
No kafa ministra pavēles Ne 13.

Valdības rīkojumi un pavēles.
No kafa ministra pavēles JV» 13.

Rīgā, 1929. g. 27. jūnijā.

Pārvaldības dala.
§ I-

Būvdarbu vajadzības noteikšanas un
būvdarbu pieņemšanas vienkāršošanai no-
saku :

1) būvdarbu vajadzību, ja to izmaksa
nepārsniedz 2000 latu, noteikt vie-
tējam darbu vadītājam-inženierim
kopā ar attiecīgās karaspēka daļas
pārstāvi;

2) izpildītos būvdarbus, kuru vērtība
nepārsniedz 2000 latu, pieņemt kara
būvniecības pārvaldes priekšnieka no-
zīmētam inženierim, kurš nav ņēmis
dalību pieņemamo darbu tiešā va-
dībā, kopā ar attiecīgās karaspēka
daļas vai iestādes pārstāvi.

Pie darbu vajadzības noteikšanas un pie-
ņemšanas, ja šo darbu izmaksa pārsniedz
Ls 1000,—, pieaicināt arī valsts kontroles
nārstāvi.

Savus pārstāvjus karaspēka daļu un
iestāžu priekšniekiem nozīmēt: pie darbu
vajadzības noteikšanas — uz inženiera —
darbu vadītāja pieprasījumu, bet pie
izpildīto darbu pieņemšanas — uz kara
būvniecības pārvaldes pieprasījumu.

Pie darbu vajadzības noteikšanas un
darbu pieņemšanas, ja viņu izmaksa pār-
sniedz 1000 latu, valsts kontroles pārstāvi
uzaicināt kara būvniecības pārvaldei.

§ 2.
Pēc iepriekšējas vienošanās ar Lietavas

valdību, Latvijas armijas karavīri varēja
izbraukt atvaļinājumā uz Lietavu ar kara-
spēka daļu priekšnieku izdotām atvaļinā-
juma apliecībām, kuras vizēja Lietavas
konsulāts.

Tagad Lietavas valdība apliecību vizē-
šanu atcēlusi, un turpmāk karavīri varēs
iebraukt Lietavā tikai ar ārzemju pasēm.

Izteikto ņemt vērā pie karavīru atlai-
šanas atvaļinājumā uz Lietavu.

Kara ministris A. Ozols.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Saraksts

par personām, kuras ar Ministru Kabineta
lēmumu uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

1928. gada 5. jūnija sēdē.

1) Baranovskis Antons-Vikentijs, 2) Go-
lubeckis Vladislavs, 3) Haze Ferdinands
ar sievu Līzi, 4) Kolbe Herberts-Gustavs-
Ferdinands ar sievu Elzu-Alīdu-Helēni un
dēlu Gertu-Oskaru, 5) Kuzmins Pēteris ar
sievu Teklu, dēlu Pēteri un meitu Veroniku,

' 6) Papaurelis Francis, ar sievu Helēni,
meitām: Reginu, Helēni un dēlu Albertu,
7) Šlapaks Jānis-Teodors, 8) Šeinfišs
Reinholds ar sievu Mariju un meitu Annu,
9) Šapiro Joselis, arī Jāzeps ar sievu
Doru un meitu Marjašu, 10) Viļumats
Kārlis-Matīss, 11) Čičevskis Roberts ar
sievu Annu un dēlu Jāni , 12) Vasilovskis,
ari Vasaļevskis Jāz'eps ar sievu Annu,
meitu Elzu un dēlu Krišjāni, 13) Meļņiks
Broņislavs ar sievu Staņislavu un dēlu
Ronnildu-Broņislavu, 14) Markss Bogn-
mils ar sievu Adelīni, dēliem: Jonatu,
Dāvidu un meitu Martu, 15) Moisējevs
Jānis ar dēlu Teodoru, 16) Maslovs Jānis,
17) Luste Antons, 18) Linde Aleksandrs-
Heinrichs, 19) Ledaks Mārtiņš. 20) Levi
Nikolajs ar sievu Izabelu, dēlu Borisu un
meitu Tatjanu, 2!) Lavrinovičs Mariana,
ar dēliem: Aleksandru, Staņislavu, Sil-
vestri līdz ar tā sievu Aneli un dēlu Solo-
monu, 22) Levīts Levi ar sievu Gūtu,
bērniem: Basju, Mozu un Hasju, 23)Kahans
Šloms ar sievu Reisu un dēlu Aleksandru,
24) Kaizers Vilis-Alfrēds, 25) Kaija Juhja-

Elza, 26) Klarks Čarlzs-Eduards ar sievu
Nadeždu, bērniem: Nadīni-Viletu-Magdu,
Hariju-Jūliju, Vilhelmīni-Helgu un Frīdu-
Pāvilu-Fēliksu, 27) Kridelis Irma-Erika,
28) Klasmanis Jūlijs ar sievu Emmu,
29) Krieviņš Jānis, 30) Krastiņš Ernests-
Teodors, 31) Kačinskis Vaclavs ar sievu
Zelmu un meitu Eleonoru, 32) Šulcs
Helēne-Berta-Anna, 33) Šellers Bertolds
ar sievu Filomenu un meitu Elju-Teklu,
34) Šeins Jēkabs ai sievu Haju-Ēsteri un
dēlu Michailu, 35) Soboļevskis Antons ar
sievu Agati, meitām: Jadvigu, Mariju,
dēliem: Leonardu un Antonu, 36) Zeiferts
Kristine-Vilhelmīnc. 37) Staneks Jāzeps
ar sievu Ženiju-Otīliju, dēlu Leonardu tin
meitu Eriku-Katrini, 38) Salipa Grigorijs
ar sievu Katrīni un meitu Līdiju, 39)
Sokolovs Jānis ar sievu Nadeždu, dēlu
Nikolaju, meitām: Vēru un Annu,
40) Žvaltiks Francis ar -sievu Juliānu,
41) Suchojs Konstantīns ar sievu Kārlīni,
42) Stoike Emīlija, 43) Špīlmanis Zāla-
mans ar sievu Sori, bērniem: Boruciiu,
Dobi, Zāmueli un Rivu, 44) .Rudins
Konstantīns ar 'sievu Varvaru, dēliem:
Konstantīnu un Igoru, 45) Rimkuns
Dārta, 46) Rabecs Zāmuelis, 47) Rutkis
Paulīne ar māti Annu, 48) Rudins Leo-
nīds ar sievu Aleksandru, 49) Radzevičs
Elizabete ar dēliem: Michailu, Leonu-
Viktoru un meitu Elzu, 50) Popovs
Jānis ar sievu Felicītu-Hildegardi un dēlu
Borisu, 51) Polovņevs Sergejs, 52) Por-
nieks Elīze, 53) Perelšteins Miķelis ar

sievu ,Vēru un meitu Aleksandru, 54) Po-
rietis Oto-Alfrēds ar sievu Helēni, meitu
Emmu un dēlu Artūru, -55) Prismanis
Izraēlis ar sievu Metu, dēlu Teodoru un
meitu Beati, 56) Parakevičs Jāzeps,
57) Puzirevskis Fēlikss ar sievu Adēli,
dēliem: Fēliksu, Antonu-Franci un Jāni-
Staņislavu, 58) Pucilovskis Antons ar
sievu Karlīni, dēlu Romualdu un meitu
Irēni-KIāriju, 59) Obuchovič? Jāzeps un
Jānis, 60) Orleans Vladimirs, 61) Ošerovs
Civja ar meitu Jochi, 62) Nirods Olga,
63) Novickis Valerijāns, 64) Martens
Augusts-Michails-Ludvigs, 65) Markevičs
Katrīne ar meitu Lindu-Rozāliju un dēlu
Bruno-Jāni, 66) Mazurevičs Vincents,
67) Meisters Anna-Elīzabete,' 68) Miljons
Emma, 69) Melderis Jāzeps. 70) Maslovs

i|ijs ;>r sievu K'avdiju, dēlu Aleksan-
dru un meitu Katrīni, 71) Komarovs
Sīmanis, 72) Popovs Vadims. ar dēlu
Igoru. 73) Volfs, arī Vilks Gustavs ar sievu
Zofiju. 74) Vaimanis (Vainmans) Boruchs-
Morduchs ar sievu Haju-Soīu. bērniem:
Reheku, Zāmueli. Jēkabu un Dānieļi,
75) Vasiļjevs Aleksandra, 76) Veiktus
Paulīne. 77) Vitkovskis Fridrichs-Kārlis-
Gotfrīds ar sievu Antoniju, 78) Čāpo
Anna, 79) Treigūts Ādolfs, 80) Tīdemanis
Fricis. 81) Toderovičs Gitele, 82) Cer-
ņavskis Konstantīns ar sievu Michalīnu,
83) Toīnčenko Pēteris ar dēliem: Grigo-
riju un Vasīļiju. 84> Česlers Dveira ar
bērniem: Morduchu„ Mirjāmu un Honi,
85) Stasevičs Aleksandrs ar sievu Emīliju

