ar kārtas JVs 3044/53888)

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplat. 17,02 ha,
b. koka šķūnis;

3) Izsolē varēs piedalīties per-
sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai pilnva-
rotam Valsts zemes bankas pār-
stāvim:

a) drošības naudu Ls 465,
b) centrālās zemes ierīcības

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

Lūgumi dēļ atļaujas piedalī-
ties izsolē jāiesniedz Centrālai
zemes ierīcības komitejai vis-
maz divas nedēļas pirms izsoles
dienas.

4) Tiesību ieguvējiem, tūliņ
pēc izsoles beigām, jāpapildina
iemaksātā drošības nauda līdz
>/ 5 no nosolītās summas. Pārējās
4 /5 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. 11. janvārī. JVs a 67813.
24067 Valsts zemes banka.

Rigas prēf. 11. iec. priekšnieks,
paziņo, ka 1929. g. 16. janvārī,
pīkst. 10 -dienā, Kalnciema ielā
JVs 2-b, dz. 17, pārdos vairāksolī-
šanā T. Bernerim piederošu puķu
vāzi, bildes un dažādas traukus,
novērtētus kopsummā par Ls 226,
nodokļa parāda piedzīšanai par
labu Rīgas pils. valdei, pēc
pēdējās raksta JVs 14109. 24113b

Rīgas prēf. administratīvā nod.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
šofera apliecību JVs 103, izdotu
1922. g. 15. febr. no Rīgas Pār-
baudīšanas kommisijas ar Edgara
Matuševica vārdu. 24059b

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 17659, kā
nozaudētu, izdotu 1927. g.28. dec.
ar Teodora Fogela vārdu. 24111 b

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
atļauju JVs 16608, kā nozaudētu,
izdotu 1928. g. 2. dec. ar Friča
Knētes vārdu. L. 230. 24112b

Piins hoKin
mantu loterejas izlozē 1928.g.

26. decembri
vinnesti krituši uz
sekos, numuriem;

5, 18, 48, 61, 66, 74. 86, 93 102
103, 104, 106, 110, 125, 128* 14?'
158, 171, 193, 243, 255, 261, 266 *
269, 276, 286, 288, 296, 305 309'
320, 322, 324, 328, 347, 354 381 *
392, 395, 399, 403, 418. 432, 459 *
500, 501, 512, 550, 554, 566 579*
583, 585, 595, 616, 625, 630 636'"
660, 678, 689, 697, 724, 733, 734"
740, 748, 756, 758, 760, 761, 766 *
772, 773, 780, 783, 785, 786, 988*
800, 807, 809, 817, 818, 831, 841*
848, 858, 861, 866, 869, 880 9l|"
921, 922, 933, 935, 937, 938, 941 *
942, 949, 950, 952, 959, 963, 964*
966, 979, 991.

1000, 2, 4, 13, 16, 17, 22
34, 43, 54, 57, 65, 70, 95, 104"
109, 113, 118, 126, 139, 141, 159*
171, 183, 190, 201, 208, 211, 23s'
239, 248, 251, 252, 271, 273 291*
324, 348, 357, 361, 363, 274, 382'
394, 401, 424, 427, 443, 451, 469*
495, 505, 510, 513, 517, 518, 529 *
536, 538, 542, 563, 576, 589, 59o '
610, 638, 649, 674, 678, 683, 690 *
693, 719, 741, 772, 782, 794 817 *
845, 864, 866, 871, 912, 927, 928*
930, 933, 936. 957, 996, 998

2009,22, 42, 58, 134, 137, 148
154, 165, 214, 225, 232, 245, 249'
276, 283, 335, 366, 409, 439, 44$'
471, 488, 512, 529, 530, 533, 538 '
555, 557, 603, 605, 620, 621, 630*
632, 647, 651, 666, 682, 687, 689 *
690, 705, 706, 713, 716, 727, 734
742, 753, 762, 790, 803, 807, 812*
835, 852, 854, 869, 877, 893, 897
903, 910, 914, 933, 938, 945, 946
970. 975. 980. 997.

