
Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 31. maija lēmuma ir jāpiedalās Zūru meliorācijas sabiedrība „Garzde", jāņem dalība

Ventspils apr. 'Zūru pag. Gārzdes muižas jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.
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2 Dalībniekam

I w Dalībnieka nipdprnšn vai
Dalībnieka , . . piederošo vai

-j īpašumu tiesību viņa lietošana
a. vārds un uzvārds . esošo māju
=1 apzīmējums?2; nosaukums
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1. Jānis Peldekis Ieguvējs Tiltarāji
2. Krišs Čaupals īpašnieks Ievkalni
3. Eduards Emils Tīrums Ieguvējs Dambekalm
4. Ermanis Zeidmanis īpašnieks Mednieki
5. Jānis Feldmanis „ Meiābelnieki
6. krists Grieze Ieguvējs Gravnieki
7. Fricis Zuimačs Silabelmeki
8. Jēkabs Ālīts ,. Zllin"
9. Kristaps Munka \ inkalni

10. Līze Bekers Ieguvēja Upkrasti
11. Kārlis Kāns Ieguvējs Ozoliņi
12. Andrejs [urševskfc .. Pļavaraji
13. Ansis Zei 'dmanis īpašnieks Vecskaldnieki
14. Ādolfs Junjjhans Ieguvējs Vižmeki
15. Kārlis 'jēkabsons īpašnieks Jaunskaldnieki

Valsts VaIsts mežs

Rīgā, 1929. g. 28. jūnijā.

..-• u.m Darbu
MaJ*J* izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
no k lirs^pēc pēc un pie kādas agrākās muižas aprēķina

mēmie- ' zemes
nfederēia dalībnieku

abas grāmatu puaereja
^^ ^plāniem reģistra

53F — Zūru pagasta Gārzdes muižas 295,—
54F 337 „ „ „ 289,—
55F — ,, „ ,, ,, 1".—
56F 3389 „ „ ., „ 166,—
57F 3390 „ „ „ „ 161 —
52F „ „ „ „ 322,-
51F „ „ „ „ 254,-
50F - „ „ „ .. 189,-

49F,Fa — „ „ „ 174,—
34F — Lecu muižas 101,—
33F — „ ,. 10!.
64F — Gārzdes muižas 228,—
63F 68 „ - 195,—
32F — Zūru pagasta Gārzdes muižas 123,—
62F 190 „ „ 55.—

>

Piezīmes

Šinī dalībnieku sarakstā uz-
rādītās darbu izmaksas sum-
mas uzskatāmas par pamatu
dalībnieku maksājumu noteik-
šanai un nokārtošanai, kā pie
darbu pirmreizējās izvešanas,
tā arī pie izvesto darbu uztu-
rēšanas kārtībā turpmāk, ne-
ņemot vērā darbu faktisko
izmaksu, kura var būt ma-
zāka vai lielāka.

Kulturtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pei
Darbvedis Brandts.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Saraksts

par personām, kuras ar ministru kabineta
lēmumu uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

1928. gada 12. jūlija sēdē.
I) Aiferovs Vladimirs, 2) Durčins-Blūms

Mozus ar sievu Helēni, 3) Frišmūts
Franciska-Henriete, 4) Intenbergs Kārlis-
Gtistavs ar sievu Annu-Mariju, 5) Kagans
Icchoks ar sievu Frumi un dēlu Meieri,
6) Kukevics Emīli ja-Karolīne, 7) Kaspe-
rovičs Mariana, 8) Pachomovs Jānis ar
sievu Jūliju un dētu Aleksandru, 9) Pti-
cins Jānis ar sievu Nadeždu, meitām:
Ņinu un Līdiju, 10) Smilgins Aleksandrs
ar sievu Līzi un meitu Līdu-Elizabeti,
11) Skarbovskis Antons ar sievu Fevrusu,
12) Ščuko Jāzeps ar sievu Annu un dēlu
Vaclavu, 13) Griniuss Broņislavs ar sievu
Staņislavu, 14) Lizunovs Anfinogens, arī
Jeremijs ar sievu Annu, dēļu Vasīļiju un
meitu Jekaterīnu, 15) Niporkins Ilarions
ar sievu Annu, 16) Potulovs Sergejs ar
sievu Elvinu un dēlu Georgiju, 17) Rož-
kovs Miķelis ar sievu Vēru, 18) Šipuks

*) Skat. 1929. g. „VaId. Vēstneša" 102. numurā.

I
Jānis ar sievu Valentīni, 19) Slovaks Ro-
zālija ar dēlu Aleksandru, 20) Hačiancs
Ņikita ar sievu Gutu-Ēsteri un dēlu
Armenaku, 21) Ivaņuks Konstantīns ar
sievu īdu-Rozāliju un meitu Kseniju,
22) Kacelkovičs Izraēlis, 23) Hazans
Michels ar sievu Zaru, 24) Finkeimanis
Ābrams ar sievu Dveiru, dēlu Viktoru un
meitām: Esteri un Margolu.

Rīgā, 1929. g. 29. jūnijā. N° 38800.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs P. Kurzemnieks.

Meklējamo personu saraksts JVe 422.
29751. Adamsons, Jānis Eduarda un JSIes d.,

dzim. 8. V 1887. g., pied. pie Vi|ķēnu pag. —
Madonas apr. 2. iec. miert. r. N°544 no 31. V 29.
(26. VI 29), piepras. Ls 500 droš. naudu, kuru
iemāks. Latv. bankā, jeb tās noda|ā mekl. depoz. '
D. Ns 26, bet neiemaks. gad. apcietināt.

29752. Baravkovs, Teodors, dzim. 23. !I
1907. g. — Rīgas kara apr. pr-ka r. Ns 27714 no
18. VI 29. (25. VI 29), dezert. — Apcietināt.

29753. Belinki js, Arons Jēkaba d., dzim.
26. XI 1893. g., Latvijas pils. — Kriminālās pār-
valdes Rīgas nod. pr-ka r. no 20. VI 29. (27. VI 29),
apv. naudas piesavin. — Apcietināt.

29754. Bricis, Pēters, dzim. 10. IV 1911. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
2. iec. miert. uz JVs 501 no 10. V 29. (25. VI 29),
apv. uz s. 1. 581. p. 1. d.

29755. Eglitis, Marij?., 35 g. veca, pied. pie
Blīdenes pag. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
apr. 3. Iec. miert. uz Mā 235 no 14. VI 29. (25.VI 29),
apv. uz akc. s. 1. 36

29756. Feimans, Jānis Anša d., dzim. 189t'. g.,
pied. pie Mežkunga pag. — Rīgas pils. komend. r.
M>2781 no 18. vf 29. (dezert. 29. IX 21. g.) — Ap-
cietināt.

29757. Firsovs, Karps Filipa d., dzim.
1909. g., pied. pie Silajāņu pag. — Madonas apr.
l. iec. miert. ar r. Ns 169 no 12. VI 29.
(21. VI 29), apv. uz s. I. 581. p. 1. d. — Piepras.
Ls 100 droš. naudu, kuru neiemaks. gad. ap-
cietināt.

29758. Grundmans-Millers, Jānis Ādama d.,
dzim. 6. V 1876. g., Latvijas pils. — Kriminālās
pārvaldes Rīgas nod. r. no 18. VI 29. (21. VI 29),
apv. uz s. 1. 591. p. 1. d. — Apcietināt.

29759. Gedraitisovs, Antons Josifa d.. dzini.
31. III 1897. g., pied. pie Kurcuma pag. — Meklē:
Dobeles iec. miert. ar r. Ns 147 no 18. VI 29.
(27. VI 29), apv. uz s. 1. 284. un 262. p. — Paziņot
dzīv. vietu Krim. pārv. Rīgas nodaļai.

29760. Hospovskis, Fridrichs Roberta d.,
dzim. 1885. g., pied. pie Rīgas. — Meklē: Rīgas
1. iec. miert. ar r. Ns 68 no 10. VI 29. (20. VI 29),
apv. uz s. 1. 591. p. 1. d. un 51. p. — sod. ar ieslodz.
cietumā uz 3 mēn. — Ape. Izpildu īakstu pieprasīt
no Krim. pārv. Rīgas noda|as.

29761. Janson, Zelma Friča m., dzim. 1904. g.,
pied. pie Valmieias pils. — Pazinot dzīves vietu
Rīgas 3. iec. miert. uz JV° 307 * no 9. IV 29.
(25. V! 29), apv. uz akc. s. I. 36. p.

762. Komaite, Hanna Šloma m., dzini.
1895. g. 10. XII, pied. pie Rēzeknes. — Paziņot
dzīves vietu Krim. pārd. Rīgas nod. pr-kam uz
Ns — no 20. VI 29. (27. VI 29), apv. piesavin.