86) Spudans Jūlijāns-Kazimirs, 87) Šilti-
kiškis Mandans ar sievu Jevdokiju, 88)
Spiridonovs Tekla, 89) Simanens Pēteris ar
sievu Marianu, 90) Šulcs Aleksandrs ar
sievu Ilzi-Mildu, dēliem: Jāni un Teo-
doru, 91) Šuchmanis Movša-lcka ar sievu
Mušu un dēlu Zundeli, 92) Sokoļinskis
Boruchs ar sievu Zaru, 93) Solomonovs
Vulfs ar sievu Zaru, meitām: Haju un
Etu, 9-1) Sirotins Grigorijs, 95) Sērs Cire,
96) Strādnieks Zofija, 97) Auerbachs
Lācars ar sievu Zofiju, dēliem: Leonardu,
Alfrēdu un meitu Elionoru, 98) Averbuchs
Leibs ar sievu Rivu, 99) Feins Estere,
100) Fikls Richards-Alfrēds ar sievu Li-
zeti-Paulīnu, 101) Franks Lilija- Cecīlija,
102) Fridriclīsons Jānis-Nikolājs, 103)
Ebels Marta, 104) Dolgicers Leiba ar sievu
Haju un meitu Cilu, 105) Dreiers Kārlis,
106) Dāls Juzefa-Marija ar dēlu Konstan-
tīnu, 107) Deimantovičs Vicents (Viken-
tijs) ar sievu Mariju, bērniem: Vicentu,
Stefaniju-Eiženiju, Albertu un Olgu,
108) Dzeguze Marija, 109) Damje Nosens-
Šapše, 110) Denks Roberts ar sievu
Mariju, 111) Devenis Berta-Hermīne,
112) Daukša Eiženija-Adelīna-Anastasija,
113) Deičs Meļers-Zusmanis ar sievu Annu-
Haju, dēlu Ābramu un Šachnu-Miķēli,
114) Dorands Andrejs ar sievu Pelageju,
115) Celms Kārlis ar sievu Ļubovu,
116) Dunovskis Miķelis ar sievu Elonoru,

dēlu Antonu un meitu Annu-Eleonoru,
117) Buks Kārlis, 118) Brauns Krists ar
sievu Annu, 119) Bartoševičs Konstantīns
ar dēliem: Jāzepu, Jāni un meitu Annu,
120) Balodis Pēteris, 12!) Burkovskis
Krists, 122) Balaks Zundelis ar sievu
Rivu un dēlu Avraamu, 123) Burijs
Francis ar sievu Zofiju un meitu Emīliju,
124) Beskins Kopels ar sievu Helēni,
125) Bēnensons Haims ar sievu Esteri-
Itu, meitu Minnu, dēliem: Faivišu un
ļēkabu, 126) Beninghauzens-Budbergs
Jūlija, 127) Bergmanis Herberts-Kārlis
ar sievu Marinu, 128) Bens Ida, 129)
Boroviks Helēne, 130) Balčuns Līzefe-
Malvīne-Berta, 131) Blaževičs Michalina,
132) Baltačs Anna, 133) Barchatovs

Teodors ar sievu Mariju, 134) Alencevičs
lļja ar sievu Ķerstu, meitu Annu, dēliem;
Jāni un Miķeli, 135) Karlovičs Kazimirs,
136) Kalmikovs Ņīna, 137) Kovaļevs
Jevlampijs ar sievu Ripīniju, bērniem:
Fotīniju un Sīli, 138) Jakobsons Dāvīds-
Izāks ar sievu Altu, 139) Krāmers Eduards,
Aleksandrs-Roberts ar meitām: Barbaru
un Gudrunu-Zofiju, 140) Kondratjevs
Pēteris ar sievu Tatjanu, dēlu Eiženu
(Jevgeņiju) un pameitu Aleksandru Vol-
kovu, 141) Kristais Līna, 142) Jeļeņevskis
Feodosija, bērniem: Aleksandru, Miķeli,
Alekseju un Jevrosīniju, 143) Jankevičs
Kārlis-Juris ar sievu . Annu un meitu
Zo'iju 144) Jansens Herberts-Eižens-
Fridrichs ar sievu Irēni-Jochanu, 145)
Homentovskis Miķelis, 146) Hāzens
(Hāze) Leiba, ar sievu Frīdu, dēlu Mortchi,
meitām: Rochi-Leju un Sori 147) Hetmanis
Jānis ar sievu Magdalēnu, meitām: Elēni,
Moniku un dēlu Vaclavu, 148) Goldmanis
Jaehna, 149) Gartje Eduards ar sievu
Eiženiju, meitām: Irīnu un Melitu,
150) Govinčuks Nikandrs ar sievu Annu
un dēlu Viktoru, 151) Grietēns Līna,
152) Gailis Ernests, 153) Grigulis Eduards
ar sievu Martu-Mariju, dēlu Artūru-
Alfrēdu un meitu Zelmu-Zentu, 154)
Grens-Balodis Pēteris ar sievu Paulīni,
155) Gurvičs Elija-Leibs ar sievu Mēru un
meitu Tatjanu, 156) Goldšmits Leiha-
Gilelis ar sievu Dobru-Dvoru. bērniem:
Šļiomu. Freidu un Mallu, 157) Genis
Anna ar dēliem: Staņislavu, Viktoru un
Andreju. 158) Feigelmanis Ābrams ar
sievu Elku, bērniem: Hanu, Rachili,
Taubu, Dāvidu-Meieii un Judīti.

Rīgā, 1929. g. 19. jūnijā. J*6 38660.

Iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu tiod. vadītājs P. Kurzemni

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

fgadu ' ' ' ^ S— (sanemot eksPed-) Par=
3" 6— gadu Ls 18,—

„ . . . . „ 2,— 72 gadu 10 —
'iesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie I 1 » L70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru . . . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu ,, —,13

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

Paziņojumi jūrniekiem
izdoti no jūrniecības departamenta hidro-

grāfiskās daļas.
Rīgā, 1929. g. 28. jūnijā. X? 9.

Pozicijas ņemtas no vācu kartēm. Pei-
lējumi ir īstie no 0° līdz 360°, skaitot no
N pār 0 un uguņu sektoru robežas uz-
dotas no jūras. Uguņu saredzamība skaidrā
laikā noteikta pēc viņu gaismas spēka.

23) Liepājas uguns un kauceja bojas
pozicija mainīta no

560 30,3' N
200 49,0' 0

uz
56° 30,8' N
200 5^5' 0

Šinī vietā uguns un kaucēja boja
paliks arī turpmāk.

24) Latvijas flotes zemūdeņu torpēdu
šaušanas mēģinājumi laukumā uz
dienvidiem no Liepājas starp paralē-
lēm 56« 26,3' un 56" 29,3' un starp
meridiānu 20° 46,6 un krastu (Paziņ.
jūrniekiem N°4/5 1928. g.) ir izbeigta.

25) Jaunais zemūdeņu torpēdu šaušanas
laukums ierīkots Rīgas jūras līcī uz
vakariem no Daugavgrīvas. Laukuma
dienvidu robeža ir 57 N.
Laukuma apzīmēšanai izliktas sekošas
stoderes:
Austrumu molā VVest stodere uz

570 02,7' N
230 52,8' 0

Ziemeļu malā Sūd stodere uz

570 02,5' N
230 49,7' 0

Rietumu malā Ost stodere uz

570 00,8' N
230 48,0' 0

Torpēdu šaušanas dienās laukumā
dežurēs pavadkuģis ar paceltu zem-
ūdens brīdinājuma flagu, kā tas
norādīts ,,paziņojumos jūrniekiem"
JSfo 11/16 1927. g.

Rīgā, 1929. g. 28. jūnijā.
Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Veidenbergs.

Noticēs to Mariners
publislied by the Hvdrographic Section

of the Marinē Department.
Riga, 28th June 1929. Nz 9.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 3600,
and those relating to lights are from
seavvard. Visibilitv of lights in clear vveather
as Iimited by the intensitv of Iight.

23) The position of the light and vvhistle
buoy in the approach to Liepāja
(Libau) is altered from

Lat. 560 30.3' N
Long. 200 49,0' E

to
Lat. 560 30,8' N
Long. 200 51,5' E

In the future the light and vvhistle
buoy vvill remain in the new position.

24) The submarine torpedo firing area
South of Liepāja between Latitudes
56o 26,3' and 560 29.3' N Longitude
20" 46,6' E and the shore vvill be
discontinued (See Latvian notice to
mariners .Ne 4/5 1928).

25) A new submarine torpedo firing area
has been fixed in the Golf of .Riga
\Vest of Daugavgriva.
The firing area is Iimited 011 the
South side by the parallel of 57° N,
on the East side by a VVest sparbuoy,
position

Lai. 570 02,7' N
Long. 230 52,8' E

on the North side by a South
sparbuoy position

Lat. 570 02,5' N
Long. 230 49,7' E

and on the West side by a East
sparbuoy position

Lat. 570 00,8' N
Long. 230 48,0' E

During the firing of torpedos an
attending boat (steamer) vvill keep
watch on the firing area flying a
submarine warning flag as already,
notified in the notice to mariners
N° 11/16 1927.