3040, 42, 53, 58, 89, 94, 108,
109, 111, 117, 152, 154, 159, 164,
167. 179, 181, 190, 196, 202,203,
204, 206, 207, 208, 210, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 221, 222, 225,
229, 230, 240, 241, 242, 249, 265,
273, 288, 293, 301, 313, 341. 247,
352, 377, 383, 396, 398, 399, 414,
416, 422, 465, 472, 480, 481, 491,
511, 518, 521, 544, 547, 552, 572,
587, 591, 592, 599, 601, 617, 622,.
630, 631, 635, 637, 645, 667, 701,
704, 724, 725, 727, 754, 767, 770,
777, 785, 786, 788, 791, 792, 800,
809, 826, 832, 840, 873, 874, 875,
882, 887, 896, 902, 912, 928, 929,
948, 970, 974, 984.

4001, 37, 47, 57, 72, 74, 85,
110, 129, 182, 193, 229, 243,258,
274, 279, 282, 321, 325, 330, 335,
353, 406, 407, 427, 436, 446, 453,
454, .455, 459, 468, 496, 499, 500,
503, 505, 512, 514, 518, 519, 522,
524, 531, 534, 536, 538, 545, 547,
548, 560, 561, 565, 566, 567, 571,
573, 574. 575, 579, 587, 592, 593,
596, 599, 600, 601, 609, 620, 625,
638, 640, 646, 654, 664, 672, 678,
691, 702, 713, 722, 737, 769, 778,
815, 817, 822, 826, 829, 830, 831,
832, 833, 840, 841, 842, 844, 846,
850, 851, 853, 856, 857, 861, 863,
864, 865, 867, 869, 874, 877, 878,
881, 884, 886, 887, 888, 890, 892,
897, 899.

5002, 23, 31, 37, 40, 50. 97,
127, 132, 144, 154, 178, 198, 218,
231, 252, 260, 261, 265, 274, 276,
301, 302, 312, 318, 321, 335, 406,
410, 422, 432, 436 437, 442, 440,
453, 454, 483, 489, 501, 507, 527,
528, 535, 539, 544, 554, 555, 558,
559, 581, 577, 586, 591, 607, 613,
615, 625, 635, 639, 653, 654, 659,
662, 683, 698, 719, 756, 760, 768;
772, 790, 799, 802, 808, 816, 817,
829, 835, 856, 905, 923, 931, 960,
982, 985, 998.

Vinnesti izņemami viena mē-
neša laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas. Neizņemtos vin-
nestus uzskatīs kā biedrībai dā-
vātus. .

Vinnestus izsniedz Neibādē,
Pēterupes kooperatīva veikalā
JVs 1, darbdienās no pīkst. 9 līdi
15 un svētdienās no pīkst. 13—15-
2401 lē Valde

^
A/S. „Latvijas Privātais LoM'

bards" valde, Rīgā, Teātra ielā
JV2 9, tāļr. 2.3.2.6.9.. caur _š»
paziņo, ka no viņas izdotās zemāk
pievestās ķīlu zīmes ir no t»
īpašniekiem nozaudētas un liek
uzskatītas par nederīgām:
NsNs 395842392648 un 393718-

24066b Valde.

Likumu un Ministru kabineta

noteikumu krājums.
1929. g. 1. burtnīca

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

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,40
ar piesūtīšanu ,, 0,44

Saturs:
1) Likums par tirdzniecības u"

kuģniecības konvenciju starp

Latviju un Turciju. ,
2) Likums par pagaidu tirdz-

niecības vienošanos " stary

Latviju un Bulgāriju.
3) Papildinājums noteikt'""»

par vienreizēju pabaisi
valsts darbiniekiem.

