
Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums

ārzemju militāro augstskolu sarakstā, kuru
pilna kursa beigšana dod Latvijas armijas
virsniekiem tiesības, kas paredzētas likuma
par augstākiem militāriem kursiem (Lik. kr.

1929. g., 23) 20. pantā.
(Izdots uz likuma par augstākiem
militāriem kursiem 22. p. pamata.)

Minētā saraksta (Lik. kr. 1929. g., 54)
4. pantu papildināt ar sekošo:

Intendantūras akadēmija,
Kara medicīnas akadēmija,
Jūras inženieru akadēmija.

Šis papildinājums ir spēkā no 1929. g.
18. marta.

Rīgā, 1929. g. 30. maijā.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Kara ministris A. Ozols.

Noteikumi
par sabiedrisko darbu kārtībā izve-

damiem meliorācijas darbiem.
(Izdoti uz likuma par valsts pabal-
stiem un kreditiem no plūdiem un
neražas cietušiem iedzīvotājiem —
Lik. kr. 1929. g. 46-3 p. pamata.)

1. Meliorācijas darbi sabiedrisko darbu
veidā izvedami galvenā kārtā apvidos,
kur ir brīvs vietējais darba spēks.

2. Sabiedriskosdarbus izvēloties, priekš-
roka dodama lielākiem darbiem, kā pie-
mēram upju regulēšanai un tādu novad-
grāvju rakšanai, kuri apkalpo lielāku zemes
platību un lielāku skaitu saimniecību.

3. Kad sabiedriskos darbus izved uz
privātām zemēm, ieinteresētiem zemes
īpašniekiem jāsedz 25% no darba izmaksas,
ja saskaņā ar noteikumiem par pabalstiem
zemes meliorācijai (Lik. kr. 1928. g. 31)
darbs nav izvedams pilnīgi uz valsts
rēķinu vai ar mazākām zemes īpašnieku
piemaksām. Darbu izmaksas aprēķinā nav
ieskatāmi izdevumi par darba technisko
uzraudzību un administrācijas izdevumi.
Zemes īpašnieku piemaksas, kur nav melio-
rācijas sabiedrību, nosakāmas saskaņā ar
noteikumiem par grāvju un citu ūdens-
būvju ierīkošanu uz svešām zemēm nosusi-
nāšanas un apūdeņošanas nolūkos (Lik.
kr. 1925. g. 190 un 1928. g. 187, 47.—50. p.),
bet kur nodibinātas meliorācijas sabiedrī-
bas un projekts apstiprināts, tur saskaņā
ar noteikumiem par meliorācijas sabiedrī-
bām (Lik. kr. 1925. g. 191, 15.—33. p.),
un samaksājamas pēc darbu izvešanas ar
Valsts zemes bankas kreditu palīdzību
(noteikumi par valsts pabalstiem zemes
meliorācijai — Lik. kr. 1928. g. 31).

4. Par padarīto darbu strādniekiem
maksā dienas algu pēc Iekšlietu ministrijas
^sludinātām normām vai arī noteiktu
akorda darbu atlīdzību. Akorda darbu
atlīdzību nosaka Zemkopības ministrijas
kultūrtechniskā daļa vai kultūrtechnisko
darbu rajona pārzinis. Darbu noorganizē-
tai un uzraudzībai uz vietas norīkotām
Personām maksājama atlīdzība procentuāli
"o padarītā darlīa vērtības, bet ne vairāk
ka Ls 180,— mēnesī.

5. Darbus var izdot darba arteļiem,
VP 'em jāreģistrējas pie vietējām meliorā-
CH&\ sabiedrībām vai pie pagasta valdes,
^rēķināšanās par padarīto darbu izdarā-

ļ "a ar arteļa pārstāvi.

6. Izņēmuma gadījumos tādos apvidos,
kur vietējais brīvais darba spēks nav
pietiekošs, darbus var izdot izvešanai uz-
ņēmējiem saskaņā ar likumu par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām (Lik. kr.
1927. g. 44. un 204),. paredzot līgumos,

ka uzņēmējam jāpieņem darbā pirmā
kārtā vietējie strādnieki, ziņojot par iz-
pildāmiem darbiem vietējām pašvaldības
iestādēm vietējo iedzīvotāju informēšanai.

7. Techniskam un administratīvam per-
sonālam, kas nodarbināts sabiedrisko darbu
noorganizēšanā un izvešanā, izmaksājama
prēmijā l/0 apmērā no izvesto darbu iz-
maksas. Prēmijas sadalīšanu apstiprina
zemkopības ministris.

8. _ Naudu par padarīto darbu izmaksā
Kultūrtechniskā daļa caur saviem darbi-
niekiem vai arī caur vietējo pagasta valdi,
nosūtot tai izmaksas aprēķinus un naudu.

Rīgā, 1929. g. 14. maijā.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Zemkopības ministris A. Alberings.

Rīkojums.
Visām iestādēm, kas saņēmušas kommi-

sijā tālāk pārdošanai ,,Latvijas iekšējā
1920. gada 4% aizņēmuma ar'prēmijām"
obligācijas, š. g. 30. jūnijā jāizbeidz obli-
gāciju pārdošana un jāsastāda akts divos
eksemplāros par tām obligācijām, kuras
uz akts sastādīšanas laiku palikušas ne-
pārdotas, kā arī jādod pārskats par visām
pārdotām obligācijām.

Aktīs obligātoriski jāuzskaita katras
obligācijas sēriju un biļešu numuri.

Nepārdoto obligāciju akts sastādīšanu
izdara kommisija, sastāvoša no 3 perso-
nām, kurā ieiet: iestādes priekšnieks resp.
atbildīga persona, kura saņēmusi obli-
gācijas kommisija, persona, kura bija no-
darbināta pie obligāciju pārdošanas, un
viena persona no vietējām pašvaldības
iestādēm; šīs personas apliecina akts
pareizību at saviem parakstiem un iestādes
zīmogu.

Akts oriģināli par nepārdotām, kā arī
pārskati par pārdotām obligācijām ie-
rakstītā sūtījumā nododami vēlākais š. g.
30. jūnijā pastā un pasta kvīte jāglabā minē-
tai iestādei kā pierādījuma dokuments. Ne-
pārdotās obligācijas, par kurām nebūs sa-
stādīta attiecīga akts, kā arī, ja akts ne-
būs nodota ierakstītā sūtījumā pastā un
apzīmogota ar pasta zīmogu noteiktā
datumā, tiks uzskatītas kā pārdotas un
naudu iekasēs no minētās iestādes.

Pēc š. g. 30. jūnija līdz attiecīgam rī-
kojumam neviena iestāde nedrīkst'pārdot
kommisija pieņemtās ,,Latvijas iekšējā
1920. g. 4% aizņēmuma ar prēmijām"

obligācijas.

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā. -Ne T/p. 21.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Banku nodaļas priekšnieks A. Kacens.

Telefona satiksme ar Norvēģiju.

Sākot ar 1. jūliju atklājama telefona sa-
tiksme starp visām Latvijas telefona ie-
stādēm no vienas puses un pieliktā sarakstā
minētām Norvēģijas telefona iestādēm no
otras puses tranzītā caur Igauniju, Somiju
un Zviedriju uz lejāk minētiem notei-
kumiem, t

1. Pielaistas steidzamas un zibens sa-
runas. Par pēdējām maksa divdesmit-
kārtīga. Tāpat pielaistas vienkāršās un
steidzamas valsts sarunas.

2. Abonementa sarunas pielaistas.
Stiprās satiksmes stundās par viņām ņem
trīskārtīgu maksu, bet vājas — pusi no
normālās (dienas) takses. Vājas satiksmes

laikā abonementa sarunas var pagarināt
arī pāri par 6 minūtēm, ja satiksme to
pieļauj. Mēneša maksu par abonementu
aprēķina par 30 dienām, bet ja pieteicot
abonementa sarunu stiprās satiksmes
laikā abonents izslēdz svētdienas un svi-
namas dienas, tad maksu ņem par
25 dienām.

3. Maksa par sarunām redzama no
šādas tabulas:

Norvēģijas joslas
A B, C 1 D 1 D2

un C2
Latvijas daļa Ls 1,20 1,20 1,20 1,20
Igaunijas „ „ 1,80 1,80 1,80 1,80
Somijas ,, „ 3,90 3,90 3,90 3,90
Zviedrijas ,, ,, 3,— 3,— 3,— 3,—
Norvēģijas „ „ 1,20 2,40 4,20 5,40

Kopā Ls 11,10 12,30 14,10 15,30

Vājās satiksmes laikā no pīkst. 19—8
pēc sarunas izejas vietas laika, šīs takses
noteiktas 3 5 apmērā un īsti: Ls 6,60,
7,40, 8,50 un 9,20.