Latvijas valdības «ft» ^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot Jjļfrāļ jftfl^)

svētdienas
un

svētku dienas
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Paziņojums
Jēkabpils apri ņķī dzīvojošiem valsts

darhtnipki m

Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departaments paziņo, ka
Saukas aptieka uzņemta tautaslabklā-
jības ministrijas aptieku sarakstā, kuras
izsniedz zāles valsts darbiniekiem un viņu
ģimenes locekļiem pret valsts darbinieku
ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Iecelšanas.
Pavēle JNī> 407.

1929. g. 26. jūnijā.
Papildinot savu š. g. 7. jūnija pavēli Me 369,

muitas departamenta direktoram Eduardam
Dunduram piešķiru vēl 5 dienas kārtējā
atvaļinājuma , skaitot no š. g. 25. līdz 29. jūnijam.

Par aprādīto viņa atvaļinājuma laiku muitas
departamenta direktora pienākumus uzdodu iz-
pildīt tā paša departamenta vicedirektoram
Bruno Pavasarim.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 17. jūnija nolēmumu,
meklē apsūdzētu pēc sod. lik. 471. p. 3. pkt.
Franci Dementija d. Bulu, kas dzimis 1893. g.
14. jūlijā Ludzas apriņķī, Nirzas.pagastā, katoļ-
ticīgs, pēc nodarbošanās laukstrādnieks. Ap-
gabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma Franča
Bula tagadējā uzturēšanās vieta vai viņa mantība,
par to tūliņ paziņot Jelgavas apgabaltiesai un
Bauskas apriņķa izmeklēšanas tiesnesim.

Jelgavā, 1929. g. 28. jūnijā. J\° 26740.
Priekšsēdētāja vietā (paraksts).

Sekretārs A. Štubis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 21. jūnija lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. 455. p. 12. pkt. pamata
apsūdzēto Ludzas apr. Šķaunes pag. piederīgo
Boleslavu Alekseja d. Meikšanu, 19 gadu vecu,
zemāks par vidēju augumu, vidējas miesas būves,
brūnēts, melni mati, bārdu un ūsas skuj, lielas
iezilganas acis, taisns deguns, sevišķu pazīmju
nav, kura pastāvīga dzīves vieta pēdējā laikā
bija Šķaunes pag. Zeiļevā.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Boleslava Alekseja d. Meikšana un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Zilupes iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī^* 1929. ģ. 26. jūnijā.
~ Priekšsēdētāja v. Orundtils.

Sekretāra pal. v. (paraksts).

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz Dimitrija S o 1o v j o v a meklēšanu,
par ko publicēts 1928. g. ,.Valdības Vēstneša"
244. numurā, meklējamās personas atrašanas dēļ.

Priekuiē, 1929. g. 27. jūnijā. Ms 374/28. g.
Miertiesnesis E. Bērziņš.

Sekretārs J. Pi z i ks.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz Miķeļa Miķeļa dēla Sprūde meklē-
šanu, par ko publicēts 1927. g. ,.Valdības Vēst-
neša" 261. numurā, meklējamās personas atra-
šanās pēc.

Priekuiē, 1929. g. 27. jūnijā. JSb 16.
Miertiesnesis E. Bērziņš.

Sekretārs J. P i z i k s.

Latvija un citas valstis.
Latvija un Zviedrija.

Zviedrijas Valdniekam Gustavam V
par godu sarīkotā mielastā Rīgas pilī

pagājušās svētdienas vakarā Valsts
Prezidents G. Zem gals sacīja šādu

runu:
Sire,

Visas latvju tautas vārdā, kuru tāpat kā
mani pārņēmusi patiesa prieka sajūta,
man ir tas gods no visas sirds apsveikt
lūsi Majestāti brīvā latvju zemē.

Pie šī gadījuma es atļaujos izteikt Jūsu
Majestātei savu vislielāko pateicību par
lielo laipnību, kuru Viņa Majestāte un
Karaliskā ģimene man izrādīja manā

viesošanās laikā Zviedrijā. Latvju tauta
šo laipnību un neskaitāmas reizes man pa-

rādīto simpātiju izprot kā zviedru tautas

draudzības izjūtas pierādījumu Latvijai.

Prieka sajūta, ko jūtam, nav tikai šinī

laikā, kad Jūsu Majestāte savus soļus sper

pirmo reizf mūsu zemē; visa latvju tauta

atceras to viņas vēstures izcilu laikmetu,

kad viņas un Zviedrijas likteņi bija cieši

saistīti. " Pateicoties sapratīgiem un hu-

māniem likumiem, atmiņas par šiem
laikiem ir cieši uzglabājušās no paaudzes

uz paaudzi līdz mūsu dienām.

Tēvijas un brīvības mīlestība, izturība

darbā, neatlaidīgas pūles miera nodro-

šināšanā — tie ir tie augstie tikumi, kādi

piemīt zviedru tautai. Pateicoties tiem.

zviedru tautas radošie spēki un gara at-

tīstība ir lieliski uzplaukuši, un ar to viņa

sev ie guvusi goda vietu pārējo civilizēto

labklājību baudošo valstu starpā. Arī

latvju tauta ir spraudusi sev par mērķi
kultivēt šos tikumus, jo viņa tos uzskata
par savas brīvības un labklājības drošu
ķīlu.

Pie draudzīgu attiecību nodibināšanas
starp Latviju un Zviedriju, šādā garā
strādājot, liels darbs ir jau ticis veikts, un
es esmu pārliecināts, ka Jūsu Majestātes

apciemojums vēl ciešāk nostiprinās drau-
dzības saites mūsu abu valstu starpā, un
ka šīs saites būs drošs pamats turpmākai
ciešākai saprašanās darbībai starp mūsu
valstīm. Latvija, no savas puses, nepār-
traukti pieliks visus spēkus, lai būtu par
patiesu miera faktoru Baltijas jūras
austrumu piekrastē.

Es paceļu savu glāzi uz Jūsu Majestātes,
uz Viņas Majestātes Karalienes un uz visas

Karaliskās ģimenes veselību; tāpat es
paceļu savu glāzi uz Zviedrijas pastāvīgu
zelšanu un plaukšanu

Uz šo runu Viņa Majestāte atbildēja:

Prezidenta kungs,

Jūsu sirsnīgie, man veltītie vārdi mani
dziļi aizkustinājuši un tie atradīs arī Zvie-
drijā visdzīvāko atbalsi. Par šiem vār-
diem es Jums izsaku savu un visas zviedru
tautas patiesu pateicību.

Līdz ar to gribu izteikt Jums, kā arī
drošsirdīgai latvju tautai un šīs skaistās
pilsētas iedzīvotājiem, manu dziļāko at-
zinību par man veltīto lielisko un sirsnīgo
uzņemšanu.

Es to uzskatu kā jaunu pierādījumu to
saišu stiprumam, kas arvienu vienojušas
mūsu abas zemes un kas, kā es to noteikti
ceru, kļūs arvienu ciešākas.

Desmit gadi tikko pagājuši kopš dienas,
kad Jūsu zeme, ņemdama pati savās
rokās savu likteni, kļuvusi brīva un
suverēna valsts. Šai īsā laika sprīdī latvju
tautas panāktie centieni un iegūtie rezul-
tāti viņas darbības nozarēs man šķiet
vislielākās apbrīnošanas cienīgi. Latvijai
ir pamats būt lepnai uz veikto darbu.
Šis darbs var modināt vislielākās cerības
un esmu pārliecināts, ka Jūsu jaunā un
strādīgā valsts var ar pilnu uzticību
lūkoties nākotnē.

Man ir patīkami dzirdēt, Prezidenta
kungs, ka Jūs esat uzglabājuši labā at-
miņā savu neseno apciemojumu Zviedrijā.
Lūdzu Jūs būt pārliecinātam, ka no
savas puses būšu no savas uzturēšanās
Latvijā guvis vislabākos un patīkamākos
iespaidus.

Paceļu savu glāzi par godu .ļums, Prezi-

denta kungs, un dzeru uz Latvijas laimi un
labklājību.

Latvijas universitātes rektora uzruna
(latiņu valodā)

Zviedrijas karalim Gustavam V pasniedzot
Viņa Majestātei universitātes goda doktora

diplomu:
Majestāte!

Augstais Kungs un Valdniek, cēlais
?Zviedrijas Karali!

Latvijas universitātes vārdā apsveicu
tevi mūsu zinātnes svētnīcās! Taviem
augstiem priekštečiem Zviedrijas tronī ar
cildināmu diženību labpatika rūpēties par
mūsu senču kultūru un izglītību. Gustava
Ādolfa un Kārļa XI dekretētic likumi un
tiesa atjaunoja latviešu tautā taisnības,
kārtības un tiesību sajūtu; Kārla XI cēlais
rīkojums par ,,nožēlojamas dzimtsbūšanas"

atcelšanu un viņa zemnieku aizsardzības
likumi spēji atmodināja sveštautiešu no-
spiestā latvietī brīva cilvēka apziņu un
tieksmes. Nodibinājis Rīgas ģimnāziju un
Gustava akadēmiju (Academia Gustaviana)
Tērbatā, Gustavs Ādolfs atvēra šo ie-
stāžu durvis arī latviešu zemnieku dēliem.
Karaliene Kristīne, uzdodot apbraukāt
zemnieku mājas, lai zemnieku bērniem
mācītu katechismu un dziedāšanu, gādāja
par dievticības un izglītības ienešanu arī
visattālākās latviešu sētās. Un Kārlis XI,
pārklājot mūsu dzimteni ar draudzes
skolu tīklu, — nodibināja latviešu skolu,
kura gadu simteņiem nesa gaismu latviešu
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tautas visplašākām aprindām un līdz ar to
palīdzēja izaudzināt jauno latviešu inte-
liģenci.