Būvniecības pārvalde,
Brīvības ielā JVs 37 39, izsludina š. g. 1. februāri, pulksten 11,

rakstisku sacensību

dūņu maisīšanas un sildīšanas mašīnas piegādei
Ķemeru sēravotu iestādes vajadzībām; drošības nauda Ls 300,—.
Ar noteikumiem var iepazīties būvniecības pārv. L221 24106

Jelgavas telefona Kantora priekšnieks
izsludina 1929. g. 28. janvārī, pulkst. 12 dienā, Jelgavas telefona
kantora kancelejā, Pasta ielā Ns 23, galigu mutisku izsoli uz

136 gab. stabu sagatavošanu un izvešanu
uz Jelgavu, Pasta ielā JVs 26.

Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iesniegs telefona kantora
priekšniekam paziņojumu, apmaksātu ar 40 sant. zīmognodokli,
un būs iemaksājis * kantora priekšniekam vai izsoles kommisijai
līdz torgu sākšanai 10% no solījuma summas.

Tuvākas zinas telefona kantora kancelejā Jelgavā, Pasta
iela Ns 23, darbd. no 9—13. L 225 24107

Jtlešu departaments
paziņo, ka 1929. g. 23. janvāra mežu izsoles sludinājums (nodr.
„Vald. Vēstn." JVs 291.) ailē ,,Novērtējums latos" grozīts sekosi:

Kādā ļIzsoles Novērtējums Kādā Izsoles Novērtējums
virs-bā vien.JVs latos virs-bā vien.JVs latos

I ļ J i
Kandavas 19 9000 Vecmuižas 33 14000

20 13000 „ 34 9500
21 6000 Kuldīgas 14 8000
22 22300 „ 15 9000
23 5200 „ 16 9000
24 7300 „ 17 6000
25 2500 „ 18 16000
26 3800 „ 19 12000
27 2500 Vecmoku 15 4000
28 5800 „ 16 26000
29 2800 „ 17 26000
30 3500 Rendas 20 51000

Dundagas 18 9700 „ 21 30000
19 7000 „ 22 28000
20 1600 „ 23 5800
21 1600 „ 24 30000
22 2800 „ 25 12000
28 14000 „ 26 13500

Vecmuižas 21 2400 „ 27 15000
22 750 „ 28 11000
23 1500 „ 29 3500
24 1350 „ 30 12500
25 1300 „ 31 6600
26 37000 ,. 32 2900
27 3000 „ 33 1900
28 700 Skrundas 8 60000
29 5500 „ 9 40000
30 19500 ., 10 22000
31 12000 „ II 21000
32 8000

24038ē

Priekules virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 15. februārī, Priekules virsmežniecības
kancelejā, Mazgramzdas muižā,

augošu mežu,
pēc celmu skaita pazeminātu līdz 60% uti

sagatavotus materiālus,
pazeminātus par 15%.

II iec. mežniecībā, Mazdzeldas, Asītes un Auderes novados,
pēc celmu skaita 5 vienības, no 10—497 kokiem, vērtībā no Ls 45
līdz Ls 284.

III iec. mežniecībā, Tuknu novadā, sagatavotus balkus,
107 gab., vērtībā Ls 736.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsolē pielaidis personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10% no

summas par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības pieņems ari: 1) Latvijas Valsts iekšējo aizņēmumu

obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes
bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību garantijas un no
jaunsaimniekiem, kuri vēlas pirkt uz viņu zemes augošu mežu un
mežā pārdošanas summu pieskaitīt zemes izpirkšanas maksai,
vekseļus ar divu kreditspējigu galvenieku parakstiem.

Ciršanas biļeti izņemot pircējam jāiemaksā drošības naudas
ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbu izvešanai apvienotas
vienā summā — 20% apmērā no vienības pārdošanas summas, pie
kam šī drošības nauda paliek Mežu departamenta ricibā. Ciršanas
vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu resors.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs apvienotas drošības naudas
ciršanas vietu tīrīšanai un kultūru darbu izvešanai nav jāmaksā.

Ja par pirkto mežu visu naudu samaksā izsolē, jeb ne vēlāk,
kā viena mēneša laikā no izsoles dienas, līgums nav jāslēdz.

Par sagatavotiem materiāliem visa nauda jāsamaksā 8 mēnešu
laikā no pārdošanas dienas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 2* 24012ē Priekules virsmežniecība."