29763. Kiršrins, Ernests, dzim.11. IX 1905. g.,
Rīgā. — Rīgas apr. 1. iec. miert. i. Ns 603 no
5. VI 29. (25. VI 29), apv. uz s. I. 532. p. 1. d.
3. pkt. — Apcietināt.

29764. Kremers, Jochels Icika d., dzini.
14. X 1904. g., Lietuvas pav. — Krim. pārv. Rīgas
nod. pr-ka i. no 20. VI 29. (27. VI 29), apv. čeka
vilt. un naudas piesavin. — Apcietināt.

29765. Kilpe, Eduards Katrīnes d., dzim.
3. I 1910. g. — Pazinot dzīves vietu Rīgas apr.
4. iec. miert. uz Ns 698 no 14. VI 29. (26. VI 29),
apv. uz s. 1. 51., 581. p. 1. d.

29766. Kazinda, Konstantīns Antona d. dzim.
14. VII 1905. g. — Rīgas apr. 2. iec. miert. r.
JV2227 no 8. VI 29. (25. VI 29), apv. uz s. I. 581. p.
1. d. — Apcietināt.

29767. Krauklis, dzim. Jerdune Dore, dzim.
1855. g., Jelgavā. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
4. iec. miert.' uz Ns 901 no 11. VI 29. (20. VI 29),
apv. uz s. 1. 276. p. 1. d.

29768. Larioiiovs, Dimitrijs Timoteja d., dzim.
22. X 1911. g., pied. pie Kačanovas pag. — Valkas
apr. ļ.iec.miert.r.Jfe217no 10.V129.(25. VI29),
apv. uz s. 1. 581. p. 1. d.

29769. Lauksteins, irma-Lizete Ernesta m.,
dzim. 19. IX 1915. g. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
16. iec. miert. uz Ka 603 no 12. VI 29. (27. VI 29),
apv. uz s. I. 51.. 581. p. 1. d.

29770. Mikulovs, Jānis Nauma d., dzini.
1910. g., pied. pie Daugavpils. — Daugavpils
4. iec. miert. r. Ne 468 no 18. VI 29. (27. VI 29),
apv. uz s. I. 581. p. 1. d. — ņemt parakstu par
dzīves vietas nemain.

297/1. Nemnaševs, Michsils Aleksandra d.,
20 g. v., pied. pie Siljāņu pag. — Paziņot dzīves
vietu Jaunjelgavas iec! miert. uz Ne 2498 no
15. Vl ' 29. (20. VI 29), apv. uz s. I. 581. p. 1. d

29772. Parikas, Voldemārs Miķe|a d., dzim.
4. XII 1888. g., pied. pie Rūjienes pag. — Val-
mieras kara apr. pr-ka r. Ns 3885 no 4. VI 29.
(26. VI 29), dezert. — Apcietināt.

29773. Paegle, Voldemārs Pētera d., 22 g.
vecs, pied. pie Mūrmuižas pag. — Cēsu cietuma
pr-ka tēlefonogr. Ns 224 no 15. VI 29. (21. VI 29),
š. g. 15. VI no nodaibinātiem apcietināmiem pie
zemes rakšanas darbiem Reitera fabiikā pie
Cēsim izbēdzis arestants. — Apcietināt.

29774. Reimans, Jakobs Hackeļa d., dzim.
6. X 1876. g., Latvijas pils. — Krim. pārv. Rīgas
nod. pr-ka r. no 25. VI 29. (27. VI 29), apv.
vekseļa piesavin. — Apcietināt.

29775. Ramoliņš, Fridrichs, dzim. 30. 111
1870. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 9. iec. miert.
uz JVs 872 no 8.*V! 29. (25. VI 29), apv. uz s. I.
574. p.

29776. Rajnieks, Domeniks Martas d., dzim.
1894. g., pied. pie Bērzgales pag. — Rēzeknes

3. iec. fniert. r. .Ne 1089 no 18. VI 29. (25. VI 29),
apv. uz s. I. 512. p. 3. d. — Ņemt parakstu par
dzīv. vietas nemain.

29777. Savickis, Pavils Jāņa d., 25 g. vecs,
pied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 1. iec. miert. uz JV9 48*8 no 13. VI 29.
(27. VI 29), apv. uz s. 1. 262. p. 1. d., 284. p.

29778. Zakutajevs, Ananijs Fedota d., dzim.
1902. g., pied. pie Ružinas pag. — Rīgas 13. iec.
miert. r. N& 378 no 12. IV 29. (20. VI 29), apv. uz
s. I. 591. p. I. d., 574. p. — Apcietināt.

29779. Zariņš, Gothards Jāņa d., dzim.
28. II 1902. g., pied. pie Zauhes pag. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz ,\° 519 no
8. V 29. (27. VI 29), apv. uz s. 1. 581. p. l.d.—

29780. Stasaitis, Eduards Kazimira d., dzim.
1895. g., Lietavas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Jelgavas pils. iec. miert. uz Ns 2929 no 14. VI 29.
(20. VI 29), apv. uz s. !. 407. 1. p.

29781. Žindulis, Taida-Julija. dzim. 1913. g. —
Rīgas prefektūras Pasu nod. r. Ns 4138 no 15.VI 29.
(25. VI 29), apv. par iekšzemes pasu noteik.
neievērošanu. — Apcietināt.

29/82. Šimas, Voldemārs Alfonsa d., dzim.
6. V 1912. g. — Rīgas 16. iec. miert. r. .Ne 572
no 1. VI 29. (21. VI 29), apv. uz s. 1. 591. p. l.d.—
Apcietināt.

29783. Šimans, Voldemārs Alfonsa d.. dzim.
6. V 1912. g. — Rīgas 16. iec. miert. ar r. JVs 573
no 1. VI 29. (21. VI 29), apv. uz s. I. 581. p. 4. d. —
Apcietināt.

29784. Šimas, Voldemārs Alfonsa d., dzini.
6.V 1912. g. — Rīgas 16. iec. miert. ar r. JVs 574
no l.Vl 29. (21. VI 29), apv. uz s.l. 581. p. l.d. —
Apcietināt.

29785. Šklars, Andrejs, dzim. 1911. g., bij.
Krievijas pav. — Pazinot dzīv. vietu krim. pārv,
Rīgas nod. pr-kam uz r. no 20. VI 29. (27. VI 29),
apv. zādzībā.

29786. Trokatovs, Broņislavs Jēkaba d., dzim.
26. XI 1909. g. — Daugavpils 2. iec. miert. r.
JVs 770 no 18. VI 29. (27. VI 29), apv. uz s. 1.
581. p. l.d. — Pieprasīt droš. naudu Ls 500,—,
kuru neiemaks. gad. apcietināt.

29787. Tīriņš, Leons Agaja un Feodosijas d.,
dzim. 13. IX 1*901. g., pied. pie Reznas pag. —
Pazinot dzīv. vietu Latgales apgabaltiesas 2. krim.
nod. 'uz JVs 13704 no 11 VI 29. ' (26. VI 29), apv.
uz s. I 581. p. 1. d. un 574. p.

29788. Upīts, Jānis Jāņa d., dzim. 2. II
1901. g. Cēsīs. — Krim. pārv. Rīgas nod. pr-ka
r. no 2i. VI 29. (25. VI 29), apvain. ielauš. zādzī-
bās. — Apcietināt.

29789. Urbans-Anševičs, Aleksandrs Teodora
dēls, dzim. 1903. g., pied. pie Ventspils pils. —
Pazinot dzīv. vietu Grīvas iec. miert. uz JVs 41 no
30. IV 29. (26. VI 29), apv. uz s. I. 581. p. 1. d.

Izlabojumi:

,,Vald. Vēstu." JVs 135/29. mekl. pērs. sar.
420. pkt. 29712. mekl. — Aleksandra Vasiljeva
atrašanas gad. pieprasāma ķīla jeb galvojums
Ls 100,— apm., līdz kura piestād. apcietināt.

Pamats: Daugavpils 4. iec. miert. r. X» 151
no 19. VI 29. (II. VI 29).

,,Vald. Vēst." JVs 120 29. g. mekl. pērs. sar. 417.
pkt. 29543. tiek meklēts Kolosovskis, Nadežda
un nevis Kozlovskis, Nadežda. (10. VI 29).

,,Va/(t . Vēstīt." Nš 131 29. g. mekl. pērs. sar. 419.
pkt. 29622. tiek meklēts Grinčenkovs, Leons un
nevis Gricenkovs. (3-V1-29).

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis V. Kiepe.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JVs 178
1929. g. 29. jūnijā.

Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi tech-
niskām vajadzībām, kas muitojami
pēc ievedmuitas tarifa 112. panta

9b. pkta*).
1. Ražojumu saraksts:

80. Kobalta oksids.
81. Kobalta oksidulliidrāts.
82. Kobalta acetats.

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-
šanas dienā.