Tava priekšteča nodibinātā Tērbatas
universitātē darbojās un baudija izglī-
tību zinātnieki, kuru nopelni latviešu kul-
tūras un izglītības labā nav izdzēšami no
mūsu atminas. Juris Mancelis, pirmais
latviešu valodnieks un latviešu prozas no-
dibinātājs, — bija Tērbatas universitātes
profesors un arī rektors; Tērbatā studēja
Kristaps Fūrekers, latviešu mākslas dzejas
pamatlicējs. Tikai Zviedrijas valdinieku

visu cilvēku vienlīdzības un brīvības at-
zīšana un apziņa, ka visiem cilvēkiem
piemīt tieksmes uz gaismu un zināšanām,—
varēja iedvesmot darbam šos diženos vīrus.

Tikai Zviedrijas valdnieku pamudināts,
varēja superindendants un Tērbatas rektora

vietnieks Jānis Fišers — kopā ar Ernestu
Glūcku — veikt savu lielo darbu: bībeles
tulkošanu un izdošanu latviešu valodā,
šo mūžīgi paliekamo zviedru valdīšanas
laika pieminekli Latvijā. Kultūras sa-

jūsmas un apzinīgas izglītības dziņas iedve-
smota, Zviedrijas valdība atbalstīja ari
grāmatu spiestuves ierīkošanu Rīgā, lai
iespiestos ticības un zinātnes vārdus jo
plaši izplatītu latviešu tautā.

Latviešu tauta ir gadu simteņiem ilgi

sapņojusi par savas brīvības un pat-
stāvības atgūšanu; zviedru laiki Latvijā,
veicinot izglītību un kultūru latviešu
starpā, palīdzot paturēt un attīstīt arī
latviešu tautai īpatnējās kultūras tieksmes
un atziņas un atbalstot zinātni, it sevišķi
valodas studijas — ir palīdzējuši pat
mūsu jaunai brīvai Latvijai likt pamatus
jaunajam latviešu kultūras avotam un
veidotājam, mūsu universitātei un mūsu
skolām. Mēs ar pateicību atceramies
gaišos zviedru laikus un Zviedrijas karaļa
cēlo humanitāti.

Tu, Augstais Zviedrijas Karali GustavV,
ar gudru prātu dodams vadošus aiz-
rādījumus kultūras, izglītības un it sevišķi
zinātnes laukā tagadējā Zviedrijā, — esi
ievērojami atbalstījis Zviedrijas vēstures
un aizvēstures attīstību un plaukšanu
tavā zemē. Tavi zinātnieki ir jo sīki
izpētījuši arī laikmetus un kultūru, kas
vēsta par sakariem ar mums. Tava
humānā un cēlā gara iedvesmoti, tavi
zinātnieku ir pētījuši senatni saziņā ar
mums: mūs iepriecina un stiprina apziņa,
ka nākotnē paredzama ražīga sadarbība
ziemeļu kultūras un zinātnes laukā.

Par tavu priekšteču cēliem darbiem
un tavu personīgo gaišo vadošo darbu
mēs cienām un suminām tevi, Augstais
Zviedrijas Karali, un kā Latvijas universi-
tātes atzīšanu lūdzam tevi pieņemt La-
tvijas universitātes filoloģijas un filo-
zofijas fakultātes tev likumīgi piešķirto
vēstures goda doktora grādu.

Tu esi šī goda cienīgs, Augstais Zviedrijas
Karali: To paziņodams, es, Latvijas uni-
versitātes rektors magnifikus, pasniedzu
tev pēc visām likumu prasībām iz-
gatavoto attiecīgo diplomu.

Viņa Majestāte Zviedrijas Ķēniņš
svētdien, ap pulksten 10 vakarā, sirsnīgi
atvadījies no Valsts Prezidenta un citiem
augstiem pavadītājiem, devās uz zviedru
kara kuģi ,,Sverige" un aizbrauca uz
Stokholmu.

Latvija un Dienvidslāvija.

Rīgā, 28. jūnijā. Dienvidslāvija grie-
zusēs pie Latvijas ar priekšlikumu no-
dibināt Rīgā pastāvīgu Dienvidslāvu lega-
ciju. Latvija šo soli apsveic un jau de-
vusi savu piekrišanu. LTA.

Rīga.
Iedzīvotāju kustība Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
paziņojuma 1929. gada maija reģi-
strēti (iekavas atzīmēti skajtļi par ie-
priekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzini.) pārsvars

Latvieši . . 271 (253) 303 (297) —32 (—44)
Vācieši ... 31 (48) 60 (73) —29 (—25^
Krievi. ... 38 (56) 40 (54) — 2 (-f 2.
Žīdi .... 75 (68) 32 (61) +43 (+ 7)
Poļi un leiši. 19 (32) 19 (31) — (+ 1)
Citi . . . . 12 (15) 16 (21) — 4 (— 6)

Kopā . 446 (472) 470 (537) —24 (—65)

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberku-
loze 70 (101), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
81 (95), vēzis 59 (47), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 29 (26), vecuma
nespēks 37 (42), plaušu karsonis 0 (0),
pārējās elpojamo orgānu slimības , ne-
ieskaitot tuberkulozi 32 (44), nieru
kaite3 (14), vēdera tifs 1 (0), šarlaks 2 (0),
masalas 0 (0), garais klepus 0 (3), difte-
rija 0 (2), galvas smadzeņu plēves iekai-
sums 15 (9), influenca 3 (1), izsitumu
tīfs 0 (0), asinssērga 0 (0), nedabiska
nāve 26 (25), pašnāvības 10 (12).

Noslēgtas laulības 287 (338), no tām pie
garīdzniekiem 212 (290).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas statistiskā
biroja paziņojuma 1929. gada maija
mēnesī saslimuši ar vēdera tifu 10 (9);
izsituma tifu 2 (0), paratifu 4 (4)'
šarlaku 48 (60), masalām 22 (8), difte-
riju 16 (15), garo klepu 22 (43), rozi 13 (10),
cūciņu 162 (220), asinssērgu 0 (0), teta-
nus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), influenču
11 (3), malāriju 0 (0), lepru 0 (0), epidē-
misko smadzeņu plēves iekaisumu 10 (11).
Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

Mārsnēnu pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus : 1) Latvijas pasi
ser. CL JVs 003330 reģ. Ne 730,
ar Kārļa Zaķa vārdu, izd. no
Mārnsēnu pag. valdes 1928. g.
23. febr.; 2) Ieroču atļauju
JVg 1923, izd. no Cēsu apr.
pr-ka 1928. g. 7. maijā. 6344b

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 1. jūlijā.

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

100 Francijas franku 20,28—20,43
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,10—138,80
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40 ,
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,15—209,20
100 Vācijas marku 123,60—124,20
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

l SSSR červonecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs I kg 86—94

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlci.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Literatūra.
Tautas tradīciju krāšana.

Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemāra
ielā 36-a) iesūtījuši dažādas tautas tradīcijas
š. g. maijā: E. Ādamsons Rīgā — 293 (kopā
ar iepriekš. 1101 var.); A. Armanis Rīgā — i
(3258); V. Bajārs Mežvidos — 50 (1800); I. Belo-
glazovs Rūjienā — 2; M. Bērziņš — Umurgā —
151 (3115); R. Bērziņš Sējā — 912 (934); E. Ču-
kurs Rūjienā — 2: J.Drullis Dunikā — 20(1450) ;
T. Dzintarkalns Talsos— 195; prof. J. Endzelīns
Rīgā — 4 (290); Ļ. Gaieniece Rīgā — 454 (775) ;
A. Jakāns Rīgā — 99; K. Kārklinieks Gaigalavā—,
314 (852); A. Korsaks Ezerē —4 (2036); K. Krū-
miņa Madona — 62 (557); I.' Medne Rīgā — 179
(3634); ļ. Meisters Mēdzūlā —95 (109); A. Purens
Secē — 45 (2338); J. Riekstiņš Rīgā — 69 (2061);
A. Salaks Rigā — 118 (1321); A. Smagars Rē-
zeknē — 1428 (5523); H. Spriņģe Rīgā — 310'
(873); Z. Sproģe Rīgā — 51; E. Trautmanis
Ventspilī — 44 (252); A. Vītols Cesvainē — 2 (7);
K- Zutis Nautrēnos — 153; pamatskolas:
Gulbenes pils. — 3211; Kalētu — 350 (1190);
Rēzeknes pils. I — 11; Ventspils pils. III — 30
(3360); Talsu vidusskola — 2130.