Pielikums: saraksts!

Direktora vietā nodaļas
vadītājs An še vi es.

Norvēģijas telefona iestādes pēc joslām.

Iestāde Josla
Alta D2
Andenes D2
Arenda! A
Asker A
Aurdal A
Balstad . D2
Bergen Cl
Berlevag . D2
Bjorkasēn D2
Bodo Dl
Boroy A
Brettesnes D2
Brevik A
Brbnnbvsund DI
Bb Vesteralen D2
Dalsovra Cl
Dombas B
Drammen ....... A
Drobak A
Egersund Cl
EJverum A

Fagernes Valdres . . . . A
Farsund Cl
Fauske Dl
Fillan B
Flekkef jord Cl
Florb C2
Fredrikstad A
Fredriksvern A
Forde Sunnfjord .... C2
Geilo A
Gibostad D2
Gjovik A
Grimstad A
Gurskov C2
Halden A
Hamar A
Hamarbv DI
Hammerfest D2
Hamnvik D2

Harstad D2
Haugesund Cl
Havbvsund D2
Hemnesberget Dl
Henningsvaer D2
Herbvsundet Cl
Hokksund Eiker . . . . A
Holmestrand ...... A
Honningsvag D2
Horten A
Hbnefoss A
Hbvanger C2
Jessheim A
Kabelvāg D2
Kirkenes D2
Kistrand D2
Kongsberg A
Kongsvinger A
Kopervik Cl
Kragern A

Kristiansand S Cl
Kristiansund N C2
Langenes D2
Langesund A
Larvik A
Levanger B
Liland Ofoteri D2
Lillehammer B
Lillesand A
Lillestrbm A
Lvngseidet D2
Lvngor A
Laerdal C2
Lodingen ....... D2
Lbkken verk B
Mandal . .Cl
Meliamn D2
Melno ....:.... D2
Mo Rana Dl
Moen Malselv D2
Molde C2
Mosjoen Dl
Moss A
Mvsen A
Maloy C2
Namsos B
Narvik D2
Nordfjordeid . ' C2
Norheimsund Cl
Notodden ...* .... A
Odda Cl
Ophaug B
Oslo A
Otta B
Porsgrund A
Rēna A
Risor A
Rjukan A
Rognan Dl
Rbrvik . B
Rbvken A
Sand Ryfylke Cl
Sandefjord A
Sandnes CI
Sandnessjben Dl
Sandtorg D2
Sandvika A
Sarpsborg A

Šauda Cl
Seljord A
Sjoholt C2
Sjovein D2
Ski A
Skien A
Skjervoy D2
Skudeneshavn Cl
Skānevik CI
Son A
Sortland D2
Stabekk A
Stamsund D2
Slavanger Cl
Steinkjer B
Stjbrdal B
Stokmarknes D2
Stoksund B
Stord Cl
Stryn C2
Sulitjelma DI
Sunndalsora B
Svelvik A
Svolvaer D2
Sbrvāgen D2
Tana D2
Tingvoll B
Tonnes Dl
Tromso D2
Trondlijem B
Tvedestrand A
Tynset B
Tānsberg A
Utne Cl
Vadsb D2
Vārdo D2
Volda C2
Voss Cl
Olen Cl
Alesund C2
Andalsnes C2

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: ļ,ez piesūtīšanas

?/Ldu ' "12- (saņemot eksped.) par:

3 mēn „ 6- gadu Ls 8,-
1 „ , 2— V2 gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie '.» ? >> '.70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru . . . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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

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

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) .' . ,, —,23

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Papildinājums ārzemju militāru augstskolu
sarakstā, kuru pilna kursa beigšana
dod Latvijas armijas virsniekiem tie-
sības, kas paredzētas likumā par
augstākiem militāriem kursiem.

Noteikumi par sabiedrisko darbu kārtībā
izvedamiem meliorācijas darbiem

Rīkojums par Latvijas iekšējā 1920. gada
4% aizņēmumu ar prēmijām.

Telefona satiksme ar Norvēģiju.

Latvijas valdības a*»_ ^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J|g2ig 1N1||§ svētdienas un svētku dienas

Redakcija: «ff*^^y^^^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī tts 2. Tālrunis20032 ^*^pf§jfc^§l|^^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^&T Atvērts no pulksten 9—3



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai vīnu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š.g. 8. maija lēmuma ir jāpiedalās Bikstu upes augšgala meliorācijas sabiedrībā „Straume", jāņem
dalība Tukuma apr. Bikstu un Jaunpils pagastu Bikstu upes augšgala regulēšanas un galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

to
c«
M

3 Dalībnieka
o
0. vārds un uzvārds

*

1. Fricis Reinšmidts
2. Juris Leimanis
3. Kārlis Stagers
4. Jēkabs Kauceris
5. Fricis Zvirbulis
6. Fricis, Francis Pinka ....
7. Jēkabs Prātnieks
8. Kārlis Zvirbulis
9. ļānis Vilks

10. Juris Oliņš
11. Julius Zeiferts
12. Žanis Pētera dēls un Lavīze

Didriķa m. Burnovski . , .
13. Fricis Radziņš
14. Augusts, Gusts Volfs ....
15. Jānis Sirmis
16. Valsts
17. Kārlis Pone
18. Kristaps Grauze
19. Jānis Pavēnis - . .
20. Vilbelmine, Minna Lizete un

Jānis Rumba 3/5 ; Fricis un
Augusts Kārļa d. Rumbas
un Kārlis Kriša d. Rumba 2/5

21. Kārlis Mozerts
22. Kārlis Hoferts
23. Ernests Eisbergs
24. Jānis Veinbergs
25. Paulis Fimberis
26. Ansis Salmiņš
27. Fricis Friča d. un Emīlija Jāņa

m. Kochi
28. Kārlis Sproģis
29. Jēkabs Kakusis
30. Fricis Milleris
31. Miķelis Jansons
32. Fricis Veinbergs
33. Valsts

Rīgā, 1929. g. 29. maijā.

Māju N2N2
Dalībniekam

Dalībnieka piederošo vai
pee pec

īpašumu tiesību viņa lietošanā . .v merme- zemes
apzīmējums esošo māju

^ ^^nosaukums ,. .
plāniem i reģistra

īpašnieks Birznieki 17F 1338
Krūmiņi 18F 1354
Birži 54F ; 1615
Laukgali 56F , 1343

Ieguvējs Dīķi 3F I V. 32 N° 6844
īpašnieks Kalnēji 4F | 1420
Ieguvējs Lejinas 5F V. 32 Nfe 6846

Kulduri 6F V. 32 Ns 6847
īpašnieks Tiltiņi 106F 3737

Trīdiki 104F 3721
Veģi " 103F

īpašnieki Lielpopes — 1300
īpašnieks Mazpopes 1302

Makeri — ' 1304 '

Ieguvējs Kamradži V. 45 N° 1702
īpašniece Atāli — —
īpašnieks Lielūži 945

Rodiķi 958
,, Lemeši — 944

Apstipr. mant. Mesteri — 948/949
īpašnieks Kleberi — 940

Cērpes 968
Bārdini 1298
Jojas — 1308
Muldas 1296
Mazbalbards 2799

īpašnieki Lūmaņi 2798/158
īpašnieks Balbards — 1310

Krūtaini — 1311
Auci 1299
Vīndedži 1287
Ķīļi 941

īpašniece Valsts zeme .—

Darbu iz-
maksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
no kuras

un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
dalībnieku

piederēja. baisu
skaitu

Ls

Bikstu pagasta Bikstu muižas 286.— šin' dalībnieku sarakstā uz-
45 rādītās darbu izmaksas sum-

" " " " ,_, ' mas uzskatāmas par pamatu
>> >> " " OUo, dalībnieku maksājumu no-
,. ,, ,, ,, 485,— teikšanai un nokārtošanai ka

Bikstu pagasta Springu muižas 149,— pie darbu pirmreizējās izve-
9]7 šanas, tā arī pie izvesto
7o' darbu uzturēšanas kārtībā

>> >• " >> 'oo, turpmāk, neņemot vērā darbu
,, ,, ,, ,, 145,— faktisko izmaksu, kura var

Jaunpils pagasta Jaunpils muižas 573,— būt lielāka vai mazāka.
570
Q03

Bikstu pagasta Bikstu muižas 1877,—
«43
1207,-
96? —ii ii ii ti >?"-)

— 78 —
Jaunpils pagasta Jaunpils muižas 318,—

„
~

,- „ 263,-
131

11 11 11 M 1^1,

131
ii ii j? ii »«^i,

238,-
4?5 —

Bikstu pagasta Bikstu muižas 800,—
1014,-
5iq11 J J 11 »> v^ 1 ^/,

1148,—

1419 —

jy »» »» 7>' -
>j »f )»

J
ī ' ^•'J i

,, ,, t, ,-, *JZ>\J,

236,—
Jaunpils pagasta Jaunpils muižas 854,—

— 2063,— 1

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Latvijas iekšējā 1920. gada 4<>/0 aizņē-
muma prēmiju izloze un biļešu tirāža
notiks 1929. gada 1. jūlijā, pulksten 10
dienā, Nacionālā teātra telpās. Rīgā,
Valdemāra ielā. — Izloze publiska.