Pamats: Ievedmuitas tarifa 112. pants
9b. pkts un valsts saimniecības dep-ta
rūpniecības nodaļas 1929. g. 25. jū-
nija raksts N° R/M/2.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktora v. i.
B. Pavasars.

Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi teclmis-
kām vajadzībām, kas muitojami pēc
ievedmuitas tarifa 112. panta 9b
pkta.

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

Pand,;
• 'fi(saņemot eksped.) par:

UU . . . ,, 11,

3 mēn „ 6,— ga°*" Ls 18.—
1 , i: 2,-:2 gadu 10,-
Piesūtot pa ?» men » 5—
pastu un pie ' » > ''

"""0
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem ... ,, —,12 numuru. . . „ ?— ,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas

Latvijas valdības c oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot sJfe§Bp|l§'*|fy§ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
'fff/^j &arJ^H-4^

'<?' r Kantoris i:n ekspedīcija:
Rīgā, pilī JVe 2. Tālrunis 20032 ^ ^ Rīgā, pilī >fe 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 " Atvērts no pulksten 9—3



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š.g. 27. maija lēmuma ir uzlikts par pienākumu piedalīties Mētrienes meliorācijas sabiedrībā „Isliena",
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Dalībnieka piederošo vai
1 - _ , īpašumu tiesību viņa lietošanā

vārds un uzvārds ' =„ māiuŽ apzīmējums b0 maju
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Darbu
Māju MaJ* izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,

pēc pēc un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
mēmie- zemes ni«terēia dalībnieku

cibas grāmatu pieuereja
baļsu skajtu

plāniem reģistra .

1. Jēkabs Rutkis īpašnieks Gaisini
2. Jānis Smilga ,, . Robežnieki
3. Andrejs Bataraks ,, Pakalni
4. Eduards Asarīts n Lejnieki
5. Andrejs Vīlups „ Akmeņi
6. Mētrienas pagasta sabiedrība . . īpašniece * —
7. Arnolds Feldmans Ieguvējs .Mētrienas pagasta

Aptieka.
8. Andžs Krasts īpašnieks Krasti
9. Andrejs Vovinskis ,, Bērziņi

10. Kārlis Vičs ,, Pabērzi
11. Jānis Eichentāis ,, OzoJdruva
12. Augusta Vovinska mantoj. masa — Rēzeknīte
13. Jāņa Bērziņa mantojuma masa — Sildi
14. Jānis Ozoliņš īpašnieks Pilskalns
15. Emma Lācis un Pētera Stimbana

mantojuma masa ...... — Sildi
16. Jūlijs Priede īpašnieks Sildi
17. Jānis Bērziņš ,, Jaun-Muižnieki
18. Vīksnīts Jēkabs ,, Runči
19. Milgrāvs Jānis ,, Runči
20. Pēters Kārkliņš ,. Runči
21. Pēters Biiedis ,, Gravani
22. Andža Laukabriedis mantoj. masa Akmentāji
23. Andrejs Liepiņš īpašnieks Jaun-Ārcs
24. Kārlis Galēns ,, Dēkšņi
25. Jūla Krievs īpašniece Dēkšņi
26. Kārlis Eglīts . īpašnieks Aizelksiic
27. Jēkabs Klaviņš ,, Purmala
28. Pēters Liepiņš ,, Dūkšupi
29. Andžs Sauleskalns „ Aizjosnieki
30. Kārlis Grāvans ,, Indani
31. Pēters Kaufelds ,, Ezermala
32. Jānis Vītoliņš un Pēters Vītoliņš īpašnieki Lieplejas
33. Pēters Tropiņš īpašnieks Mežlauži
34. Pēters Galēns „ Mežlauži
35. Jura Romāna mantojuma masa Rozas
36. Julius Grinbergs īpašnieks Rinkuļi
37. Andrejs Liepiņš ,, Lejas-Dekšņi
38. Jānis Lapsa — Dēkšņi
39. Pētera AliezīŠa mantojuma masa — Krūtaiņi
40. Andrejs Milgrāvs īpašnieks Praulsalas
41. Andrejs Blūms \T . . .. ,. .... , .
42. Jānis Rlūms i

Ipasmek, L.ce Viksņi

44 Anna' Berķis
'
. ! '. !

'. '
.

'
. '. '

. }'̂ ^kk\ Zajmežnieki

45. Jānis Briedis — Zajmežnieki
46. Eduards Stārasts īpašnieks Medņuriets
47. Andrejs Greinis „ —
48. Augusts Vītoliņš ,, —
49. Pēters Zvaigzne ,, Mindauga folv.

50. Reinholds Namiķis „ Ozolsala
51 . Jānis Saulīts ,, Silieši
52. Kārlis Vagals ,, Opsala
53. Jānis Kupčs ,, Gailīt
54. Kārlis Golias ,, Vec-Zeltiņi
55. Mežu departaments ,, —
56. Zemkopības departaments . . . „ —

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.

82F 7810 Mētrienas pagasta Odzienas muižas 368,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-

irf Sirr 109 radītas darbu izmaksas sum-
i, " " " " ' '' mas uzskatāmas par pamatu

17F 7771 ,, „ ,, ,, ooo, dalībnieku maksājumu no-
29F 7778 ,, „ ,, „ 138,— teikšanai un nokārtošanai ka
8F 7767 304,— P'darbu pirmreizējās izve-

" ogc' šanas, tā ari pēc izvesto
>> " " " ""darbu uzturēšanas kārtībā

10F ,, ,, ,, ,, 5o, turpmāk, neņemot vērā darbu
tiešo izmaksu, kura vai būt

i ļ p 68t— mazāka vai lielāka.

18F 7772 " " " " 336!—

28F — „ ., „ „ 219 —

96F 7821 „ „ „ „ 291,—
19F — „ „ „ „ 510 —

143F — „ „ „ ., 1089-
44F 7787 „ „ „ „ 196 —

145F — „ „ „ „ 1003 —
144F — „ „ „ „ 261,—

82 2858 „ ,. „ „ 1925 —
36 1501 „ ,. „ ., 695 —
37 1937 „ „ „ ,, 892,—
38 1512 „ „ „ „ 265 —
39 1927 „ „ „ „ 1552,—
11 1503 „ „ „ „ 415,—
12 1502 „ „ „ „ 871,—
13 1500 „ „ „ „ 169,—
13 5690 „ ,. „ „ 445 —
29 2894 „ „ „ „ 1057,—
10 1936 „ „ „ „ 900 —

24—26 1507 ., „ 107 —
27-b 5257 „ „ 224,—
97F 7822 „ „ 160,—
32F 7780 ., ,. 175,—
24F 7777 „ „ 169,—

14 1935 „ „ 284.—
14 1935 „ „ 309,—
19 1930 „ „ 558,—
18 ? 1931 „ „ 1057—
16 1932 „ „ Odzienas muižas 311,—

17-a 5068 „ „ „ „ 361 —
15 1499 „ „ „ „ 147,—

30 1924 „ „ „ „ 2075,—
21 1504 „ „ „ „ 911 —

22 1505 „ „ ? „ „ 1372,—
183 — Saikavas ,, Saikavas ,, 84,—
80F I 10538 Mētrienas „ Odzienas „ 503,—

130F — „ „ „ „ 50 —
132F — „ „ „ „ 80,—

— 6120 Borkovas pag. Murmastiņu, Maltas 1932,—-
Jejeanorhofas un Ļubašicasfolv.

31 1511 Mētrienas pagasta Odzienas muižas 1790,—
« 3193 99

211 2411 Saikavas ,, Saikavas ,, 279,—
66 1180 „ „ „ „ 54 —

. 67 1181 „ „ „ „ 40,—
— — 13932 —
— — — 136—

Kopā 41957 —

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. R. Brencens.
Vec. grāmatvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daja paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 27. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Mētrie-
nes meliorācijas sabiedrības „lsliena" darbu
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Madonas
apriņķa Mētrienes meliorācijas sabiedrības
, lsliena", Sildu, Praulsalu, Ozolsalu,
Zaļmežu un c. māju novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem

dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalī-

ties Mētrienes meliorācijas sabiedrībā
Lsliena", minēto meliorācijas darbu izve-

šanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

1929. g. 8. jūnijā.

Kultūrtechniskās dajas vadītāja vietā
R. Brencens.

Vec. grāmatvedis Fr. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris

aro- 31. maija lēmumu ir apstiprinājis

kultūrtechniskās daļas sastādīto un Zūru
meliorācijas sabiedrības „Gārzde" darbu

dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Vents-
pils apriņķa Zūru pagasta Gārzdes muižas
jaunsaimniecību galveno novadgrāvju
projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalī-
ties Zūru meliorācijas sabiedrībā ,,Gārzde ",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 25. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 4. jūlijā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
i Anglijas mārciņa 25,175—25,225

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,60—100,35
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,10—138,80
100 Austrijasšiliņu72,70—73,100 Čechosiovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,15—209,20
100 Vācijas marku 123,55—124,15
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138 80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

1 Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 81—92

Vērtspapīri:
5"/0 neatkarības aizņēmums . . 08—100
4°/0 Valsts prem. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc».