Kopā par maiju — 11491; pavisam Krātuvē —
kooooc: ..«V:AH4...JiOiOJ Veli 11111 11

(.

Latviešu folkloras krātuve sirsnīgi pateicas
visiem krājējiem un teicējiem un lūdz sen.
pētn. E. Brastiņa vārdā iesūtīt visas zināmās
dziesmas par Miesmeti (līdz šim sameklētas
tikai 8). Ko nozīmē vārds miest (labību miest,
bērnus miest)? Dziesmas par Meteni. Ko sauc
par laika metiem un kur, kādā nozīmē šo vārdu
vēi citur min. Kādus ēdienus ēd Māras dienā?

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

Valsts tipogrāfija dabūjami
šādi neoficiāli izdevumi:

1903, gada 22. marta

Sodu likumi
(Otrais 1925.g.izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,35,
ies. „ 5,50, „ „ „ 5,90.

Rīkojums par zīmognodevu
(1928. g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 0,75, ar pies. Ls 0,95.

Ar pieprasījumiem jāgriežas
Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. istabā.



āludinetjumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
9. jūlijā, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks nolasīts
1929. g. 2. maijā, Vietalvas pag.
mir. Ievas Reiņa m. Dauģis,
dzim. Donners, testaments.

Rīgā, 1929. g. 29. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

7144 Sekretāra v. (paraksts).

Izlabojums
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisijas slud. ievietotā š. g.
,,Vald. Vēstn." 137. numurā
Staņislava Andreja d. Broka
lietā ieviesusies drukas kļūda un
proti: Broka vietā nodrukāts
Groka, kas nepareizi, jābūt:
Broka.
Kommisijas priekšs. v. (paraksts).
7143 Sekr.-darbv. I. Strazds.

Virbu pagasta tiesa,
pamatodamās uz savu 1929. g.
19. jūnija lēmumu un pagasta
tiesas lik. 108. un 109. p., paziņo
vispārībai, ka Virbu pag. Vec-
Mucnieku mājās dzīv. laulāts
pāris Mellenberģi Andrejs un
Lība pieņem bērnu vietā (adoptē)
Lības-Emīlijas Jāņa m. Baltiņš,
dzim. 1912. g. 13. decembrī, pie-
šķirot adoptējamai visas likumīga
bērna tiesības un uzvārdu,,MelIen-
bergs".

Personām, kurām pret šo adop-
ciju būtu kādas ierunas, tiek
uzaicinātas pieteikties pie pag.
tiesas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī". Vēlāki
pieteiktie iebildumi netiks ie-
vētoti un adopcija skaitīsies
par likumīgā spēkā gājušu. .

7095b Priekšsēd. J. Arājs.
Darbvedis ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Friča Kleina lū-
guma un sava š. g. 10. jūnija lē-
muma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Kuldīgas apr.
Vārmas pag. ,,Vecvagar" mājām
ar krep. JVg 869 nostiprināta 1914.
gada 22. maijā iz pirkuma liguma
7800 rbļ. liela obligācija par labu
Georgam Zassam, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt mi-
nēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 156,— saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentēm pilnīgu sa-
maksu. Obligācijas neiesniegša-
nas gadījumā parādu atzīs par
samaksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
6266z Kg 577/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uzMiķeļaTramdacha
lūguma un sava š. g. 10. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu man-
tu Saldus pilsētā ar krep. JV° 48
nostiprinātas obligācijas: 1) 1892.
gada 30. jūnijā 1400 rbļ. lielumā
parāda atlikumā uz Friča Tram-
dacha vārdu un 2) 1905. gada
4. martā 400 rbļ. lielumā uz
Saldus krāj-aizdevu kases vārdu,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minētās obligācijas tiesā.
Obligāciju neiesniegšanas gadī-
jumā parādus atzīs par samaksā-
tiem un dzēšamiem no zemes
grāmatām un pašas obligācijas
par iznīcinātām. JVg 588/29.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

6267z Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Annas Kalcherts
lūguma un sava š. g. 10. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā, ar krep. JVg 2202
nostiprināta 1889. g. 8. jūnijā
7500 rbļ. liela obligācija uz Frid-
richa-Viliama Rozenkranca vār-
du, viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neiesniegšanas ga-
dījumā parādu atzīs par samaksā-
tu un dzēšamu no zemes grāma-
tām un pašu obligāciju par iznī-
cinātu. JVg 563/29.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

6268z Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Otto-Heinricha
Holmaņa lūguma un sava š. g.
10. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz ne-
kustamo mantu Liepājā, ar
krep. ' JVg 362 nostiprināta 1874. g.
1. novembrī 1200 rbļ. liela obligā-
cija uz konsula C. V.Tode vārdu,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
un pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
6269z JVg 56729.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa,

uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g. 15. janvārī, Pētera
Jēzupa d. Stroda prasības lietā

pret Aneliju Miķeļa m. Strods,
dzim. Mu 'ždeiko, par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
laulību, noslēgtu 1910. gada
17. oktobrī Pēterpili, garīgās
semināriļas baznīcā , starp prasī-
tāju Pēteri Jēzupa d. Strodu
un atbildētāju Aneliju Miķeļa m.
Strods, dzim. Muždeiko, atzīt
par šķirtu; par spriedumu publi-
cēt „Valdības Vēstnesī".

(a atbildētāja civ. proc. lik.

727. un 748. p". paredzētā laikā,

skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. JVg 32p. 29.

Daugavpilī, 1929. g. 14. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

6523o Sekretāra v. (paraksts).
~~

Susejas pag. valde, Ilūkstes apr.
izsludina par nederīgu zirga pasi,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
20. jūlijā ar JVs 494 13994 ar
Minnas ' Sprlndžuks vārdu. kā
pieteiktu par nozaudētu. 5958b

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Ženeijas Surmač
lūguma un sava š. g. 10. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekust, mantu
Liepājā ar krep. JVg 1373 nostipri-
nāta 1891. g. 16. jūlijā 3000 rbļ.
liela obligācija uz Gotfrida-Lud-
Hga Cimmermaņa vārdu, viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
pjuja iespiešanas dienas, ie-
sniegt min. obligāciju tiesā. Obli-
gācijas neiesniegšanas gadījumā
parādu atzīs par samaksātu un
dzēšamu no zemes grāmatām un
pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā. ' 1929. g. 15. jūnijā.
B264z JVg 50629.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jāņa Grīšļa lū-
guma un sava š. g. 10. jūnija lē-
muma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz valsts Saldus
"mizas zemes gabala .V 28.

īsaukumu ,,Grislis-Jan" ar

krep. JVg 4462, nostiprināta 1910.
gada 3. aprīlī obligācija iz dāvi-
nāšanas akts, pēc kura pienākas
saņemt: a) Marijas Grīslis 25 rbļ.
un Annai Grīslis 15 rbļ., viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ie-
sniegt minēto obligāciju tiesā,
iemaksāto Ls 1,42 saņemšanai kā
kapitalparāda ar procentēm pil-
nīgu samaksu. Obligācijas ne-
iesniegšanas gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatum.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
6265z JVg 502 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Ivana Smita lū-
guma un sava š. g. 10. jūnija
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā ar krepost
JVg 3592 , nostiprināta 1911.
.gada 9. novembrī 29570 rbļ.
liela obligācija uz mirušā G. D.
Meiera mantojuma vārdu viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ie-
sniegt minēto obligāciju tiesā,
Obligācijas neiesniegšanaas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
un pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
€262z JVg 528/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Otto Straumiņa
lūguma un sava š. g. 10. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Aizputes apr.
Diž-Dzeldas ,,Sudmalkalnu" mā-
jām ar krep. JVg 542.-11 reģ. no-
stiprināta 1913. g. 22. maijā 112
Friča Kaspara vārdu 3000 rbļ.
Jiehimā obligācija, cedēta uz uz-
rādītāja vārdu, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā. Obligācijas ne-
iesniegšanas gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatām un pašu obli-
gāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
€263z JVg 527 29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Rochas-Freidas
Bik-Bikovski lūguma un sava
ģ. g. 10. jūnija lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
nekustamu mantu Liepājā at
krep. Ns 332, nostiprinātas obli-
gācijas: 1) 1911. g. 22. jūnijā
20.000 rbļ. lielunā ar Abrama-

Jankeļa Švarca vārdu, blanko ce-
dēta un 2) 1914. g. 17. decembra
10.000 rbļ. lielumā uz Šmueļa
Šura vārdu, blanko cedēta, viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ie-
sniegt minētās obligācijas tiesā,
iemaksāto Ls 653,33 saņemšanai
kā kapitā-lparāda ar procentēm
pilnīgu samaksu. Obligāciju ne-
iesniegšanas gadījumā parādus
atzīs par samaksātiem un dzē-
šamiem no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
|259z JVg 571/29.