Rīgā, 1929. g. 11. jūnijā. N° T/p. 21.
Finanču ministris A. Petrevics.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Paziņojums.
1924. gada 20. jūnija likuma kārtībā,

laikā no 1929. g. 6. līdz 26. jūlijam,
zemkopības departamenta vecākais mēr-
nieks Hugo Līnis izdarīs īpašuma tiesību
nostiprināšanu uz sādžas mājsaimniekiem
piederošo piešķirto šņoru zemi sekošās
sādžās Jaunlatgales, Ludzas un Daugavpils
apriņķī:

Kad
a.jS Pagasta Sādžas nozīmēts
ŽiS nosaukums nosaukums darbus
g ?* - izvest

Jaunlatgales apriņķī:

1929. g.

1. Gauru Laurutu 6. jūlijā
2. Liepnas Surikovas 4. „

Ludzas apriņķī:

3. Kārsavas Beļenu 8. „

4 Nautrēnu Sārņu 10. „
5. „ Jurču 12- »

Daugavpils apriņķī:

6 Preiļu Ivanovkas 17. ,,

7 Kalupes Sludinisku 19. ,.

8 Rudzētu Brislas 23. ..

g Borovkas 24.

10 Krustpils Kokfu-Salas 25. ..

11. Ungur- Inķenu 26. ..

muižas
Mērniecības daļas vadītājs Ž. Krūmiņš.

Darbvedis (paraksts).

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris

ar 5% 8 maija lēmumu ir apstiprinājis

kultūrtechniskās daļas sastādīto un Bikstu

upes augšgala meliorācijas sabiedrības
,,Straume" darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Tukuma apriņķa Bikstu un Jaun-
pils pagasta Bikstu upes augšgala regu-
lēšanas un galveno novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties Bikstu upes augšgala meliorācijas
sabiedrībā ,,Straume ", minēto meliorācijas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 29. maijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Iekšlietu ministrijas preses un biedrību

nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 5. jūnija lēmumu ir reģistrēti
politiskās organizācijas ,,Latvijas brīv-
saimniecības partija" statūti un pro-
gramma.

Rīgā, 1929. g. 13. jūnijā. N° 152591.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K.Vilde.
6012 Darbvedis A. Veiss.

Izlabojums.
„Vald. Vēstn." I 19. numurā iespiestā,.at-

līdzības taksē par noķīlāto lopu uzturē-
šanu un barošanu" teikumā ..piena un
olu vērtība no pienākošās atlīdzības nav
aprēķināma" vārda ,,nav aprēķināma"
vietā jābūt ,,nav atrēķināma".

Meklējamo personu saraksts JV° 419.
(Beigas.)

29640. Matisens (Matisons - Mateisons-Mašin-
skis-Maniekis) . Jānis Jura d., dzim. 16. I 1907. g.
— Rīgas apgbt. Madonas apr. izm. tiesu r
NŠ 1526 no 3L V 29. (6. VI 29), apv. uz s. I. 51. un
583. p. 2. pkt. — Apcietināt.

2W41. Mašinskis - Matisens - Mateisons - Mo-
nickis-Eglits, |ānis, dzin 17. g. — Valkas
kara apr. pr-ka r. Ns 3725 no 18. V 29. (5. VI 29).
atrāvies no iesauks, š. g. febr. mēnesī. — Arestē-
jams un nog. mekl. rīcībā, uz tuvāko karakl.
kommisijas sēdi.

29642. Michelsons, Oskars-Heinrichs Georga
dēls, dzim. 29. VIII 1895. g.. pied. pie Rīg;:
Paziņot dzīves vietu Rīgas 7. iec. miert. uz Na 736
no 24 V 29. (4. VI 29), apv. uz s. I. 574. p. 3. d.

29643. Namnieks, Arturs Hermaņa d., dzim. ļ
31. VII 1900. g. — Pazinot dzīves vietu Rīgas ļ
5. iec. miert. uz Ne 655 no 17. V 29. (31. V 29),
apv. uz s. I. 51., 591. p. 3. d.

29644. Ozoliņš, Andrejs Otto d., dzim. 1885. g.,
Latvijas pils. — Rīgas 15. iec. miert. r. Ns 678 no
22. V 29. (31. V 29), apv. uz s. I. 581. p. 1 d. —
Apcietināt.

29645. Pitrans, Eduards Jāņa d., 18 g. vecs.—
Nepilngadīgo zemkop. un amatn. kol. dir. i.
Ns 225 no 21. V 29. (3. VI 29), izbēdzis no kolonijas.
— Apcietināt.

29646. Pizans, Staņislavs Pētera d., dzim.
!9n4. g., pied. pie Asūnes pag. — Pazinot dzīves
vietu Viļaku iec. miert. uz N°39/29. no*14. V 29.
(6. VI 29), apv. uz s. 1. 262. 1. p.

29647. Reiskarts, Eduards-Augusts Dāvā d.,
dzim. 17. XI 1899. g. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 15. iec. miert. uz Mi 139 ' no 20. IV 29.
(5. VI 29), apv. uz s. I. 262. p. 1. d. 284. p.

29648. Ramoliņš, Fridrichs Kārļa d., dzim.
30. III 1870. g., pied. pie Matkules pag. — Paziņot
dzīves vietu Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka i. no
— V 29. (4. VI 29), apv. piesavin.

29649. Skrebels, Jānis Eduarda d., dzim.
1905. g., pied. pie Bukmuižas pag. — Paziņot
dzīves vietu Dagdas iec. miert. uz JV° 324 no
28. V 29. (4. VI 29), apv. uz s. I. 581. p. ! d.

29650. Silis, Francis Jāņa d., dzim. 14. XII
1901. g. — Pazinot dzīves ' vietu Rīgas 10. iec.
miert. uz Ni 916 no 28. V 29. (6. VI 29). apv. uz
s. i. 581. p. 1. d.

29651. Smolenskis, ļulijs-Augusts Miķeja cf.,
dzim. 23. III 1883. g. — Valkas kara api. pr-ka
i. Ns 364 no 16. V 29. (5. VI 29), nav ieradies uz
1929. g. kārtējo iesauks. — Nogād. mekl. īīcībā
uz tuvāko apr. karakl. kommisijas sēdi.

29652. Skadiņš, Romāns Romāna d., dzim.
1909. g., pied. pie Asūnes pag. — Valkas apr.
1. iec. miert. r. Nq 258 no 22. V 29. (3. VI 29),
apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. — Apcietināt.

29653. Smilškalns, Jūlijs, dzim. 9. VII 1899. g..
pied. pie Nurmižu pag. — Krim. pārv. Rīgas nod.
pr-ka r. no 31. V 29. (4. VI 29), apv. piesavin.
— Apcietināt.

29654. Sprincis, Alfrēds Beita d., dzim.
7. II 1908. g. — Politiskās pārvaldes oi-ka r.
Ns 147593 no 1. VI 29. (6. VI 29), apv. uz s. I.
102. p. — Apcietināt.

29655. Zupa, Jānis Friča d., 23 g. v., pied.
pie Mēmeles pag., apv. uz s. I. 581. p. —
Meklē: Dobeles iec. miert. r. Nš 1039 no 22. V 29.
(4. VI 29), — paziņot dzīves vietu Krim. pārv.
Rīgas nodaļai.

29656. Upītfc Matilde Bērtuļa m., dzim.
27. XII 1880. g. — Pazinot dzīves vietu Valmieras
apr. 2. iec. miert. uz Ne 303 no 31. V 29. (6. VI 29),
apv. uz s. 1. 581. p. 2. d.

29657. Vārna, Teodors Simsona d., 14 g. vecs.
— Nepilngadīgo zemkop. un amatn. kol. ' dir. r.

!51 no 30. V 29. (6. VI 29), i/bēdzis no kolo-
nijas. — Apcietināt.