Zvērināts biržas māklers M. Okmians-

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

Literatūra.
Rīgas pils. Misiņa bibliotēkai (Torņa ielā N

no 192t». g. 1. janvāfa līdz 30. jūnijam dāvinājuši
grāmatas brošūras, žurnālus un laikra ;
(komplektus un atsevišķus numurus) skrejlapas,
rokrakstus, vēstules un uzņēmumus:

1) V. Caune — 1; 2) K. Egle — 221: 3) O. |
— 1; 4) G. Krūmiņš — 3: 5) K S. Laikmets— 2:

alksnis — 54: 7) ļ. Roze — 10: -
Schoens—1; 9) A.Stalbovs— 2; 10) H. Vēvers
— 1; II) Pieminekļu valde — 3; 12) P. Akmens
— 30; 13) R. Vizbulis — 30; 14) J. Jurevičs - 1:
15) E. Jurevičs —6; 16)E. Kaudzīt-Lsenko— 13;
17) .1 18) Fr. Ansabergs — I;

19) P. Cimdinš — 12; 20) E. Kārkliņš- Zelt-
manis — 5; 21) E. Poruks — 1; 22) Ed. Treu-
manis — 16; 23) T. Zeiferts — 1; 24) V. Rubenis
— 51; 25) L. Kokle — 41; 26) E. Brastinš — 2;
27) ,,Daile un Darbs" — 1; 28) J. Zienie|nieks
— 2; 29) A. Bērzkalne — 1 ; 30) Latv. Taut.
Universitāte — 1; 31) „Siguldas Vēstneša" red.
— 3; 32) V. Irbe — 1; 33) Bibliotēku Centrāle
— 57; 34) J. Cīrulis — I; 35) A. Austrim — 6;
36) K. Upesleja — 1; 37) K. Skalbe — I; 38) E.
Birznieks-Lfpits — 28; 39) M. Avots-Tanks — 58;
40) AI. Čaks — 2; 41) Rīg. pils. bibliotēka — 7;
42) Rīg. pils. 2. bibliotēka — 64; 43) Rīgas pils.
3. bibliotēka — 5; 44) Rīg. pils. 4. bibliotēka — 7;
45) Rīg. pils. 5. bibliotēka — 6; 46) Rīg. pils.
7. bibliotēka — 2; 47) R. Rudzītis — 1 ; 48) P.
Bērziņš — 1; 49) P. Bārda — 1; 50) M. Redlich
— I; 51) \V. Smāren-Savinskij — 1; 52) R. Egle
— 20; 53) Doc. L. Ausējs — 56; 54) A. Galdiņš —
5; 55) K. Silarajs — 15; 56) F. Gulbis — 1;
57) A. Kārstenis-Šmits — 1 ; 58) A. Gulbis — 6;
59) M. Grēving — 158; 60) W. Zālīts — 2;
61) K. Brēķis — 9; 62) „Med. un makšķernieks"
izd. —2; 63) Līgotņu Jēkabs—10: 64) K-Beier-
bachs — I ; 65) Izdev. ,.Literatūra" — 1 ; 66) M
Bruņenieks — 1; 67) K. Dziļleja — 1 68) P. Ēr-
manis — 1 ; 69) ,.Siguldas Ziņas" red. — 1;

.Ziemeļlatvija" red. — 1; 71) „Sociāldēmo-
krats" red. — 1; 72) J. Caune I.

Izsaku dāvinātājiem sirsnīgu pateicību. Biblio-
tēkā arī turpmāk ar pateicību saņems dāvinājumus.

Bibliotēkas pārzinis.



f 1(īlcsn
sludinājumi.

Tiesu palāta,

trz tiesu iek. lik. 339. panta pa-
mata dara zināmu, ka ar Tiesu
palātas departamentu kopsa-
pulces š. g. 27. aprīļa lēmumu
zvērināta advokāta palīgs Ita'o
Forgačs pielaists pie svešu lietu

iiias Tiesu palātā.
Rīgā, 1929. g. I. jūlijā.

Priekšsēd. A. Kviesis.
7409 Sekretāra v. i. A. Brandts.

Rīgas pilsētas VII iecirkņa mier-
tiesnesis, saskaņā ar s. lik.' 218. p.
izsludina, ka ar viņa I! ļ
7. jūnija tiesas pavēli Annas Nau-
felds apsūdzībā pēc sodu lik.
210. p. par gaļas sālītavas un
žāvētas ierīkošanu sanitārā ziņā
nepiemērotās telpās, atzīta par
vainīgu un sodita ar Ls 25,—
naudas soda, vai maksātnespējas
gadījumā ararestu uz vienu nedēļu

Atzīme: Pavēle stājusēs liku-
mīgā spēkā.

Annai Naufelds ir ga|as sālī-
tava un žāvētava, Rīgā, Karlīnes
ielā .Ne 8 10.

Rīgā, 1929. g. jūlijā. Ns 1104.
7473v Miertiesu, (paraksts).

Ar Rīgas pils. IX iecirkņa mier-
tiesneša 1929. g. 17. maija tiesas
pavēli tirgotājs Otto Hermans,
Rīgā, Elijas ielā Ns 21, par tirgo-
šanos ar desām savā veikalā,
kuras nav derīgas uzturam, pēc
sodu lik. 138. un 210. p. sodīts ar
divdesmit latiem naudas soda,
vai nemaksas gadījumā ar 5 die-
nām aresta, piedzenot par labu
Rīgas pilsētas veselības nodaļai
Ls 8,— izmeklēšanas izdevumus.
Spriedums stājies likumīgā spēkā
1929. g. 31. maijā un naudas sods
samaksāts 1929. g. 18. jūnijā.
7475v L JVs 754/29. g.

Miertiesu, v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
L. Ķtniņu ielā Ns 21, eksprešu
kantorī, Morberga mantojuma
masas prasībā pārdos Leizera
Ceitlīna kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 870.

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

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
7548 Tiesu izp. I. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Vidzemes šosejā JVs 36, austuvē,
pārdos Pētera Avotiņa kustamu
mantu, sastāvošu no bomu
škērmašīnas un novērtētu par
LS 220.

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

Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.
Tiesu izn. Ed. Kalniņš.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
7380 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pīkst* . 10 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā Ns 13, Noa Pago-
viča lietā pārdos Žaņa Rasmaņa
kustamu mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par
Ls 328.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūnijā.
7550 Tiesu izp. J. Zirjels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. jūlijā, pīkst. II dienā, Rīgā,
Putnu ielā JVs 37, Aleksandra
Safranenko lietā pārdos Oskara
Dunkes kustamu mantu, sastā-
vošu no govīm, zirga, kamanām
un drebu skapja, novērtētu par
Ls 320.

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

Rīgā, 1929. g. 17. jūnijā.
7549 Tiesas izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā
Elijas ielā Ns 6, pārdos II izsolē
Vilhelmines Zarings kustamu
mantu, sastāvošu no klavierēm
un novērtētu par Ls 220,—.

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

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
7552 Tiesu iznild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pulksten 10. Rīgā,
Elijas ielā Ne 6, pārdos II izsolē
Vilhelmines Zarings kustamu
mantu, sastāvošu no bufetes un
skapja un novērtētu par 1

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

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
p. V. Strauss.

Naudītes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa

icijas zitr; zd. no
27. g. 8. aprīlī ar

Alberta Millera vārdu.

Rīgas pilsētas VII iec. mierties-
nesis, saskaņā ar s. lik. 218. p.
zsludina, ka ar viņa 1929. g.
0. jūnija tiesas pavēli Aleksan-

dra Marienfelda apsūdzībā pēc
Sodu lik. 209. p. par tīrības neie-
vērošanu savā desu darbnīcā,
atzīts par vainīgu un sodīts ar
Ls 25,— naudas soda, vai maksāt
iespējas gadījumā ar arestu uz

vienu nedēļu.
Atzīme: Pavēle stājusēs liku-

mīgā spēkā.
Aleksandram Marienfeldam ir

desu darbnīca. Rīgā, Brīvības
ielā JVs 118.

Rīgā, 1929. g. jūlijā. JVs 1132.
7471v Miertiesn. (paraksts).

Rīgas pilsētas VII iec. mierties-
nesis, saskaņā ar s. lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1929, g.
-4. jūnija spriedumu Meiera Mati-
sona apsūdzībā pēc sodu lik.
210. p. par nederīgu cilvēka uz-
turam desiņu turēšanu savā
skārnī pārdošanai, atzīts . par
vainīgu un sodīts ar L.s 30,—,
vai maksāt nespējas gadījumā ar
<5 dienām aresta.