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Džona-Kārļa
Hana lūguma un sava š. g.
10. jūnija lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
nekustamu mantu Liepājā ar
krep.-Vg 1060, nostiprināta 1904.g.
27. novembrī 7000 rbļ. liela obli-
gācija par labu Martai Jon, viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, ie-
sniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neoiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
un pašu obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 15. jūnijā.
«26Iz JVg 552/29.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1929. ' g.
17. maijā uz Ruzas arī Rozālijas
Ādama _m. Vondas lūgumu
Donats Ādama d. Vonda atzīts
par atrodošos bezvēsts prom-
būtnē un uzdots Nirzas pagasta
padomei iecelt aizbildnību par
bezvēsts promesošo Donatu Āda-
ma d. Vondu viņa tiesību aiz-
stāvēšanai un mantas apsargā-
šanai. L. JVg 3089a 29.

Daugavpilī, 1929. g. 15. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).

6520o Sekretāra v. E. Kaneps.

Varakļānu iec. polic. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 20. augustā,
pīkst. 12 dienā pie Varakļānu
polic. iecirkņa kancelejas, tiks
pārdota jauktā vairāksolīšanā
Valstij piederošā 8 g. veca ķēve
Tamāra novērtēta par Ls 100,—
no kuras summas arī iesāksies
solīšana.

Pamats: leskšl. min. admin.
dep-ta raksts Ms 11598 no š. g.
15. maira 7148b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 12. jūlijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
pr-ka pārvaldes Bauskā, Pils
ielā JVg 52 pārdos vairāksolīšanā
Žanim Kalniņam aprakstītu man-
tu, sastāvošu no viena radio
aparāta, novērt, par Ls 95,39,
dēļ procentuālā peļņas nodokļa
par 1927. g. piedzīšanas. 7151b

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
dara vispārībai zināmu, ka
1929. g. 16. jūlijā, pīkst. 11
Aknistē uz tirgus laukuma tiks
noturēta ūtrupe, kura atklātā
vairāksolīšanā pārdos Jānim Rā-
cenim piederošu vienu petrolejas
motoru, lietotu, firmas ,,Deutz"
JVgl28977, nocenotu par Ls 300 —
dēļ valsts un privātu parādu
piedzīšanas.

Motors apskatāms ūtrupes
dienā uz vietas. 7149b

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
5. jūlijā, pulkst. 10,30 dienā,
Rīgā V. Jelgavas ielā JVg 24, dz. 3,
Latvijas piensaimniecības sav-bas
lietā pārdos Jāņa Paegles kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 360,—.

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

Rīgā, 1929. g. 12. jūnijā.
7162 Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec, ar JVg 6403,
izd. 1920. g. no Cēsu pils.
apr. komandanta ar Viļā An-
dreja d. Dzenītis vārdu, dzim.
1891. g. 23. apr. 7142b

Zvirgzdines pag. valde, Ludzas
apriņķi, izsludina par nederīgiem
zemāk minētos nozaudētos do-
kumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi Ma
27, izdotu no Zvirgzdines pag.
valdes 1927. g. 18. janvārī ar
Konstantīna Jēzupa d. Mortazans
vārdu;

2) Latvijas iekšzemes pasi JVs
342, ser. MP JVg 009337, izdotu no
Zvirgzdines pagasta valdes 1928.
gada 13. februārī ar Jezupata
Tretjakovs vārdu;

3) Latvijas iekšzemes pasi JVg
11907, izd. no Rēzeknes apriņķa
priekšnieka I. iec. palīga 192L g.
22. janvārī ar Viktorija Semena d.
Šantlu vārdu;

4) Latvijas iekšzemes pasi JVg
262 ser. MP JVs 009270, izdotu
no Zvirgzdines pagasta valdes
1928. g. 23. janvārī ar Florijana
Tutins vārdu;

5) Latvijas iekšzemes pasi JV»
270, izd. no Zvirgzdines pagasta
valdes 1924. g. 5. novembrī ar
Jgnata Ontona d. Mortuzans v.;

6) Latvijas iekšzemes pasi JVg
49. izdotu no Zvirgzdines pagasta
valdes 1925. g. 7. martā ar
Veronikas Ontona m. Mortuzans
vārdu;

7) Latvijas iekšzemes pasi JVs
375, izd. no Zvirgzdines pagasta
valdes 1921. g. 17. februārī ar
Elenas Jura m. Mortuzans v.;

8) Latvijas iekšzemes pasi JS'g
3412, ser. MZ JVg 008812, izdotu
no Zvirgzdines pag. valdes 1928.g.
10. novembrī ar Ignata Seļaknvs
vārdu:

9) Latvijas iekšzemes pasi S°
1035. izdotu no Zvirgzdines pag.
valdes 1921. g. 5. aprīlī ar Zoļka
Tadeuša m. Poļjakova vārdu: un

10) zirga pasi .V 702, izdotu
no Zvirgzdines pagasta valdes
1926. g. 26. aprīlī ar Juliāna Tri-
fanova vārdu. 69»

Galveni intendanta! pārvalde
izdos piegādāt

rakstisku izsolē:
1) kareivju katliņus ar karoti-dakšiņu 19.704 kompl.
2) kareivju ūdens pudeles ar aizbāžņi un ķēdīti . 9.704 ,,
3) kareivju krūzītes 9.704 gab.
4) zābaku pakavus 42.000 „
5) zābaku zoļu aizsargu naglas 1.500 kg
6) zābaku uzpurņu naglas 300 ,,
7) vezumnieku un artilērijas zirgu pakavas . . . 27.300 gab.
8) jātnieku zirgu ziemas pakavus 16.100 ,,
9) jātnieku zirgu vasaras pakavus 12.700 ,,

10) zirgu pakavu radzes, H-veidīgās, asās . . . .210.000 „
11) zirgu pakavu radzes, H-veidīgās, trulās . . . 30.000 „
12) zirgu pakavu radzes, konusveidīgās 230.000 ,,
13) zirgu pakavu naglas 7.500 kg
14) zirgu pakavu dzelzi 22.000 „

Piedāvājumi nodrošināmi 5°apmērā.
Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā JVg 10 12, dz. I-a. (Ieeja

no Elizabetes ielas) 1929. g. 15. jūlijā, pīkst. 12.
Rakstiskie piedāvājumi izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma par

darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. un iesnie-
dzami slēgtās aploksnēs Galvenās intendantūras pārvaldes mantu
daļā, Rīgā, Valdemāra ielā JVg 10/12, dz. I, istaba JVg 2, līdz 1929. g.
15. jūlijam, pīkst. 12, vai izsoles dienā, norādītā stundā, izsoles kom-
misijai ar uzrakstu: ,,Metāli priekšmetu izsolei'' .

Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes vai ārzemes
ražojumu.

Cena nosakāma latos: 1. un 2. p. minētiem priekšmetiem
par vienu komplektu, 5., 6., 13. un 14. p. minētiem — par vienu
kilogramu, 3., 7.—9. p. p. ieskaitot minētiem — par vienu gabalu,
10.—12. p. ieskaitot — minētiem par 1000 gab., franko Intendan-
tūras galvenā mantu noliktava, Rīgā, bet zābaku pakaviem — par
simts gabaliem — franko Intendantūras mantu darbnīca, Rīgā.

Tuvāki nosacījumi — Galvenās intendantūras pārvaldes
mantu daļā, katru darbdienu no pīkst. 9 līdz 15. 1*

7137r L 1915
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V rajona inženieris,
savā kancel., Daugavpilī, Šosejas
ieiā *fe 68,

jauktā, galīgā izsolē,
š. g. 10. jūlijā, pīkst. 13, izdos
uz Rušonu-Preiļu šosejas

4». caurteku
jaunuuv. darbus.
Nodrošinājums izsolē Ls 400,—.
L1937 7159

Golueno miendontūras porvolile
iepirks rakstiskā izsolē

uz š. g. 28. jūnija izsoles nosacījumiem

3200 koka kastes
ar nodošanu franko Intendantūras dzirnavas un maizes ceptuvē,
Rīgā, Oskara ielā JVg 9.

Izsole notiks Galvenās intendantūras pārvaldes Pārtikas daļā,
Rīgā, Valdemāra ielā JVg 10/12, dz. 1-a (ieeja no Elizabetes ielas)
š. g. 11. jūlijā, pulksten 12.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
koka kastu izsoli 1929. g. 11. jūlijā", nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās intendantūras
pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, vai izsoles dienā — izsoles
kommisijai līdz šai sludinājumā paredzētam izsoles atklāšanas
laikam.

Piedāvājumi jānodrošina ar Ls 20 no katriem 100 gabaliem,
kuras uzņēmējs vēlas piegādāt. Minētais nodrošinājums piedā-
vātājam jāiemaksā vai nu Intendantūras pārvaldes kasē, vai
Latvijas bankā Galv. intendantūras pārvaldes depozitā D. JVs 406,
vai izsoles dienā — izsoles kommisijai. Kvīte par iemaksāto
nodrošinājumu pievienojama iesniedzamam piedāvājumam.

Ar izsoles nosacījumiem var iepazīties Galvenās intendantūras
pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.

L 1940 2* 7160

Jelgavas Dilsēfas valde
1929. g. 18. jūlijā, pīkst. 10 dienā, pilsētas' valdes telpās

Iepirks rokstiskfl sacensība
apm. 2000 kg vara un alumīnija vītus vadus, izolatorus,

ūdens mērītājus 21 gab. un citus priekšmetus.
Tuvākas ziņas un sacensības noteikumi saņemami pilsētas

elektrības uzņēmumā Elektrības ielā JVs 10, darba dienās no
pīkst. 8—14. L 1898 1* lelgavas pilsētas valde.