29658. Vaino, Lidija, dzim. 1911. g. — Ropažu
meiteņu kolonijas r. Ns 236 no
nav atgriezusies kolonijā. — Apcietināt.

29659. Virbalis, Jānis Kazimira d.. dzim.
1. XI 1901. g.. Latvijas pav. — Rīgas XI iec.

miert. r. Ns3!3.no 25. V29.(5. VI 29), apv. uz s. i.
581. p. 1. d. — Apcietināt.

29660. Vīksne, Jānis Jāņa d., dzim. 21. XI
1905. g., Latvijas pils. -?- Rīgas XI iec. miert.
r. Ns 1133 no 29. V 29. (6. VI 29), apv. uz s. 1.
574. p. 1. s. — Apcietināt.

29661. Vesmans, Kārlis, dzim. 1879. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
6. iec. mieit. uz Nq 787 'no 24. V 29. (4. VI 29), ļ
apv. uz s. I. 616. p. 1. d. 2. pkt.

29662. Vilenskis, Vulfs Genoša d., dzim.
1876. g., pied. pie Viļņas. —? Paziņot dzīves vietu
Krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no 31. V 29.
(4. VI 29), apv. uzticētā mantu izšķērdēšanā.

29663. Veinbergs, Jānis Ēvalda d., dzim.
9. II 1897. g., pied. pie Ventspils apr. — Paziņot
dzīves vietu Krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz
r. no 28. V 29. (3. VI 29), apv. krāpšanā.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 15. jūnijā.

Devīzes:
1 Amerikas doilars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku ..... 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,20—209,25
100 Vācijas marku 123,65—124,25
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,60
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 86—94

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevic».

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.



6. Rīgas Kājnieku pulks
pārdos publ. vairāksolīšanā 1929. g.
2. jūlijā, pīkst. 9, pulka sam-
niecības komandā, Kazaku ielā
No 3 5, divus armijai nederīgus

3 ZJrģUS. 6062b

Kuldīgas "apr. pr-ka pal. 2. iec.
pamatojoties uz civ. prec. lik.
1030. p. dara vispārībai zināmu,
ka 1929. g. 19. jūnijā, pīkst. 10.
dienā. Saldū, polic. kancelejā
tiks pārdota 1. atklātā ūtrupē
Kristjānim Eikertam iedzīv.
Skrundas pag. Sikutu mājās
sekoša manta: ķīlu raksts (obli-
gācija) uz Kristjāna Eikerta
vārdu par Ls 2000,— par 12%
gadā izdots no Jura Krista d.
Arā juma, novērtēts uz Ls 2
dēļ valsts prasības apmierinā-
šanas. 6050b

fftesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņ ā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 25. jūnijā
ļumē tās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1928. g. 27. jūn.
Rīgā mir. Fridricha - Rūdolfa

Fridricha d. Reicha testaments.
Rīgā. 1929. g. 12. jūnijā.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
<j01ob Sekretārs :ļA. Kalve.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1929. g. 10. maijā
uz Latgales apgabaltiesas proku-
rora lūgumu Jānis un Augusts
jūra d.d. Andžani atzīti par

atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Bukmuižas pagasta
padomei iecelt aizbildnību par
tie/vēsts promesošiem Jāni un
Augustu Jura dēliem Andžaniem
\\ 'ņu tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.
. Daugavpilī, 1929. g. 1. jūnijā.

L. Ne !704a/29. 5257b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. E. Kaņeps.
'Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1929. g. 2. maijā
uz Latgales apgabaltiesas proku-
rora lūgumu Pēteris Aloiza d.
Tuļa atzīts par atrodošos bez-
vēsts prombūtnē un uzdots Buk-
muižas pagasta padomei iecelt
aizgādnību par bezvēsts prom-
esošo Pēteri Aloiza d. Tūļu
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
L. Ns I776a/29. 5338b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra V. E. Kaneps.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
ai sauc sludinājumu, iespiestu
1929. g. 4. jūnijā ,,Vaid. Vēstn."

Ns 122, par mir. Ādama Miķeļa d.
Puntaka testamenta nolasīšanu
š. g. 21. jūnijā.

Daugavpilī, 1929. g. 12. jūnijā.
Ns 3025a/29. 6034b

Priekšsēd. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Dāvida Jāņa d. Bērziņa
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Strūžānu muižas
atdalītā zemes gabala ar no-
saukumu ,,Beidzines" , platībā
3 ha (Rēzeknes apr., Gaigalovas
pagastā) (senāk Ludzas apriņķa
Dolnopoles pag.) ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamc
mantu, iesniegt kommisijai pat
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-

sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tiki
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar nepastrī-
damas pārdošanas un hipotēka-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.

* Ne 2834. 5258b
Priekšsēd. E. Helvichs.
ārs-darbvedis ]. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

»iz Pētera Nikitas d. Beļajeva
.ii par nekustamās mantas
osas no Stuļpino sādžas

zemniekiem piešķirtās zemes ga-
bala (podvornij učastok), platībā
4 desetīnas 1276 kv. asis, Jaun-
latgales (senāk Ostrovas) apr.
Ptirvmales (senāk Tolkovas) pag.
ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām
it kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
"lisījai par to paziņojumu četru

i laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Vald.ības

esi" , pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hīpo-
tēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ns 2917. 5339b

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

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

enes (Jeļenas) Alekseja m.
Beļajevas lūgumu par nekustam,
ntantas, sastāvošas no, Stuļpinas
sādžas zemniekiem piešķirtās

/emes 6 laukos. 57 šņorēs,
Itibā 7 desetīnas 2126 kv.
airfik vai mazāk un bez

tam nepārdodamos objektos: ga-
nības un nederīgā zemē tiesības
ļ*2 daļām no 3|3'daļām,
J*as iziaisa ganībās apmēram
*266 kv. asis. un nederīgā zemē
?^26 kv. asis, Jaunlatgales (bij.

Ostrovas) apr., Purvmalas (senāk
Tolkovas) pagastā, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas'
tiesības uz minēto neku;tamo
mantu iesniegt kommisijai par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētā lūdzēja varētu tikt
ievesta Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieci bez kādiem
aprobežojum. ar neapstrīdamām
pārdošanas un hipotēkarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
Ns 2909 5340b

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

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz ieinteresētās personas (1925. g.
10. marta likuma 27. p.) Petru-
nelas Jāzepa (Jēzupa) meitas
Zarembo, dzim. Trasun, lūgumu
par nekustamās mantas, sastāvo-
šas no Ruttiļu folvarka platībā
126 desetīnas 43 kv. asis, Rē-
zeknes apr. Dricēnu pagastā,
kāda manta piederēja Ivanam
Jegora dēlam Trasunovam, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo 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 minētā nekustamā
manta varētu tikt ievesta Lat-
gales zemes grāmatu reģistri ar
visām attiecīgām tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
Ns 2893. 5342b

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

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Pētera Nikitas d. Beļajeva
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Stuļpinas sādžas
zemniekiem piešķirtšās šņoru ze-
mes 6 laukos 114 šņores, kop-
platībā aramas, zemes 11 des.
1795 kv. asis, vairāk vai mazāk
un bez tam vēl tiesības uz
2 3/4 daļām no 31;daļām ganībās,
kas iztaisa apmēram 1 des.
715 kv. asis un tiesības . uz
2., daļām no 314 nederīgā
zemē, kas iztaisa apmēram 3Ī0
kv. asis, Jaunlatgales (senāk
Ostrovas) apriņķa Purvmales (se-
nāk Tolkovas) 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
ičnīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkarisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Ns 2901b

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
Priekšsēd. E. Helvichs.

Sekret.-darbv. ). Strazds.
5341b

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Marjašas Azrijeļa meitas Zaks
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no dzimtslietošanas
tiesību pilsētas gruntsgabala Ns 3
lit. ,,a" ar ēkām, platībā 179 kv.
asis, Daugavpilī. I. pilsētas iec,
47. kvartālā, Alejas iela ar poli-
cijas Ns 24 ievešanu zemes grām.
reģistri,— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-

nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas „Valdibas Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
minētā lūdzēja varētu tikt
Latgales zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieci bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
5347z Nš 2850

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Pētera Ivanova (Ivana) dēla
tagad pēc uzvārda Nosova lū-
gumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Maksimovas sā-
džas zemniekiem piešķirtās zemes
gabala (nadvornij učastok) pla-
tībā 4 desetīnas 600 kv. asis,
Jaunlatgales (senāk Ostrovas)
apriņķa Linavas (senāk Tolkovas)
pagastā, ievešanu 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-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkarisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Ne 2879.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
Priekšsēd. E. Helvichs.