Atzīme: Spriedums stājies
likumīgā spēkā.

Meieram Matisonam pieder
skārnis, Rīgā, Kr. Barona ielā
-Ns 33 35.

Rīgā, 1929. g. jūlijā. JVs 848.
7472v Miertiesn. (paraksts).

Rīgas pilsētas VII iec. mierties-
nesis saskaņā ar s. lik. 218. p.

?pludina, ka ar viņa I!
'7. jūnija tiesas pavēli Jāņa Nie-

apsūdzībā pēc sodu lik.
>. par augļu tirgotavas ne-

I turēšanu pienācīgā kārti!

^
tārā ziņā, atzīts par vainīgu un

.sodīts ar Ls 20,— naudas soda.
2"vai maksātnespējas gadījumā ar
Sarestu uz 6 dienām.

Atzīme: Pavēle stājusēs liku-
mīgā spēkā.

Jānim Niedrīšam pieder augļu
? tirgotava. Rīgā. Avotu iel
IRīgā. 1929. g. jūlijā. -\s lUO

Miertiesn. ' (panir

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
nā ar civilprocesa likumu

p. paziņo, ka 1929. g.
16. jūlijā minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
29. aprīlī Cēsīs mir. Aleksandra

«Georga d. Portena (Poortena)
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā '
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7412 Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 18. jūlijā attaisīs un
nolasīs 1929. g. 28. janvārī mir.
Jāņa Jukuma d. Šiliņa testa-
mentu.

Jelgavā, 1929. g. 1. jūlijā.
L. JVb 2094/1929. g. 7418

Priekšsēdētāja v. Veiss.
?_ Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2'0 4. un 2079. p. pamata uzaicina

fj visus, kam būtu uz 1929. g.
I 27. martā mirušā Jura Otto
£dēla Saulīša atstāto manto-
I jumu kādas tiesības kā manti-
ļ? niekiem, legatāriem, fideikommi-
-vsāriem, kreditoriem u. t. t., pie-

teikt savas tiesības šai tiesai sešu
Cmēnešu laikā, skaitot no sludi-
j-nājuma iespieduma dienas ,,Val-

. -dības Vēstnesī". Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

elgavā, 1929. g. 15. jūnijā.
6409 L. JVs,1913 29. g

t
Priekšsēdētāja v. Veiss

Sekretārs Mittelhofs

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar civilprocesa likumu

I 1958. p. paziņo, ka 1929. g.
16. jūlijā minētās nodaļas atklātā

? tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
K7. novembrī Druvienas pag. mir.

Jēkaba Matveja d. Garšķa testa-
I mentu.

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

741 u Sekretāra d. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
?saskaņā ar civilprocesa-likumu
1958. p. paziņo, ka 1929. g.
16. jūlijā minētās nodaļas atklātā

"etiesas sēdē attaisīs un nolasīs
? 1929. g. 12. maijā Grostonas pag.

mir. Dāvida Dāvida d. Zvirbuļa
?testamentu.

Rīgā, 1929. g. 2. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

?1Ī7411 Sekretāra p. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. jūlijā, pulkst. 10 dienā, Rīgā
Brīvības ielā JVs 4, Alberta Levij
lietā pārdos Dāvida Mirkina
kustamu mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas un novērtētu
par Ls 1400,—.

.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. jūlijā, pulksten 11,30 dienā,
Rīgā, Strūgu ielā .Nt 3, dz. 19,
pārdos Sofijas Jurgens kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 210,—.

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

Rīgā, 1929. g. 15. jūnijā.
7551 Tiesu izpiltL V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. jūlijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 92, gald-
niecībā, pārdos Eduarda Fiškoviča
kustamu mantu, sastāvošu no
skrūvbenķiem, skapja gultām
u. c. un novērtētu par Ls 470.

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

Rīgā, 1929. g. 15. jūnijā.
7554 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Liec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 15. jūlijā, pulksten ' -.2

dienā, Babītes pagasta Amohi
mājā, pārdos Miķeļa Benuša
kustamu mantu, sastāvošu no
zirgiem, govīm, ieies, vāģiem,
ragavām un novērtētu par
Ls 1020.

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

1929. g. 1. jūlijā.
7510 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas lauku iec,
kura kanceleja atr. apgabaltiesā,
istabā Ns 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.
līdz 1149. p. paziņo, ka 1929. g.
13. septembrī, pulkst. 10 rītā,
Liepājas apgabalties. zālē pārdos,
izpildot šās tiesas uzdevumu,
pirmā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustamu īpašumu, piederošu
Fricim Pētera d. Sileniekam,
sastāvošu no Priekul - Asites
,,Baub|u" mājām, kurš atrodas
Liepājas apriņķī, Priekuies pag.
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
V 1472.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 12.000 un tiek
pārdots dēļ Augusta Rasmus
prasības par Ls 215 ar publikā-
cijas izdevumiem apmierināšanas
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: priekš Valsts
zemes bankas Ls 6000, priekš
P. Silenieka un A. Penca 2500
krievu c. rubļu un nodrošinātas
dažādas prasība? par Ls 1851,90.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 12.000 vai no priekš-
rocigu prasību summas, skatoties

rm, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras veļas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā LsI200 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par
to, ka no Tieslietu ministrijas

minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.
'Personām, kurām ir kādas tie-

sības uz pārdodamo īpašumu, kas

pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda lidz pārdošanas
dienai.

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

Liepājā, 1929. g. 29. jūnijā.
7484 Tiesu izoild. Ž. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
11. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāksolī-
šanā nekustamo īpašumu, pie-
derošo mirušam Jēkabam Friča
d. Valter-Valdmanim, kurš atro-
das Liepājā, Tirgoņu ielā JVs 7/9
un Kungu ielā JVs 2 un ierakstīts
l.iepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 210.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 100.000 un tiek
pārdots dēļ Latvijas tirdznie-
cības un rūpniecības bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 10.000 krievu cara
nauda un Ls 182.400, kā arī
Emmas Valter, viņa arī Vald-
man, nomas līgums.

Solīšana sāksies saskaņā at
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 100.000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 10.000 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 2. jūlijā.
JVs 48H. 7490

Tiesu izpild. J. Pētersons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas lauku ie-
cirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JV? 9, pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1929. g. 13. septembrī,
pulksten 10 rītā, Liepājas ap-
gabaltiesas zālē pārdos, izpildot
šās tiesas uzdevumu, pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu, piederošu Ernestam
Andreja d. Pauzeram, sastāvošu
no Embotes ..Smiksteru" mājām,
kurš atrodas Liepājas apriņķī,
Embūtes pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 440.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000 un tiek pārdots
ddļ Asites krāj-aizdevu sabie-
drības un ļēkaba Taurila pra-
sību par Ls 1003, 12 ar
publikācijas izdevumiem ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
priekš Valsts zemes bankas
Ls 2900, Otrās Liepājas sav-
starpējās kredītbiedrības Ls 1200
un nodrošinātas dažādas pra-
sības par Ls 6930.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 6000 vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tiem, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kūpas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 600 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz apliecība par
to, ka no Tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. JVs 2277

Liepājā, 1929. g. 29. jūnijā.
7485 Tiesu izp. Ž. Ķinens

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas lauku iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1929. g. 13. sept., pīkst. * I0 rītā,
Liepājas apgabaltiesas zālē
pārdos izpildot šās tiesas uz-
devumu pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Kārlim, Anša dēlam
Lapiņām sastāvošu iz Kapseda«
,,Vērenieku" mājas, kufš atrodas
Liepājas apriņķī, Medzes pagastā
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krepost
Ns 512.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6800,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
aizdevumu Ls 5853,03 ar soda
naudu un publikācijas izdevu-
miem prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: A. Pentela
prasība Ls 675,—.

Solīšana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas summas Ls 6800,—
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tiem, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā,ir jāiemaksā
Ls 680,— drošibas naudas, kā ari
jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancelejā vai
pie tiesas izpildītāja. Ns 2276

Liepājā, 1929 nijā.
7486 Tiesu izn. 2. Kinens.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā „Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo , ka1929.g.
13. septembrī. plkst!lO rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas zālē pārdos,
izpildot «ās tiesas uzdevumu.
pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, pīt.
Matīsam Matisa d. Lamhertam

mājas, atdalītas no Gaviezes

valsts muižas un aptve
18,06 hektāru, kurš atrodas
Liepājas apr., Gaviezes pag.
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar
krepost .\'s 3747.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000 un tiek pār-
dots dēļ Valsts zemes bankas
aizdevuma atlikuma Ls 3836,86
ar soda naudu un publikācijas
izdevumiem prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamo īpašumu ir no-
stiprināti hipotēku parādi:
priekš Jāņa Lamberta Ls 31
Jerena Lamberta Ls 3000 un
Liepājas un apkārtnes krāj-
aizdevu sabiedrības Ls 222

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 5000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tiem, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civilnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. JVs 2275

Liepājā, 1929. g. 29. jūnijā.
7487 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

maksā L- drošības nau-
das kā arī jāiesniedz apliecība par

ka no Tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, attie-
s uz pārdodamo īpašumu, ir

ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas kancelejā vai pie
tiesu izpildi' 2279.