Šoseju un zemesceļu departamenta
9. rajona inženieris

š. g. 13. jūlijā, pīkst. 10, savā kancelejā, Valmierā, Lilijas ielā,
Jansona namā, izdos jauktā izsolē

koka tilta grīdas atjaunošanas darbus
pār Rūjas upi,

uz Valmieras-Rūjienas I I-a šķ. ceļa, pie Jēru pag. nama.
Izsoles drošība Ls 110,—. Tuvākas zinas kancelejā darbdienās

no pl. 9—15. 2* ' L1933 7158

Sēlpils virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 16. jūlijā, pīkst. 12, Sēlpils meža
muižā, virsmežniecības kancelejā,

saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:

vfenJ Materiālu atrašanās Materiālu daudzums I v. ērt.
ĶgJVs ļ ^_ ļ I LS

1 Pie šaursliežu dzelzceļa : 23,81 steri nemizotu skuju »
Jēkabpils-Viesītc21 km koku kluču 8'garu . .I„,10.55 steri mizotu skuju f

koku kluču ||
2 Mežsarga Volfa apg. Vār- 17,90mskuju koku baļķu

navas nov. kv. 64 (33 gab.) 200
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosoiī-
šanas jāpapildina līdz 10% no novērtētās summas.

Kā drošības naudas pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu 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 garantētas privātu
banku garantijas.

Materiālus pārdos saskaņā ar virsmežniecības nosacījumiem.
Mateiiāli jāpieņem tādā stāvoklī, kādā viņi atrodas uz vietas, bez
pārkraušanas, uzmērīšanas un brāķēšanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā.
7152 Sēlpils virsmežniecība.

Lugažu pagasta valde
paziņo, ka sākot ar 1929. g.
1. jūliju atvērta Lugažu pagastā
patstāvīga

dzimtsarakstu nodaļa
ar darbības rajonu Lugažu pag.,
atdaloties no Valkas pils. dzimt-
sarakstu nodaļas. Nodaļas sē-
deklis atrodas pagasta namā.

7145b Pagasta valde.

1 <

"Citu iestāžu
siuāintsļunni.

Izsole.
'Ventspils muita

1929. g. 8. augustā, uz muit.
lik. 561. p. pamata pārdos atklātā
izsolē vienu (1) kasti ādas (mītas
un glazē, svarā netto 11,150 kg.

Solīšana sāksies no uz preci
gulstošiem nodokļiem Ls 80,64.

Ādas pievestas 1926. g. ar
tv. ,,Baltanic ", krav. nor. JVg 54,
kon. JVg 24 un adresēta oriģināl.
caur konos. īpašniekam uz akc.
sab. ,,Ousonia". 7147b

Ventsoils muita.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 12. jūlijā, pīkst
12 dienā, pie Bauskas apr. pr-ka
pārvaldes Bauskā, Pils ielā JVg 52
pārdos vairāksolīšanā Paulim Kuļi-
kovskim aprakstītu mantu, sa-
stāvošu no viena lietota div-
lemešu arkla, novērt, par Ls 23,80
deļ procentuālā peļņas nodokļa
par 1927. g. piedzīšanas. 7150b

Dikļu pagasta valde
dara zināmu atklātībai, ka Dikļu
pagasta padome 1929. g. 3. jūlijā,
pulksten 14 ,Dikļu pagasta namā,
izdos mazākprasitājiem Dikļu pag.

Dikļu I. pak. pamat-
skolas remontu darbus.

Darbi sastāv no namdara,
mūrdarbu un balsināšanas dar-
biem.

Sakarā ar teikto, Dikļu pa-
gasta valde uzaicina meistarus
ierasties virsminētā laikā un vietā
šos darbus saņemt.

Pie darbu saņemšanas jāuz-
rāda apliecības parlīdzšin. praksi
virsminētos darbos.

Pagasta padome patur sev
tiesibas darbus izdot vienam no
3 pēdējiem mazākprasitājiem.

Dikļu pagasta valdē, 1929. g.
25. jūnijā 2

7102ē Pagasta valde.

Sausnējas pag. padome
Madonas apriņķī,

1929. g. 18. jūlijā, pīkst. 3 pēc
pusdienas, Sausnējas pag. namā

izdos jauktā izsolē
Sausnējas muižas pils pār-
būves darbus 6 klās. pamat-

skolas vajadzībām.
Apmaksāti ar likumīgo zīmog-

nodevu paziņojumi par piedalī-
šanos mutiskā izsolē un rakstiski
piedāvājumi slēgtā aploksnē, kā
arī iepriekšēja drošība Ls 800,—
iesniedzami pagasta padomei iz-
soles dienā līdz izsoles sākumam.
Drošība tiks pieņemta: a) naudā,
b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas
garantijās.

Pagasta padome patur tiesības
darbus nodot vienam no pēdējiem
trim mazākprasitājiem. Citus
paskaidrojumus sniedz pagasta
valde.

Tālrunis ,,Bites" JVg 30.
St. Pļaviņas.

Sausnējā, 1929. g. 27. jūnijā.
7146b Priekšsēd. (paraksts).



Aizputes pol. iec. priekšnieks
atsauc «avu <;l;id. ievietotu 5. g.
,,V. V." 131. numurā par Kārļa
Dumbra velosipēda atļaujas no-
zaudēšanu, jo Dumbra savu velo-
sipēda atļauju ir atradis. 6538o

Ilūkstes apr. priekšn. pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi ser. KN JVs000309
izd. 1928.g. I. martā no Pilskalnes
pag. valdes ar Antona Baltmana
vārdu un zirga pasi M> 57 11057
izd. 1925. g. 1. dec. no Pilskalnes
pag. valdes ar Antona Baltmana
vārdu. g40o

Sātiņu pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto apliecību
JVs 2623 par nederīgumu kara
dienestam ar Teodora Kriša d.
Birzmaņa vārdu, izd. no Aizputes-
Kuldīgas kara apr. priekšn.
1927. g. 19. februāri. 6542o

Rīgas žīdu papildu skolas zie-
dojumu vākšanas liste JVg 33
nozaudēta. Uzskatīt viņu par
nederīgu. 7156b

Skolas pārzinis (paraksts).

Akc. sab. ,.Ressort" valde
dara zināmu ka 1929. g. 7. jūlijā,
pīkst. 4 dienā, valdes telpās , kas
atronas Rīgā, Ganību dambi
JVg 21 sasauc
vispārējo ārkārtējo sab. sapulci

Ja gadījumā nozīmētā sapulce-
noteiktā dienā nenotiktu pietie-
košā akcionāru trūkuma dēļ,
tad 1929. g. 21. jūlijā, pīkst. *
dienā valdes telpās tiks noturēta
otra sapulce kura tiks skaitīt»
par pilntiesīgu pie katra aketo-
nāru skaita.

Akcionāri, kas vēlas piedalīties
sapulcē tiek lūgti iesniegt valdei
savas akcijas 7 dienas iepriekš
sapulces noturēšanas.

Dienas kārtība:
1) Norēķinu apstiprināšana par

operācijas gadiem; 10
2) Budžeta apstiprināšana:
3) ievēlēt atbildīgos darbi
4) Jāizšķir jautājumi Par obligā-

ciju izdošanu uz sabiedrības
nekustamo īpašumu, kas at-
rodas Rīgā. Ganību dambi
V 2) :

5) Tekoši jautājumi. Valde.

Ogresgala pag. valde, Rīgas apr.
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. .Vg 33411
ar Pētera Jāņa d. Dambrovskijs
vārdu, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka 1925. g. 15. aue

Lubānas pag. valde Madonas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
izd. no Lubānas pag. valdes
1920. g. 3. martā ar Ernesta
Pētera d. Baltais vārdu. 6346b

Paies pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas pasi
ser. ZK JVg 016901, ar Kārļa
Dambīša vārdu, izd. no Pāles
pag. valdes 1928. g. 31. janvārī.

6347
Skultes pag. valde izsludina

par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser NZ Aft 005283, izdotu
no Skultes pag. valdes 19
9. decembrī ar JVg 83 Ernestam
Teodoram Zviedris. 6348b

Rigas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto

kara kļaus, apliec izd.

1924. g. 2. apr. no Valkas kara

apr pr-ka un ar Faivuša Gold-

blata vārdu, dzim. 1903. g.

2. nov.. iedzīv. Matīsu iela
NŠ 106. _J
—Radiofona stacija izsludina par

nederīgu un atsauc radiofona lie-

šanas atļauiu >'g 9738 ka no-
zaudētu, izd. 1929. g. 10 maija

ar Ādolfa Hosiassona v. L 1932

Rigas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu kara klans,
apliec, ar .V: 70121, izd. no Rīgas
kara apr. pr-ka 1926. g. 16. nov.
ar Eduarda Ferdinanda d. Heine
vārdu. dzim. 1886. 28. dec.