Sekretārs-darbvedis J. Strazds.
5343b

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jāņa Matīsa d. Trupa (viņš arī
Tropiņš) lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no Osagolu
sādžas viensētas Ns 47, platībā
3 desetinas 1253 kv. asis, Rē-
zeknes apr. Barkavas pagastā,
ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri, — uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
Kommisijas priekšsēdē'

E. Helvichs.
Sekret.-darbvedis I. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Vasilija Spiridona d. Meļicho-
va lūgumu par nekustamās man-'
tas, sastāvošas no Skudnovkas
sādžas zemes gabala, platībā 10
desetīnas 639 kv. asis, Rēzeknes
apriņķa Viļēnu pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
iecvests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
5346z Nš 2856
Kommisijas priekšsēdētājs

E.Helvichs.
Sekr. -darbvedis I. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jāņa Jāzepa (Osipa) dēla
Girvida lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no dzimts-
lietošanas tiesību pilsētas grunts-
gabala Ne 1 lit. ,,a ", platībā 304
kv. asis, ar ēkām, Daugavpilī,
III pilsētas iecirknī, 155 kvartālā,
Raipoles ielā ar policijas Ne8, un
Šūniņas ielā ar policijas Ns 6,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkarisku
apgrūtinājumu tiesībām,

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
5345z Ns 2864

Kommisijas priekšsēdētājs
E. Helvichs.

;i.-daub'v. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Andreja un Jāņa Indriķa d.
Kursīšu, Staņislava Jura dēla
Zarana un Justina (Ustiiia) Bēr-
tuļa d. Liepnieka (Lipenika)
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no zemes gabala ar
vietējo nosaukumu Lavrinovo,
platībā 45 desetīnas, Daugavpils
apriņķa Vārkavas pagastā, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
p ieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hip'otēkārisku apgrūti-
nājumu tiesībām. Ne 2871b

Daugavpilī, 1929. g. 3. jūnijā.
5344b Kommisijas priekšsēd.

E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis I. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 6. jūn.
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
10. janvāri mir. Aloiza Prieņa
un pēc 1929. g. 20. apr. mir.
Doratas Širlovskas (Šurlovskas)
ir palicis mantojums, kurš at-
rodas Asūnes pag. Laizānu ciemā.
Kādēļ uzaicina visus, kam būtu
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to kādas tiesības ,pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā, Dagdas miestā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī".

1929. g. 6. jūnijā.
Bl. I. Ns 127. " 6060b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
28. jūnijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,'
Brīvības ielā Ne 41, pārdos
Fridricha Vinkmaņa kustamu
mantu, sastāvošu no klavierēm
un galdiņiem un novērtētu par
Ls 270.—.

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

Rīgā, 1929. g. 5. jūnijā.
6077 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Nītaures pagasta tiesa,
Rīgas apriņķī, pamatojoties uz
pagasttiesu likuma 108. un 109.
pantiem, paziņo vispārībai, ka
Vilis Jura d. Blome pieņem
bērna vietā (adoptē) Eduardu
Rāvējs, dzimušu 1922. g. 24. mar-
tā, piešķirot viņam visas liku-
mīgā bērna tiesības un uzvārdu
..Blome".

Personas, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas pieteikt tās šai pa-
gasta tiesai trīs mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.)".
Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks ievēroti
un adoptācija tiks uzskatīta par
līikumīgā spēkā gājušu.

Nītaurē. 1929. g. 10. jūnijā.
Priekšsēd. J. Lazdiņš.

6052b Darbvedis R. Mikus.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. miertiesnesis, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p., civ.
[ik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
saskaņā ar savu 1929. g. 3. jūn.
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
11. maijā mir. Donata Aloiza d.
Zeiza, ir palicis mantijums, kurš
atrodas Daugavpils apr,, Asūnes
pag., Lelā-Zeiza sādžā. Kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības, pieteikt tās minē-
tam miertiesnesism viņa kamerā,
Dagdas miestā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vaid.Vēstn."

1929. g. 3. jūnijā.
Bl. Ne 125. 5679b

MiertiesnesisT(paraksts).

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Ābrama Dunje
lūgumu un savu 1929. g. 4. jūn.
lēmumu uzaicina personas, kuru
rokās atrodas sekosi vekseļi:

a) par Ls 35,— ar maksāšanas
termiņu 1929. g. 5. maijā, izdotu
no Jāņa Lapiņa, Brīvības ielā
Ns 33, dz. 39 un Elzas Kraukļa,
Tērbatas ielā Ns 6 8, dz. 81.,

b) par Ls 120, ar maksāšanas
termiņu 1929. g. 30. augustā,
izdotu no Iciga Kamenkovica,
Ģertrūdes ielā Ns 53, dz. 8;

c) par Ls 100,— ar maksāšanas
termiņu 1929. g. 15. augustā,
izdotu no Muše Rauchamans —
Ļaudonā;

d) par Ls 30,— ar maksāšanas
termiņu 1929. g. 15. septembrī,
izdotu no J, Strausa, Hospitāļu
ielā Ne 24-b, dz. 44 (žiranti:
Teodor Brižinskij, Rubins Hirš-
sons, Boris Zilbei);

e) par Ls 30,— ar maksāšanas
termiņu 1929. g. 20. septembrī,
izdotu no W. Rubezs, Lāčplēša
ielā Ns 26, dz. 17. (Žiranti:
K. Freiman, Rubin Hiršson,
Boris Zilber);

f) par Ls 34,— bez termina
izdotu no Muše Kaplan, Rūp-
niecības ielā Ne 3, dz. 9. piestādīt
tos miertiesnesim sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas. ,,Vald. Vēstn."
aizrādot, ka pēc minētā termiņa
vekseļi tiks atzīti par zudušiem
un iznīcinātiem.

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
L. Ne 855 29. g. 6041b

Miertiesnesis Bīlmanis.

Rīgas pilsētas 4. iec. mierties-
nesis, uz Sod. lik. 33. p. 3. pkt.
un 218. p. pamata paziņo, at-
klātībai, ka no viņa sodīta 1929. g.
10. janvārī, tirgotāja Anna Hirša
dzīv. Babītes pag. Skultes mājās
par tirgošanos ar pienu, kurš
saturējis kūts mēslus — pēc
Sod. lik. 209. p. ar Ls
vai l dienām arestā. 6040b

Miertiesneša v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
28. jūnijā, plks't. 1 dienā, Rīgā,
Strēlnieku ielā Nš 17, dz. 9,
pārdos Eduarda Segliņa kustamu
mantu, sastāvošu no raspuskām
un novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1929. g. 6. jūnijā.

6078 Tiesu izp. Ed. Ķ a 1n i ņ š.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 36, dz. 6,
pārdos Aleksandra Lāčgalvas
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls 475.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
6084 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. jūnijā, plks 't. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ne 21-a, pārdos
Zaimana Jachnina kust. mantu,
sastāvošu no 100 jauniem kungu
uzvalkiem, novērtētu par Ls 1500.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
6085 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rigas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
26. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Jelgavas šos. Ne 13b, dz. 1,
pārdos Kārļa Silgaiļa kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c, novērtētu par Ls 1063,70.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
6086 Tiesu izp. J.Ka z u b i e r n s.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs pazirio, ka 1929. g.
27. jūnijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ne 25, veik., pārdos
Katrines Grīnblats kustamo
mantu, sastāvošu no veikala
letes un plauktiem, grāmatām
un bildēm, novērtētu par Ls 548.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūnijā.
6087 Tiesuizp. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. jūnijā, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, V. Jelgavas ielā Ne 62,
fabrikā, f-mas ,,Latanil" lietā
pārdos II torgos Judela Vester-
maņa kustamu mantu, sastāvošu
no ādu apstrādāšanas aparātiem
un novērtētu par Ls 250,—.

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

Rīgā, 1929. g. 29. maijā.

6075 Tiesu izp. J. Zirģels:
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
26. jūnijā, pulkst. 9,30 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ne 3, Kārļa
Kanča lietā II torgos pārdos
Gotfrida Ošaliņa un Jāņa Grau
maņa kustamu mantu, sastāvošu
no dubultzeimera zāģiem un no-
vērtētu par Ls 1500,—.