Liepājā, 1929. g. 29. jūnijā.
7489v Tiesu izp. Ž. Kinens.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Krapes pagasta me-
liorācijas sabiedrības ,,Strauts "
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
4. daļas 263. 1. p. ar Ns 1434.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apriņķī, Krapes pagastā,
c. Krapi.
7523v l Daļas vad. v. J.Pel sis.

?Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Mālpils pagasta me-
liorācijas sabiedrības ,,Dzērves
purvs" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra 4. daļas 260. 1. p. ar

131.
Sabiedrības valdes sēdeklis:

Rīgas apriņķī, Mālpils pagastā,
C. Mālpili.
7524v Daļas vad. v. J. Pel

Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Rucavas meliorā-
cijas s-bas ,.Brušvitu fonds" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta meli-
orācijas sabiedrību reģistra 4.
daļas 241. i. p. ar .Vs 1412.

biedrības valdes sēdeklis:
Liepājas apriņķī, Rucavā.

Dalās vad v. J. Pel
Darhvt'dis Rrandts

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka

ī. jūlijā, pulksteni! d.,
Rigā pārdos
vairāksolīšanā Fridricha Vink-
maņa kustamu mantu, novērtētu
par Ls 41 ā irošu no
flīģeļa, piai 1iem galdiem
unk' ;m.
logu priekškari
bas piederumiem viņa 10

un 1926. g. un
nodokļa parāda -

Zemkopībasministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Kalncempju pag.
Paparzes-Lejas upītes meliorā-
cijas s-bas statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra 4. daļas 259. I. p. ar
JVs 1430.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apriņķī, Kalncempju pag.
namā, c. Kalnamuižu.
7522v Daļas vad. v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

» «

?'€itu iestāžu
sludinājumi.

?

zemkopības ministrijas kultur-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Ēveles pagasta Ķe-
meres novada meliorācijas sab.
,,Tomēnpurvs" statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 258
1. p. ar Ns 1429.

Sabiedrības _ valdes sēdeklis
Valkas apr., Ēveles pag. ,,Vībās"
c. Strenčiem.
7519v Daļas vad. v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Ezeres un Pampāļu
pagastu meliorācijas s-bas ,,Mel-
upīte" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra 4. daļas 240. I. p. ar

ill.
Sabiedrības valdes sēdeklis:

Liepājas apriņķī, Ezeres pagastā,
Panu mājās, c. Ezeri.
7520v Daļas vad. v. J. Pelsis.

r>arh\/pHic RranHlc

Zemkopības ministrijas kultūr-
teclmiskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 14. jūnijā ir
apstiprinājis Skultes -Duntes me-
liorācijas sabiedrības ,,Za|ā gārša"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
4. daļas 261. 1. p. ar JVs 1432.
. Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apriņķī, Skultes pagastā,
c*Skulti.
7521v Daļas vad. v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ns 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., i 143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
II. oktobrī, pulksten 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas zālē tiks
pārdots izpildot šīs tiesas uzdevu-
mu pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustams īpašums, piederošs lau-
lātiem Ernestam Lapiņa d. Siks-
nim un Anlīzei Friča m. Siksnis,
dzim. Eglīte, sastāvošs iz Amt-
Durbes Liške-Pekšu .Vs 26 m
ar zemes kopplatību 54 desetīnas,
kurš atrodas Liepājas apriņķī,
Durbes pagastā un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. JVs 1861.

šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls . un tiek
pārdots deļ Friča Huna. Šloma
Jankovska. Asites krāj-aizdevu

iedribas un citu prasību par
Ls 4667,- ar",, un izpildīšanas
izdevumiem, prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz

nekustamu īpašumu ir no-
: inātī hipotēku parādi: priekš

Ilzes Cerpes Ls 12'«*>. -. Valsts
zemes bankas i
krāj-aizdevu sabiedrības Ls -'.
un nodrošinātas F. Sprude. Š. Jan

-ka prasības par Ls 234
,na sāksies saskaņā ar civ.

anas
vai no

priei prasību summas.
n, kura summa būs

'āka pārdošanas dienā.
rsonām, kuras vēlas ņemt

dalību vairāksolīšanā, ir jāie-

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas lauku iec,
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesa ist. Ns 9, pamat, uz civ. proc.
lik. 1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1929. g. 13. sep-
tembrī, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas zālē pārdos, izpil-
dot šās tiesas uzdevumu, pirmā
publiskā vairāksolīšanā nekust,
īpašumu piederošu mirušā Jāņa
Birkenbauma mantas masai
sastāv, iz Pormsates Dicmaņu
mājas, kurš atrodas Liepājas
apriņķī, Purmsātu pagastā un
ierakstīts Liepājas-Aizputes zemes
grāmatu nodaļā ar krepost JVs243.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000,— un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas sav-
starpējās kredītbiedrības prasības
Ls 1034,40 ar °un izpildīšanas
izdevumiem apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekust,
īpašumu ir nodrošināta tās pašas
kredītbiedrības prasība par
Ls 1008.

bonsana sāksies saskaņa ar
civ. proc. lik. 1871 no novērtē-
šanas summas Ls 4000,— vai no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tiem, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400,— drošības naudas
kā arī jāiesniedz apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu. *

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabaltie-
sas civilnodaļas kancelejā vai pie
tiesas izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 29. jūnijā.
7488 " JVs 2274

Tiesu izpildītājs Ž. Kinens.



Nodokļu departamenta Akcīzes
nodaļa paziņo, ka Tabakas pa-
tents JVs 3466 no 23. maija izdots
uz Morducha Oarbera vārdu no
Latvijas bankas — pieteikts par
zudušu, kādēļ tāds, ja kur at-
rastos uzskatāms par nederīgu.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju .Ns 6410, kā
nozaudētu, izd. 1929. g. 30. aprīlī
ar Klāva Ķcpara v. L202O 7560

Gauru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi ser. KZ JVs 010370, izd. no>
šīs pag. valdes 1928. g. 10. aug.
ar Vasilija Soiovjeva vārdu. 6547o

Līksnas pag. valde izsludina
par nederīgu Latv. iekšz.
JVs 4633 ser. JT .Ys 014233, izd.
no šīs pag. valdes 1928. g. 9. iūn.
ar Māriņa ļevdokimova vārdu.

Nodokļu departaments paziņo,
ka N. Kuzņecova ,,Pētersalas"
aptiekai Rīgā, Pētersalas ielā 10,
no departamenta izd. 1929. g.
26. martā Ns 38. apliecība spirta
saņemšanai nozaudēta un tāda,
ja kur atrastos, uzskatāma par
nederīgu

Nozaudētās vielā N. Kuzņe-
cova aptiekai Rīgā, izdota jauna
apliecība no 1929. g. 3. jūlija
ar JVs 6277. 75L3v '

RĪSā, 1929. g. 3. jūlijā.
Departam. vice-direktors

A.Šubbe.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g, 12. jūlijā, pulksten 12 d.,
Rīgā, Brīvības ielā .\"s 4o, dz. 22,
pārdos vairāksolīšanā otrā izsolē,
Markusa Tuffa kustamu mantu,
novērtētu par Ls 838,— un sastā-
vošu no klavierēm-fliģela un di-
vana, viņa 1927. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Rigā, 1929. g. 1. jūlijā.
7546v Piedzinējs Derings.

Rēzeknes apr. priekšnieka II iec.
palīgs dara zināmu, ka š. g. 16. jū-
lijā, pulksten 10, Viļēnu pilsētā,
uz tirgus laukuma, tiks pārdots
vairāksolīšanā pils. Vasiļijam Zai-
cevam piederošais velosipēds
Omegas firmas JVs 16448, novērt,
par Lsl40,— saskaņā ar Rēzeknes
11 iec. miertiesneša spriedumu no

š. g. 19. marta Ns 398 dēļ Ls 50,—
iekasēšanas līdz ar,,,, un tiesas
izdevumiem. 7492v

Rīgas prefektūra Ārējā nodaļa
ziņo, ka pils. Vilhelms Šteinbergs,
dzīv. Rīgā, Dārzaugļu ielā .Ns 8.
dz. 6, pieteicis kā nozaudētu savu
Brovning sistēmas revolveri
V 29953344. Atrašanas gadījumā
ierocis nododams prēf. 30. ist.