Baltijas papīru i papes fabrikas akciju sabiedr.
Izvilkums no norēķina par XXVII operācijas

1927-/28. g.
(no 1927. g. 1. jūlija līdz 1928. g. 30. jūnijam).

Ienākums. Ls Ls
Kopējais ienākums par pārdoto papīru . 1763978,34
Krājumā esošais papīrs 384063,66
Ienākums no zemes 258,50
Atlikums no pag. gada peļņas .... 313,17 2148613,67

Izdevums.
Materiāli, malka, ogles, siksnas, filces, sieti 1018716,11
Izmaksa strādniek., algas, dažādi remonti,

tirdzniecības izdevumi u. t. t 482204,16
Pārvešana un fraktēs 181814,84
Apdrošināšanas prēmijas, procentes, no-

raksti zaudējumos un nodokļi . . . . 236949,71 1919684,82

Brutto peļņas ienākums 228928,85
Saskarni ar kopējās sapulces nolēmumu no

1928. g. 15. decembra nolemts pārvest:
Priekš norakstījumiem (Amortizācijas) . 130781,24
Speciālais rezerves fonds 2% 12000,—
Akcionāriem 10% dividendes 60000 —
Nodokļi . . 25000 —
Atlikumu pievienot nāk. 1928./29.g. peļņai 1147,61 228928,85

Bilance uz 1928. g. 30. jūniju.
Aktīvā. Ls Ls

Nekustamie īpašumi, gruntsgabals, ūdens-
spēks, dambis un kanālis, ēkas, mājas
,,Stūre", pievedceļš, telefona iestāde,
inventārs, kūts inventārs, mašīnas, elektr.
iestādes 1600965,99

Kasē: Ls 5315,26. Vērtspapīri Ls 488,40 5.803,66
Debitori, depozīti, vekseļi portfelī, trates 3221.978,05
Krājumā: siksnas u. tauvas, fabrikas mate-

riāli, ražošanas materiāli, malka, mežs,
akmeņu ogles, filces un sieti, mašīnu
reparatūra, iesaiņošanas materiāls, re-
monta materiāls, 'papīrs 1009.324,13 5838.071,83

Pasīvā:
Kapitāli: Pamata 600.000 —

rezerves kapitāls un speciālais rezerves
fonds 206.000 —
Amortizācijas 333.472,97

Kreditori, obligācijas, direktoru depoziti 2.511.559,05
Trates, akcepti, pienākošās dividendes un

^
tantjemas, peļņa . " . . 2187.039,81 5838.071,83

;: ļļzvilkumŝ nojkopējājsjsapulces protokola.
Kopēja sapulcē noturēti 1928. g. 15. decembri vienbalsīgi

n o I ē m a:
1) Apstiprināt norēķinu par I927./28. g. bilanci uz 1928. g.

30. jūniju un budžetu par 1928./29. g.
2) Pēc pieņemtās kārtas izstājušos direktora Arnolda Hoff a kga

un direktora-kandidāta Nikolaja Dombrovska kga vietā
valde vienbalsīgi ievēl atkal abus minētos kungus savos
līdzšinējos amatos. 23968ē Valde.

Latvija desmit sados
Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo

10 gadu darbības vēsture.
Šis mūsu Valsts jubilejas svētku kommisijas izdevums
iespiests un dabūjams. Krājumā pasniegtas plašas
pirmavotos smeltas ziņas par visu mūsu valsts resoru
un iestāžu darbību pagājušos 10 gados, no Latvijas valsts
nodibināšanās līdz šim. Šo vēsturisko krājumu derīgs un
vajadzīgs iegādāt vispirms pašām valsts iestādēm un

pašvaldībām, tad skolām, bibliotēkām u. 1.1.
Krājums 384 Ipp. biezs un maksā eksemplārs 2 latus, pasūtāms

un saņemams „Vaidības Vēstneša" kantorī. Piesūtot pa pastu
krājums maksās Ls 2.40
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