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

Rīgā, 1929. g. 14. jūnijā.
6076 Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ne 68, paziņo:

1) ka Miķeļa Postnieka un
Eduarda Buša prasībās par
Ls 29,980 ar proc. un izde-
vumiem '929. g. 19. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu
publiskos torgos pārdos II torgos
Aleksandra Buša nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Biķer-
niekos, ,,Franku-muiža" V hip,
iecirknī ar zemesgrāmatu reģ.
Ne 1232 (grupā 78, grunts Ns 239)
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala, 147,03 pūr-
vietas, ar uz viņa atrodošamies
ēkām:

1) ka īpašumsprieks publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 40.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 120.553,32,
Rīgas pilsētas valdei Ls 20,59;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

papīri un dokumenti, āt-
es uz pārdodamo īpašumu,

ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rķ g. 30. maijā.
6082 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. jūlijā, pīkst. ' 10 dienā, Rīgā,
Butoviču salā, pārdos A S ,,Ek-
strans" kustamu mantu, sastā-
vošu no 730 kub. azīm šāļu un
latu malkas u. c. m., novērtētu
par Ls 4120, —.

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

Rīgā, 1929. g. II. jūnijā.
6083 Tiesu izpild J. Orīnios.

'Citu iestāsta
sludinājumi.

?

Paziņojums.

1929. g. 12. jūnijā Finanču
ministris apstiprinājis statūtus
Linu un labības tirdzniecības ak-
ciju sabiedrībai ,.S i a n d a r t-
i i n i ", kuras mērķis ir:

1) importa, eksporta, tranzita
un vietējā tirdzniecība ar liniem,
linsēklām, labību un citiem lauk-
saimniecības ražojumiem uz sava
rēķina un kommisija, ierīkojot
vajadzīgos kantorus, noliktavas.,
nodaļas un aģentūras iekšzemē
un ārzemēs;

2) iegūt, būvēt, nomāt un
izmantot dažādas lauksaimnie-
cības ražojumu apstrādāšanas un
rūpniecības iestādes.

Pamatkapitāls Ls 100.000 —
kurš sadalās 1000 akcijās pa
Ls100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.

Sabiedrību dibina sekosi La-
tvijas pilsoņi:

1) Kārlis Dreimanis, dzīv.
Rīgā, Kurmanova ielā Ns 11, dz.l 1

2) Arnolds Krūmiņš, dzīv.
Rīgā, Brīvības ielā Nš 34, dz. 8;

3) Kārlis Krūmiņš, dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā Nš 20. dz. 15;

4) Kārlis Liepinš, dzīv. Rīgā,
Raiņa bulv. Ne 2, dz. 2;

5) Kārlis Mauriņš, dzīv. Rīgā,
Ģertrūdes ielā Nš' 63, dz. 4;

6) Oskars Šķipsna, dzīv. Rīgā,
Kr. Barona ielā Ne 50.

Tirdzniec. nodaļas priekšnieks
A. Kacens.

6065b Revidents?A. Celmiņš.

Strenču pilsētas valdei
vajadzīgs pilsētas

MMM 919,
kūpam bez citiem pienākumiem
jāizpilda arī skolu ārsta un
Strenču alkoholiķu ārstēšanas
punkta vadītāja pienākumi. Alga
Ls 180,— mēnesī, pie brīva
dzīvokļa un 20 kub. mtr. malkas.
Personas, kuras vēlētos ieņemt
minēto vietu, valde uzaicina ie-
rasties personīgi š. g. 26. jūnijā,
pīkst. 13 pilsētas valdē, iesniedzot
lūgumus, nomaksātus ar zīmog-

,80 apmērā un tu-
vākas ziņas par līdzšinējo praksi.

1* 599Sz

Rīgas prēf.'l. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 25. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kaļķu
ielā Ne 12 kantorī pārdos Ericha
Berendta *

* kustamu* mantu, sa-
stāvošu no 6 raktāmgaldiem,
6 krēsliem un 1 rakstāmmašīnas
un novērtētu par Ls 994,20,
Cēsu slimo > kases parāda seg-
šanai. ***«<*»»«?*?** 6063b

Rīgas prēf.'l. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 26. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Doma
laukumā Ne 9 pārdos Jāņa Zuš-
maņa kustamu mantu, sastāvošu
no vienas papšķēres un novērtētu
par Ls 314,40 Jānim Niēdram
pienākošos īres parāda segšanai.

6064b

Rīgas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka š. g. 28. jūnijā,
pīkst. 10 no rīta, Katlakalna
pagasta valdē tiks publiskā
vairāksolīšanā pārdota Katlakalna
pag. valdei piederoša manta sa-
stāvoša no: viena brūna krāsota
naudas skapja, vērtībā Ls 114,27,
saskaņā ar 11 Rīgas pilsētas
slimnīcas rakštuino š. g. 30. apr.
Nš 1756.

Apskatīt pārdodamo skapi va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

eib



mantu izlozesvinnestu sarakste

Cesvaines ev.-Iut. baz-
nīcas valdes

1929. gada 2. jūnija

55,178,190,213,241,339
356, 376, 406, 485, 490 514 618 *
679, 685, 706. 845, ,S73, 874 '

88s'
904, 981.
1019, 29, 105, 183, 185, 186
189. 198, 202. 208, 24o 26
290, 307, 407, 421, 482 484' 490 '
499. 540, 557, 564, 583, 585. 6O3 '
620, 649, 708, 731, 739 764 777 ' '
849, 911, 918, 933.

2003, 34, 118, 164, 206 215
262, 373, 410, 423, 446 45u 479*
492. 499, 514, 531, 532, 552 557"
563, 598, 635, 707, 734, 74.
831, 913, 928, 967.

3063, 180, 211, 226, 283, 347
376, 380, 421, 447, 497, 608 700*
783, 904, 962,.

4041, 84, 168, 215, 240. 292
399, 404, 455, 534, 554, 560 608*

737, 743, 752, 847.
5040, 160, 178, 192, 215, 284

343, 363, 409, 472, 495, 531, 540*

583, 648, 676, 740, 839, 869. 930*
6015, 164, 205, 245, 276. 296

312, 333, 479, 520, 568, 576, 627'
722, 758, 776, 806, 836, 895. 918 '
927, 975.

7017, 64, 123, 171, 200, 220,
274, 282, 393, 453, 469, 505. 524,
635, 674, 690, 723, 776, 790. 803,
841, 999.

8042, 47, 116, 131. 152. 221
223, 262, 343, 374, 457, 466, 483,
493, 519, 560, 627, 652, 679, 686
697, 853, 854, 861, 916, 964, 988.

9012, 17, 23, 34, 50, 80, 88,
115, 123, 140, 179, 189, 226, 244,
265, 299, 304, 309, 370, 371. 444
485, 517, 574, 637, 645,671,834857, 885, 893, 897. 977.

Vinnestus izsniedz Cesvaines
pag. I. pakāpes pamatskolā,
Cesvainē. Telefons-Cesvaine 38,

5785b Valde.

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izlabo sekošus nepareizi Iespiestus
sludinājumus:

I) ievietoto š. g. ,,Vald. Vēstn."
108. num. Voldemāra Maskov-
kina kara kļaus, apliec, nozaud.
lietā, iespiests: izd. 1926. g.
14. martā, kas nepareizi, vajaga
būt: 1928. g. 14. martā ' un
2) ievietoto š. g. ,,Vald. Vēstn."
123. num. par Kārļa Kārļa d.
Jansona kara kļaus, apliec, no-
zaudēšanu, iespiests: Kārļa Kārļa
dēla Jaunus, kas nepareizi, va-
jaga būt: Kārļa Kārļa d. Jansona.

0013b

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
pagaidu kara kļaus, apliecību
Ne 6133, ' izd. 1929. gadu
27. maijā, no Rīīgas prēf. 6. iec.
pr-ka. 5973b

Tukuma pils. bāriņu tiesa iz-
sludina par nederīgu' nozaudēto
aizgādņa apliecību uz Osvalda
Tālberga vārdu, izdotu 1921. g.
16. decembrī ar Ne 60. 6043b

Gaigalavas pag. valde, Rēzek-
nes apr., izsludina par nede-
rīgiem, kā pieteiktus par no-
zaudētiem, zemāk minētos doku-
mentus:

1) Vecā parauga iekšz. pasi
Ne 2397, ar Pētera Aleksandra d.
Bandars vārdu, izd. 110 Tilzas
pag. valdes 1922. g. 16. nov.;

2) Zirga pasi Ne 10347 747,
izd. no Gaigalavas pag. valdes
1927. g. 9. febr. ar Staudža
Donata Jāņa d. vardu pārrakst.
uz Pētera Kazimira d. Uzula v.;

3) Vecā parauga iekšz. pasi
Ne 341, izd. no Gaigalavas
(Bikavas) pag. valdes 1921. g. g.
uz Jāņa Kazmera d. Uzula v.
un kara klausības apliecību
Ne 28296, izdotu no Rēzeknes
kara apr. pr-ka 1925. g. 16. dec.
ar Jānis Uzula Kazimira d. v.