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec. .V 45149.
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1926. g. 11. aug. ar Ludviga Glaz-
nera vārdu. 7512v

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

£atvijas banka pārdod

4-stāvu mūra namu
Pēterbaznīcas laukumā N° 37.
Mazā Monētu ielā J\'e 25.
Mazā Pēterbaznīcas ielā .Ne 3.

Pircēji tiek uzaicināti iesniegt rakstiskus piedāvājumus,
adresējot Latvijas bankas akreditīvu daļai, kurā tiek izsniegtas
tuvākas ziņas par pārdodamo īpašumu. L 2034 7559

Kara būvniecības pārvalde
izsludina

imilitos izsoles:
1929. g. 10. jūlijā Rīgas būvju grupā:

1) pīkst. 10 uz elektriskās apgaismošanas ietaises darbiem
Krustpils kazarmes otrā pusē par summu Ls 2246,32

2) pīkst. 10.30 uz kazarmes izbūves nobeigšanas darbiem Zilupē
par summu Ls 22.447,72:

3) pīkst. II uz zirgu staļļu jaunbūves nobeigšanas darbiem
Zilupē par summu Ls 2129,69;

4) pīkst. 11.30 uz akas izbūves darbiem Kaugurmuižā par summu
Ls 753,60.

1929. g. 18. jūlijā Daugavpils būvju grupā:
5) pīkst. 10 uz kapitālremontdarbiem kazarmē Ns 17, Rēzeknē

par summu Ls 11.958,03;
6) pīkst. 10.30 uz kapitāl-remontdarbiem bij. karantīnes barakā

JM° 16, Rēzeknē par summu Ls 4806,07;
7) pīkst. 11 uz kapitāl-remontdarbiem bij. karantīnes barakā

Nb 14, Rēzeknē par summu Ls 7034,01 ;
8) pīkst. 11.30 uz kapitāl-remontdarbiem bij. karantīnes barakā

Ns 15, Rēzeknē par summu Ls 8043,96 un

9; pīkst. 12 uz remontdarbiem d/.īvokļos, ēkā Ns 144, Daugav-
pili par summu Ls 1139,01.

Iepriekšēja drošība iesniedzama uz p. 1. minētiem darbiem
Ls 200,—, uz p. 2. — Ls 2000,—, uz p. 3. — Ls 200,— uz p. 4.—
Ls 50,— uz p. 5. — Ls 1000,—, uz p. 6. — Ls 400,— uz p. 7. —
Ls 650,—, uz p. 8. — Ls 750,—, uz p. 9. — Ls 100,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties parastā darba
laikā attiecīgi Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā,
Citadelē Ns 24 un Daugavpils būvju grupā, Daugavpils cietoksnī,
Embotes ielā Ne 26. L2025 7558;

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
Izsludina Izsoles:

1929. g. 27. jūlijā, uz 2000 gab. uzliktņiem llla tipa
1929. g. 27. jūlijā, uz 520 mļ ton. sliedes ,,LS'" tipa.
Izsoļu sākums pīkst. 11 no rītā. Dalībniekiem jāiemaksā

drošības nauda 5% no piedāvāto materiālu vērtības.
Tuvākas zinas izsniedz dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3,

ist. 103. 3 L1995 7556r

Bauskas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1929. g. 15. jūlijā, pulksten 12 dienā, virsmežziņa
kancelejā. Bauskas apriņķī, Ceraukstes pag. Mežamuižā, saskaņā
ar likumu par darbiem un piegādājumiem valsts vajadzībām (.. Vaid.
Vēstn." 1927. g. 54. num.)

virsmežziņa dzīvojamās ēkas remonta darbus.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 20

Piezīme: Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa.
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Mutiskas izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus meža resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minētās drošības naudas un
zīmognodokli Ls 0.40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodoklis Ls 0.40 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Bauskas virsmež-
niecībai, caur Bausku, ar uzrakstu uz aploksnes: ,.1929. g. 15. jūlija
izsoles kommisijai"'. Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.

Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mutiski.
Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.

Pēc paziņojuma saņemšanas 7 dienu laikā jānoslēdz līgums.
Ar izsoles noteikumiem un darba apmēriem var iepazīties

Bauskas virsmežziņa kanceleja. 7491 v Bauskas virsmežniecība.

?

Balvu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 13. jūlijā virsmežniecības kancelejā
Balvos, Mežniecības ielā Ns 1,

augošu mežu pēc platības
un pēc līgumiem pārdotu, bet no pircējiem neizstrādātu:

III iecirkņa mežniecība, Aleksandropoles nov., 1 vien. plāt.
2,84 ha, vērt. Ls 45,—, Domopoles nov. I vien. plāt. 1.50 ha,
vērtībā Ls 50,—.

IV iec. mežniecība, Aleksandropoles nov. 1 vien. plāt. 20,18 ha,
vērt. Ls 134,—.

II iec. mežniecība, Balvu nov. pēc plāt. 1 vien. 5,15 ha,
vērt. Ls 47,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. septembra
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātas vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10",, no summas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas valsts zemes
bankas un Hipotēku bankas ķīlu zīmes pēc kursa; 3) Latvijas
bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Drošības naudu cirtumu vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā 20% apmēra no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda netiek atmaksāta
un paliek Mežu departamenta rīcībā. Cirtuma vietas notīrīs un iz-
cirtumus apmelos mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie attiecīgiem iecirkņu
mežziņiem. 7507v Balvu virsmežniecība.

Intendontūros Liepājos nolikta m,
Liepājā, Kara cstā, Zemitāna ielā Ns 41, 1929. g. 16. jūlijā, pīkst. 10

pārdos mutiskā izsolē
lopbarību un citas tālāk uzskaitītas

mantas:
kviešu izsijās — 400 kg; lopu miltus I lab. apm. — 13800 kg:
lopu miltus II lab.—8400 kg; miežu sēnalas — 4500 kg; zirga
ādu — I gab. un teļa ādas — 2 gab.

Nosolītajiem uz vietas jāiemaksā drošības nauda 25% apmērā
nu nosolītās kopsummas un nosolītās mantas iāsanem, kā arī at-
likušies 75"jānomaksā līdz 1929. e. 21. jūlijam. ' L 2021 7557r

Latvijas sērkociņu fabriku akc. sab. ,,1/ulkan" valde,
pamatodamās uz sabiedrības statūtu 47. §, sasauc

ārkārtējo akcionāru sapulci,
kas notiks 1929. g. 25. jūlijā, pulksten 13, Rīgā, valdes telpās,

Kalku ielā JVs 1, dz. 11.
Dienas kārtība:

1. Akciju kapitāla paaugstināšana.
2. Statūtu grozīšana.
3. Dažādi jautājumi.

Piezīme. Lai dabūtu tiesību piedalīties ārkārt. sapulcē un»
nodot viņā balsi, akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vaf
apliecības no zemāk minētām bankām par minēto akciju pieņem-
šanu glabāšanā vai ieķīlāšanu valdei Rīgā ne vēlāk kā 7 dienas
pirms ārkārtējas sapulces (statūtu 55. §).

1. Latvijā: a) Latvijas bankas; b) Rīgas komercbankas ^c) Rīgas biržas bankas ; d) Rīgas pilsētas diskonto bankas?
e) Ziemeļu bankas A/S.

2. Francijā: a) Sociētē Generale pour favoriser le develop-
pement du commerce et de l'industrie en France; b) Credit-
Lvonnais ; c) Banque francaise de l'Union ; d) Banque*
de Paris et de Pays-Bas.

3. Anglijā a) Barclavs Bank Ltd.; b) London Joist City
and Midland Bank Ltd.; c) S. Japhet and Co.; d) Samue»
Montagu and Co.

Ja uz 1929. g. 25. jūliju noteiktā ārkārtējā sapulce neap-
mierinās sabiedrības statūtu 61. § norādītās prasības un tādēļ
nenotiktu, tad saskaņā ar statūtu 63. § tiks sasaukta otrai
ārkārtēja akcionāru sapulce, par ko tiks atsevišķi publicēts.

Otrreizējā ārkārtējā sapulce skaitīsies par likumīgi notikuši»
un viņas lēmumi par galīgiem, neskatoties uz iesniegto dēļ pieda-
līšanās viņā akciju skaita.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā. 7544 Valde.

Sērkociņu fabrikas „R0WET" akciju sabiedr. valde,
pamatodamās uz sabiedrības statūtu 46. §, sasauc

Orkortējo akcionāru sapulci,
kas notiks 1929. g. 25. jūlijā, pulkst. 12, Rīgā, valdes telpās,

Kaļķu ielā JVs 1.
Dienas kārtība:

1. Akciju kapitāla paaugstināšana.
2. Statūtu grozīšana.
3. Valdes pilnvarošana iznomāt fabriku.
4. Dažādi jautājumi.

Piezīme. Lai dabūtu tiesību piedalīties ārkārt. sapulcē ur»
nodot viņā balsi, akciju īpašniekiem jāiesniedz savas akcijas vai
apliecības no zemāk minētām bankām par minēto akciju pieņemšanu
glabāšanā vai ieķīlāšanu valdei Rīgā ne vēlāk kā 7 dienas pirms
ārkārtējās sapulces (statūtu 52. §).

Rīgas biržas bankas: Rīgas komercbankas; Skandinaviska
Kredīt Aktiebolaget, Stockholm; Hambros Bank, Ltd.,
London; Barclavs Bank Ltd., London; Banaue de Suede '
et Paris, Paris.

u- J-^ 1929-8- 25- Jūniju noteiktā ārkārtējā sapulce neapmierinās
sabiedrības statūtu 58. § norādītās prasības un tādēļ nenotiktu,
tad saskaņa ar statūtu 60. § tiks sasaukta otra ārkārtēja akcio-
nāru sapulce, par ko tiks atsevišķi publicēts.

Otrreizējā ārkārt. sapulce skaitīsies par likumīgi notikušu un
viņas lēmumi par galīgiem, neskatoties uz iesniegto dēļ piedalīšanās
viņa akciju skaitu.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā. 7545 Valde.

Ādažu pagasta padome,
Ādažu pagasta namā, šosejas
malā, 23 kilom. no Rīgas, 1929. g.
25. jūlijā, pulksten 2 dienā.

izdos jauktā izsolē
ārstniecības punkta jaun-

būves darbus.
Ēka paredzēta no ķieģeļiem ar
skārda jumtu. Pēc maksas ap-
rēķina darba vērtība ap Ls 20000.
Drošības nauda Ls 500.

Tuvākas ziņas Ādažu pagasta
valdē.

Tālrunis: Ādažu sarunu punkts.

Rudbāržu pagastam,
Aizputes apriņķī, vajadzīga

veemāte.
Vēlēšanas notiks š. g. 18. jūlijā,

pulksten 10 dienā, Rudbāržu pag.
namā. Vecmātes lūdzam pie-
teikties pie Rudbāržu pagasta
valdes vai vēlēšanu dienā ie-
rasties personīgi.

Alga Ls 70,— mēnesī, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu un
apgaismošanu.

Pasts c. Rudbāržiem. Telefons
,,Rudbārži JVs 4".

Tuvākā dzelzceļa stacija (Lie-
pāja-Olūda) Skrunda, apm. 6 ki-
lometri. 3 Paeasta valde.

Apdrošināšanas un transporta akciju sabiedrība ,,1.atvijas Lloids"
Valde Rīgā, 1. Smilšu ielā Ns 34.

īiitante 192S. g. 31. decembrī
Aktivs. Ls Pasīvs. Ls

Akciju realizācija 356.491,06 Akciju kapitāls 1.000.000,—
Kase 39.008,94 Rezerves kapitāls 96.000,—
Ārzemju valūta 413,69 Prēmiju rezerve 385.620,20
Tekoši rēķini Latvijas valūtā . . . 60.519,96 Zaudējumu rezerve 89.813,—
Tekoši rēķini ārzemju valūtā . . . 471.090,63 Apdrošināšanas nodoklis 30.972,38.
Vērtspapīri 24.798,75 Zīmognodoklis 11.209,07
Nekustams un kustams īpašums . . 343.155— Apdrošināšanas biedrības 159.849,17
Aģenti 469.548,34 Dividende neizmaksāta 824,99
Debitori 196.254,28 Izdotie vekseļi 0,—
Apdrošināšanas biedrības 67.375,40 Dažādi kreditori 106.387,85-
Aizdevumi pret polisēm Pārejošas summas 62.489,89
Vekseļu depozīts 5.000,— Peļņas rēķins:

Rezerves kapitālam . 15.599,85
Dividendei 7". . . 45.045,65
Ierēdņiem papildu at-

algojums . . . . . 25.000— 85.645,5»
2.033.818,05 2.033.818

£#VIņ*is un 2ou<fējurni< rēķins.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Kantora izdevumi 440.676,97 Pārnesums no 1927. g 20.200,01
Nama izdevumi 7.151,57 Peļņa no uguns apdrošinājumiem . 141.584,10
Norakstīts no inventāra 3.683,75 ,, ,, transporta apdrošinām . 23.736,44
Norakstīts no aģentu konta . . . 5.89 ,, ,, nelaimes gad. apdrošin. . . 11.388,91
Peļņas rēķins: „ ,, stiklu apdrošinājumiem . 4.934,93.

pārvests no 1927. g. . 20.200,01 „ „ zādzību 5.821,25-
peļņa par 1928. g. . . 65.445,49 85.645,50 » auto-kasko apdrošin. . . 12.074,12

,, dzīvības apdrošinājumiem 5.860,65»
Dažādi ieņēmumi 317.451,34-

543. 051,75 543.051,75-

Valde: A. Seebergs, P. Radziņš, M. Miljons. A. Kalniņš, J. Taube, E. Grapmans.
7256r Virsgrāmatvedis J. Ruškevicz.

Latgales divīzijas štābs
izsludina rakstisku izsoli š. g.
15. jūlijā, pulksten 12 uz

1100 kg svaigas liellopu
gaļas piegādi,

laikā no I. augusta līdz 30. no-
vembrim- 1929. g.

Izsole notiks/ Latgales divizijas
štābā, Pļaviņās, Daugavas ielā
Ns 27, saskaņā ar likumu par
darbiem un piegādēm valsts va-
jadzībām. Izsoles dalībniekiem
līdz izsoles sākumam jāiemaksā
štāba kasē 10% drošības naudas
no pieprasītās summas

Ar izsoles noteikumiem var
iepazīties Latgales divizijas štābā
Pļaviņās, Daugavas ielā Xs 27,
darbdienās no pulksten 9—15.

Piezīme. Likums par darbiem
un piegādēm valsts vajadzī-
bām izsludināts 1928. g.
,,V'ald. Vēstn." 54. num.

7355v 2

Kļūdas izlabojums.
,,Valdības Vēstneša" š. g. 26. jūnija 139. numurā iespiestā

Kara būvniecības pārvaldes jauktas izsoles
sludinājumā ieviesusies kļūda: iespiests, ka izsole notiks ,,1929. g.
29. jūlijā', kas nepareizi; vajaga būt un jālasa:

1929. g. 9. jūlijā

Apavu meistars
vajadzīgs, kas prot visādu veidu Toku un mašīnu darbu iedalīšanu,
vadīšanu un apavu pagatavošanu uz mašīnām.

Piedāvājumus iesūtīt līdz š. g. 10. jūlijam, Latvijas telegrāfa
aģentūras kantorī, L. Smilšu ielā JVs 1/3, dz. 8, zem ,,M. J". no-
rādot iepriekšējās nodarbošanās. L 1985 7555r

Alšvangas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 1. augustā, Ēdoles pagasta mājā,

augošu mežu.
H iecirkņa mežniecībā, Ēdoles novadā, pēc platības 4 vienības,

vērtībā no Ls 'll6,— līdz Ls 2577,-- un pēc celmu skaita 1 vienība,
vērtība Ls 236,— .

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

tembra apstiprinātiem nosacījumiem.
Ciršanas vietas tīrīšana; un kultūrdarbu drošības nauda iemak-

sājama 20°,'o apmērā no vienības pārdošanas summas, pie kam
šī drošības nauda paliek Mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas
notīrīs un izcirtumu apmežos mežu resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības
noņemt no izsoles pēc sīviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežriecībā un pie iecirkņa mežziņa.
7508v Alšvangas virsmežniecība.

9. Rēzeknes kājn. pulks
izdos rakstiskā izsolē 1929. g.
16. jūlijā, pīkst. 10.

14,000 kg svaigas liellopu
gajas piegādāšanu

pulka tekošām vajadzībām par
laiku no 1. augusta līdz 30. no-
vembrim 1929. g.

Izsole notiks Rēzeknē, Viļēnu
ielā JVs 21, pulka štābā saimnie-
cības daļā.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties tur pat, katru dienu no
pīkst. 9—15, izņemot svētdienas
un svētku dienas.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās
aploksnēs līdz ar Ls 700,—? drošī-
bas naudu iesniedzami saimnie-
cības priekšniekam līdz š. g.
16. jūlijam, pīkst. 10. I 7245

Kokmuižas pagastvaldei,
Valmieras apriņķī, vajadzīgs pa-
matīgi iestrādājies

kancelejas ierēdnis.
Pieteikšanās raksti, apmaksāti

ar zīmognodokli Ls 0,80 apmērā,
iesniedzami pagasta valdei līdz
19. jūlijam, pieliekot ziņas par
līdzšinējo nodarbošanos un amata
pienākumu prašanu.

Alga Ls 60,— mēnesī, brīvs
dzīvoklis ar apkurināšanu un
apgaismošanu. 1205.
7502v Pagasta valde.
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