5069b

Jelgavas pilsētas pol. priekšu,
izsludina par nederīgām sekošas
Latvijas iekšz. pases:

I) ser. LK- Ne -00374u , ar
Artūra Veisberga vārdu, izd.
no Jelgavas apr. pr-ka 1927. g.
8. okt.; 2) ser. LN Ne 012917,
ar Katrīnes Velve vārdu, izd.
no Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
6. jvil.; 3) ser. Nē 8107 ar Maksima
Ivanova vārdu, izd. no Rēzeknes
pils. pol. pr-ka 1923. g. 27. febr.;
4) ser. AP. Ne 000559, ar Emīlijas
Imbovičs vārdu, izd. no Rīgas
prēf. Jūrmalas pol. pr-ka 1928. g.
19. janvārī. 5035b

„Minimax" Latvijas akciju
sabiedrības

kārtējā pilnā sapulce
notiks 1929. g. 27. jūnijā, pīkst. 5»
pēc pusd., Rīgā, 1. Grēcinieki»'

ielā Ne 24.
Dienas kārtiba:

1) Gada pārsktats par 192s.
2) Revizijas kommisijas ziņo-

jumi;
3) Vēlēšanas;
4) Budžets par 1929. g.;
5) Priekšlikumi un paziņojumi.
6072b ^alde.

Maksātnespējīgās parādnieces
Lauksaimnieku un Rūpnieku
sabiedrības ,,Latvis" zvērināts-
kurators, zv. adv. pal. Aleksandrs.
Rotbergs, uzaicina šīs sabiedrības-
kreditorus uz kreditoru sapulci,
1929. g. 25. jūnijā, pīkst. 16,
Rīgā, Kalpaka bulv. Ne 2, dz. 17.

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora ziņojums:
2) Zvērināta kuratora atalgo -

jums;
3) Konkursa valdes vēlēšan
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. ' 6066b
Zvēr. kurators zvēr. adv. pal,

Aleksandrs Rotbergs.

Strenču krāj-aizd. s-bas valde
zsludina par pazaudētu vekseli

Ne 1099, par Ls 1000,—, iz-
rakstītu 1928. g. 21. oktobrī
no Kārļa Kušķa ar Jāņa-Antona
Bērziņa un Strenču krāj-aizd,.
s-bas žiro, ar maksās, term,
1929. g. 21. aprilī.

Brīdinot ikvienu 110 minētā
vekseļa pretīmņemšanas vai ie-
gūšanas, sabiedrības valde uz-
aicina atradēju nodot vekseli.
biedrības kasei — Strenčos.

Nozaudēts un uzskatāms par
nederīgu Rūjienas lauksaimnie-
cības mašīnu koplietošanas bie-
drības ,,Darbs" statūtu oriģināls.
6014b A. Eglīts u. O. Svīķis.-

Likumu un Ministru kabineta,
noteikumu krājums.

1929. g. 12. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valst»
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

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

Saturs:
143) Likums par tirdzniecības

un kuģniecības līgumu
starp Latviju un Serbu,
KroātuunSlovēņuKarālisti.

144) Likums par konvenciju starp
Latviju un Ungāriju par
noziedznieku izdošanu un
tiesisku palīdzību krimināl-
lietās.

145) Likums par papildinā-
jumiem un pārgrozījumiem
Sv. Pēterburgas starp-
tautiskai telegrāfa kon-
vencijai pievienotā starp-
tautiskā dienesta regla-
mentā (1925. g. Parīzes
caurlūkojtims).

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 28. jūnijā, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvāri Ns 6, dz. 10,

saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
Benkavas virsmežniecībā: Ls

Vien. Nš 9 Auces stac. steri mizotas stut- un papīrmalkas • |
19 mizotu egles kluču . . 1480

1,78 m( 8 gab.) nemizot. apses kluču . , I
Vien. Ne Kj uz posma Auce-Reņģe 455 steri dedzināmas malkas 3370

Auces virsmežniecībā:
Vien. Ns 5 Jostas stac. - 989 steri dedzināmas malkas 7770

Rembates virsmežniecībā:
Vien .Ne 17 Skrīveru stac. 1627 steri dedzināmas malkas 12000
Vien .Ne 18 Lielvārdes stac. 1179,5 ,, dedzināmas malkas 9800

Alūksnes virsmežniecībā:
Vien. Ne 3 III iec. mežn. Alsviķu nov., 61 steri mizotas stutmalkas 2,14 m g. . .1

kv. 12, 169, 41,'58, 186, 112 ., mizotas stutmalkas 2,46 „ . . 1800
184. 92 203 ' „ mizotas papīrmalkas 2,46 ,, . .)

Vien. Ne 4 pjL» Vaidavas stac. 46 ., mizotas stutmalkas 2,14 ,, . .|
7qq

58 „ mizotas stutmalkas 2,46 ,, . .)
Vien. Ne 5 25. apg., jauns. 9. S 615 ,, mizotas stutmalkas 2,46 ,, . ..

279 ,, mizotas papīrmalkas 2,46 ,, . .
24. apg., kv. liii 35 ,, mizotas stutmalkas 2,46 ,, . J 5200

10 ,, mizotas papīrmalkas 2,46 ,, . .1
26. apg., Miku zeme 17 ,, mizotas stutmalkas 2,46 „ . .)

Vien. Nš 6 Vaidavas stac. 319 gab. slīperu 1x11 šķ., 8,5' gara 1800

Vecmuižas virsmežniecībā:
Vien. Ne 29 Vecmuižas stac. lauk. 2, 3, 5 264,86 nv* (2259 gab.) skuju kluču 4500

Sēlpils virsmežniecībā:
Vien. Ne 13 pie šaurs!, dzelzc. Jēkabpils-

Viesīte 28 km un 21 km 719,75 steri dedzināmas malkas . 4700
Vien. Ne 14 pie šaursl. dzelzc. Viesīte-

Daudzeva 7 km, 22 km un
pie Vilciņiem 938,75 ,, dedzināmas malkas 5950

Vien. Ne 15 pie Daudzevas stac. 1079 ,, dedzināmas malkas 7000

Balvu virsmežniecībā:
Vien. Ne 8 Stac. Strādini 42 steri mizotas stutmalkas 2.46 m g. . . 260

Rīgā:
Vien. Ne 23 Preču stac. lauk. 74, 75, 76 135 steri runguļu un bojātas malkas 745
Vien. Ne 24 turpat 60 „ egles malkas 435
Vien. Ne25 ,, 150 ,, melnalkšņa malkas . 1275
Vien. Ne 26 Torņakalna st. lauk. 9 31,5 „ bērza runguļu 190

Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten ,11.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma
summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs
nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozītā un
kvīti iesniegt izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu
nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

Izsolē izsludinātos materiālus departaments pārdod vienībām, bet ne vairumā un tie pir-
cējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas.

Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no
izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākās ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulvNe 6, dz. 10 un attie-
cīgās virsmežniecībās, '

6073r MEŽU DEPARTAMENTS.

Posta un telegrāfa departaments
š. g. 18. jūnijā, pulksten 10. savās telpās, Radio ielā, izdos

jauktā galīgā izsolē
Auces, Kalnienas, Rūjienas un Siguldas pasta un telegrāfa

kantora ēkas 1

būvdarbus
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solīšanā, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, līdz ar
dokumentu par iemaksāto drošības naudu: darbiem Aucē Ls 400,—,
Kalnienā Ls 500,— , Rūjienā Ls 600,— un Siguldā Ls 200,—, iesnie-
dzami departamenta būvniecības nodaļai līdz izsoles sākumam.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz departamenta būv-
niecības nodaļa, 38. ist., un attiecīgi pastmeistari. L 1256 5200ē

Akc. sab. „PRIMA"
paziņo, ka 1928. gada rudenī toreizējie sabiedrības akciju īpašnieki
ievēlēja jaunu valdi, kura visus vecos sabiedrības parādus sa-
maksāja. Personas, kurām būtu vēl kādas prasības no akc. sab.
„Prima" par laiku līdz 18. sept. 1928. gadam

tiek uzaicinātas tādas pieteikt līdz 18. sept. 1929.g. valdei,
Rīgā, L. Smilšu ielā 8/10. 6074 Ake. sab. ,,Prima" valde.

Rīgas tekstilfabriku
akc. sab.

paziņo saviem akcionāru kungiem
ka 1929. g. 30. jūlijā, pīkst. 11,
priekš pusdienas, tiks sasaukta

Rīgā, Škūnu ielā Ne 9.

lādēja peiālspliiL
Dienas kārtība:

1) Ziņojumi par 1928. 1929. dar-
bības gadu;

2) Revīzijas kommisijas ziņo-
jumi, bilances apstiprināšanas
un direkcijas atsvabināšana
no tāļākatbildības par darī-
jumiem;

3) Vēlēšanas;
4) Darbības plānas 1929. 1930.g.
5) Dažādi ierosinājumi.

Ja minētā dienā un laikā
ģenerālsapulce . nevarētu notikt,
tad otra ģenerālsapulce, kura
būs pilntiesīga pie katra sa-
nākušo akcionāru skaita, notiks
1929. g. 13. augustā, tanī pašā
laikā un vietā ar to pašu dienas
kārtību. 6070b Valde.

Rīgas akciju sabiedrība
„TEKSTIL"

paziņo saviem akcionāru kun-
giem', ka 1929. g. 30. jūlijā,
pīkst. 1 pēc pusdienas, tiek sa-
saukta Rīgā, Škūnu ielā Ne 9,

kaitēja inrālsauie.
Dienas kārtība:

1) Ziņojumi par 1928. 1929. dar-
bības gadu;

2) Revīzijas kommisijas ziņo-
jumi, bilances apstiprināšana
un direkcijas atsvabināšana
no tāļākatbildības par darī-
jumiem;

3) Vēlēšanas;
4) Darbības plāns 1929. 1930. g.\
5) Dažādi ierosinājumi.

Ja minētā dienā un laikā
ģenerālsapulce nevarētu notikt,
tad otra ģenerālsapulce, kura
būs pilntiesīga pie katra sanākušo
akcionāru skaita, notiks 1929. g.
13. augustā, tanī pašā laikā un
vietā ar to pašu dienas kārtību.

6069b Valde.

Dundagas stērķeļu fabr.
akc. sab. valde

pagodinās uzaicināt sab. paju
turētāju kungus uz

kārtējo vispārējo sapulci,
kura notiks š. g. 30. jūnijā,
pīkst. 18, Rīgā, Blaumaņa ielā

Vo 26. dz. 16.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana:
2) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums;
3) Sabiedrības darbības pārskata

pieņemšana;
4) Valde? ziņojums;
5) Dažādi jautājumi. 6067b

Tirdzniec. un rūpniec. akc. sab.

„M. Zitmans" valde
paziņo interesentiem, ka 1929. g.
4. jūlijā, pīkst. 17., tiek sasaukta
Mērķēja ielā Ne 5, dz. 3, Rīgā,

kārtēja
pilna akcionāru sapulce

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces amatu vīru Neie-

šanas;
2) Valdes ziņojums un gada pār-

skats par 1929. g.;
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums;
4) Budžets 1929. g.;
5) Vēlēšanas un
6) Dažādi jautājumi.

6068b Valde.

Baldones virsmežniecība
pārdos mutiskā vairāksolīšanā pret tūlītēju samaksu š. g. 24. jūlijā,
pulksten 12 dienā, virsmežniecības kancelejā, Baldones mežmuižā,

vecu nederīgu inventāru un pēc
remonta atlikušos būvmateriālus

kā: vecus logus, durvis, cementa mucas, dažādas dzelzis u. t. t.,
sadalītas 10 vienībās, vērtībā no Ls 0,50 līdz Ls 8,—.

Pie solīšanas pielaidīs personas, kuras iemaksās drošības,
naudu Ls 5,—.

Minētie materiāli atrodas Baldones virsmežniecībā un IV iec.
mežniecībā ,,Lipšos ", kur tos var iepriekš apskatīt.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā.

6061 z ' Baldones virsmežniecība.

V rajona inženieris
savā kancelejā, Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 68, š. g. 26. jūnijā,

jaufzrfā, ģalīģā izsolē
izdos 15 m £«??«? itofta tifta būvi

pār Tartakas upi uz IV šķ. ceļa, pie Podgures muižas. Nodroši-
nājums Ls 150,—. Tuvākas ziņas kancelejā. L 1546 6079

Pasta un telegrāfa departamenta galvenā darbnīca
izsludina š. g. 2. jūlijā

ratzstisūu izsoli uz:
1) kabeļu kaltēšanas un piesūcināšanas iekārtu 1 kopml.

2) telefonu kabeļu, tandem, savīšanas mašīnu I gab.
Izsole notiks minētā datumā pīkst. 11, pasta un telegrāfa

departamenta saimniecības daļas istabā Ne 10.
Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā

no piedāvājuma kopsummas.
Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-

daļā, Vidzemes šos. Ne 19, darbdienās no pīkst. 10^-12.un no 12,30
līdz 14. £ 6007z L 1537

Posta un telegrāfa departamenti
izsludina š. g. 28. jūnijā, pīkst. 11,

rakstisku izsoli
uz 125.000 alumīnija čaulītēm; 10.000 mtr. izolētu ar gumiju vara
stiepuli; 22.000 kg konstrukcijas dzelzi; 1 griežtransformatoru
30 K. V. A; 10 automobiļu riepēm.

Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājumā vērtības.
Tuvākas zinas saimniecības daļā, istabā Ne 10.

6004z 1* ĻJ 520

Galvenā ioleiiiiras pārvalde
izdos piegādāt

rakstiska izsole
sēcošus vilnas audumus:

1) A.' V. I. — mēteļu — 142, aizsargu krāsā . . . 37.450 mtr.
2) A. V. I. — mēteļu — 142, melnā krāsā .... 1.240 „
3) A. V. II. — uzvalku — 112, aizsargu krāsā . . 92.510 „
4) Y. V. II. — uzvalku — 142, melnā krāsā . . . 2.100 ,,
5) A. V. IV. — oderu — 90, dabiskā krāsā . . . 28.710 ,,
6) A. V. V. — jātnieku segu — 100, aizsargu krāsā 780 ,,
7) A. V. V. — jātnieku segu — 100, tumši-pelēkā ,

krāsā 9.520 „
8) L. V. I. — lente — 9,2, aizsargu krāsā .... 98.420 „

Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā.
Izsole notiks Rīgā. Valdemāra ielā Ne 10 12, dz. 1-a (ieeja no

Elizabetes ielas), 1929. g. 3. jūlijā, pīkst. 12.
Rakstiskie piedāvājumi izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma par

darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. un iesniedzami
saskaņā ar tā paša likuma 42. p. slēgtās aploksnēs līdz š. g. 3. jūlijam,
pīkst. 12, ar uzrakstu ,,Vilnas audumu izsolei". Piedāvājumā jā-
norāda, vai piegādās iekšzemes vai ārzemju ražojumu.

Cena nosakāma latos par vienu tekošu metru, franko intendan.-
tūras galvenā mantu noliktavā, vai intendantūras mantu darbnīcā,
Rīgā.

Tuvākie nosacījumi galvenās intendantūras pārvaldes mantu
daļā katru darbdienu no pīkst. 9—15. 6080z 2* L 1549

Galvena intendantūras pārvalde
iepirfts ruhstiskti izsole

4.4 ln. rafinēta kokos tanku (kiraa),
ar nodošanu franko intendantūras galvenā pārtikas noliktavā un

3200 koka kastes,
ar nodošanu franko intendantūras dzirnavās un maizes ceptuvē,
Rīgā, Oskara ielā Ne 9.

Izsole notiks galvenās intendantūras pārvaldes pārtikas
daļā, Rīgā, Valdemāra ielā NŠ 10 12, dz. 1-a (ieeja no Elizabetes ielas),
š. g. 28. jūnijā.

uz rafinētiem kokos taukiem — pulksten 1
uz koka kastēm — pulksten 11.

Rakstiski piedāvājumu slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
kokos tauku, resp. koka kastu izsoli 1920. g. 28. jūnijā", nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodevu. iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās
intendantūras pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, vai izsoles
dienā — izsoles kommisijai līdz šaī sludinājumā paredzētām izsoles
atklāšanas laikam.

Piedāvājumi jānodrošina: kokos taukiem ar Ls 75.— no katras
tonnas, bet koka kastēm ar Ls 20.— no katriem IlKi gabaliem,
kurus uzņēmējs vēlas piegādāt. Minētais nodrošinājuma piedāvā-
tājam jāiemaksā vai nu Intendantūras pārvaldes kasē, vai Latvijas
bankā galvenās intendantūras pārvaldes depozītā D. Ne 406, vai
izsoles dienā izsoles kommisijai. Kvītes par iemaksāto nodrošinā-
jumu pievienojamas iesniedzamam piedāvājumam.

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties galvenās
intendantūras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.
6081z 2* L 1553
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