Veclaicenes pag. valde. Valkas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
ser. PT .V 023040. izd. no

aicenes pag. valdes 1928. g.
9. febr. ar reģ. -V» 6*1 ar Pētera
Mikalka vārdu. 4600P '

IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muitas likuma §§ 477., 496. un 561. p., 1929. s. 24. jūlijā, pīkst. 10 no rīta,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekiem ir

tiesība tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes.

I Prečl1 Lād.
Prece pienākusi

o pieteik. Kon. . , «.-
o vr x- Anv Ar kuģi vaic. X°S° dok. Ka(j
g| pa dzeizce u rvd

No kurienes Vietu skaits un zīmes
Preču "osaukums Vērtība Precu Tpa§nieks

un svars
Ls

1 I 25878 ļ — ļ 576 I ..Nordland" 6. VII 1925
2| 30851 38 | 809 | „St. Jūrgen" 18. VIII 1925

3 48719 3 568 „Wasa" 31. VII 1926

4 13859 — 161 „Ostsee" 18. IV 1927
5 15143 — 170 ,.Norderney" 22. IV 1927
6 23783 — 2312 Pa dzelzceļu 29. VI 1927
7 24112 34 358 „Baltabor" 10. VI 1927
8 24176 — 2367 Pa dzelzceļu 5. VII 1927

9 26446 — 106 „Victoria" 29. III 1927
10 27454 8 298 „Poseidon" 29. V 1927

11 30554 — 169 „Nidaros" 21. IV 1927
12 27469 — 1673 Pa dzelzceļu 25. IV 1927

13 31361 — 2364 Pa dzelzceļu 4. VII 1927

14 32150 — 1833 Pa dzelzceļu 10./V 1927

15 32264 — 1833 Pa dzelzceļu 10. V 1927

16 32853 — 1989 Pa dzelzceļu 23./V 1927

17 33939 52 333 „JohannesC.Russ" 7. VI 1927
18 35514 83 236 ,,Nidaros" 12. V 1927

19 4897 366 1167 „Regīna" 5. XII 1927

20 12663 — 166 Pa dzelzceļu 14. I 1928

21 16413 32 16 „Nidaros" 5. I 1928

22 16468 68 16 „Nidaros" 5. I 1928
23 16530 44 4 „BaItrader" 2./I 1928
24 16572 47 4 „Baltrader" 2. 1 1928

25 32011 — 606 „Wendla" 14. VII 1928

26 32012 — 606 „Wendla" 14./VII 1928
27 42420 2,3,4, 661 „J. C. Jacobsen" 25./VII 1925

5, 7.
28 44018 — 1922 Pa dzelzceļu 3. V 1928

29 52462 — 665 Pa dzelzceļu 24. [11 1926

30 9377 — 1465 Pa dzelzceļu 3. IV 1929

31 11713 — 1726 Pa dzelzceļu 17. IV 1929

32 17994 74 83 „KrimhiIde" 21. III 1926

33 18621 55 80 ,,Vilhelm Russ" 3I./III 1926

34 20764 51 225 ..Nidaros" 16./V 1929

35 pasta kvīte
ser. A

Mb 61954 Pa pastu 21. I 1929

36 pasta kvīte
ser. A

Jfe 92185 Pa Pastu 24., IV 1929

37 pasta kvīte
ser. A

JVg 92593 Pa pastu 28. IV 1929

|

1925. g.
ļ Stokholmas ļ l kaste 7.

Lūbekas | l maiss

1926. g.
Pērnavas ļ I gabals 75159,2, bez zīmēm un nu-

muriem. 1 gab. Kopā — 2 gab.

1927. g.
Stetines 1 balons A. S. K. 947
Antverpenes 5 maisi pilni un 2 tukši
Virbaļiem 1 paka M. 710 I
Londonas L. T. 4 7 un 13 14. 6 kastes
Virbaļiem 1 paka M. 734

Stetines 1 paka Adrese
Helsingforsas TT 29 31, AA 2049 33, 35,36, 39/40,

43 44, — 10 ķīpas
Kopenhāgenas 1 paka Adrese
Virbaļiem 1 kaste 488

Rītupes 1 maiss M. 732

Virbaļiem 1 kurvis M. 495

Virbaļiem 1 kurvis M. 496

Valkas 1 paka M. 566

Hamburgas 2 kastes F. 2, 3
Kopenhāgenas 1 kanna Adrese

1928. g.
Stetines 40 gabali

Valkas l paka E. Medī i n

Kopenhāgenas 4 kastes P. Z. Kobe 10/13

Kopenhāgenas l ķīpa M. I.
Londonas 2 kastes V. B. Riga I O. G. 19
Londonas I kaste Minister of War Riga

Lervickas l vesela muca I. M. S. E. A. R. E. R.
Matties

Lervickas l muca Mersuņ<S Gerrn Matties
Kopenhāgenas 15 maisi

Rītupes 1 kofers A. 416

Klaipēdas 2 kastes B. P. K. 6650, 6663

1929. g.
Ventspils l maiss T. <S Co 8304

Valkas l kaste

Stetines l kaste G. H. I

Hamburgas I maiss R. Riga I

Kopenhāgenas 3 gabali Hansa l, 6, 7

SSSR I paka 995 4925

Vācijas I paka 4S4 49300

Vācijas l paka 569 51563

Vilnas audumi, br. sv. 13.5 kg ļ '7 ļ SSSR tirdzn. nārst. Latvijā
lnfuzoriju zeme, br. sv. 10,7 kg| 6,02| K. Braš

Mašīnu daļas transmisijām, br.
sv. 81,0 kg 25,31 Hans Dietr. Šmidi

Sērskābe, br. sv. 124,0 kg 35,24
Tomas milti, br. sv. 500,0 kg 8,05 Nezināms
Kokvilnas veļa, br. sv. 0,8 kg 15,42 Simon Jalov
Tēja, br. sv. 259,4 kg 531,41 I Latv. apdr. un transp.a s.
Konjaks 1 pudele un kosmētika

ar spirtu (oders) 1 pudele,
br. sv. 2,0 kg 35,86 Salamans Pechmans

Reklāmas, br. sv. 5,0 kg 5,33 H. Laerums

Papīra tapetes, br. sv. 1251,3 kg 754,89 O. Vitte un E. Konov
Līnijēts papīrs, br. sv. 2,5 kg 5,73 Jens Petersens & Co
Bildes neatdalāmos rāmjos, br.

sv. 24,8 kg 49,95 Latviešu fotogrāfu biedr.
Skārda, vara, stikla, saru un

porcelāna izstrād., rakstām-
lietu piederumi un nažu preču
br. sv. 8,8 kg 18,89 Ella Šein

Kokvilnas audumi, vīriešu virs-
drēbes un veļas kurvis, br.
sv. 41,3 kg 1021,96 Juris Kūnstlers

Kokvilnas audumi un vīriešu
apģērbi, br. sv. 35,2 kg 857,56 Juris Kūnstlers

Periodiski izdevumi svešvalodā,
br. sv. 14,0 kg 6,50 O. Strock

Tēja, br. sv. 91,7 kg 196,96 1Latv. apdr. un transp.a s.
Bituments, br. sv. 29,0 kg 5,14 Andreas Jennov

Aparāti no dzelzs, sev. nemin.,
br. sv. 1960,5 kg 158,91

Pārtikas vielas, kokvilnas au-
dumi un porcelāna izstrādā-
jumi, br. sv. 1,9 kg 5,12 Uzrādītājs

Kosmētika ar spirtu un akmeņ-
ogles br. sv. 740,0 kg 18536,53 Uzrādītājs

Džutas maisi, br. sv. 69,4 kg 37,82 Uzrādītājs
Mašīnu dzensiksnas, br. sv. 49,Ik 84,98 Uzrādītājs
Pielādētas pistoļu patronas, br.

sv. 16,2 kg 156,17 Uzrādītājs

Sālītas siļķes, br. sv. 138,0 kg 9,69 Order
Sālītas siļķes, br. sv. 157,5 kg 10,10 Order
Bīdelēti kviešu milti, saslaukas,

br. sv. 1153,5 kg 614,94 „Rigasa"
Gramofona plates un čemodāni

no papes, br. sv. 11,6 kg 152,12 —
Izkaptis, br. sv. 131,1 kg 16,93 J. B. Levitas

Ķīmiski produkti, sev. nemin.,
' br. sv. 101,0 kg 474,34 —

Koka izstrādājumi, vienkārši,
br. sv. 30,5 kg 33,95 —

Lāpstas, br. sv. 21,0 kg 6,81 Gerhard & Hey

Āboliņu sēklassaslaukas, br. sv.
29,6 kg 19,87 Gerhard <£ Hey

Koka izstrād. un matracis pil-
dīts ar jūras zāli, br. sv.
141,5 kg 160,73 —

Vilnas adīti izstrādājumi, br.
sv. 0,68 kg 19,37 T. Markus

Terpentīnu lakas, br. sv. 1,51 kg 6,30 Džons Gernands

Ķīmiski produkti, sev. nemin.,
br. sv. 14,35 kg 42,52 Balt.cel.fabr. Frederekscns

Aizrādījums. Bez tam tanī pašā izsolē pārdos no iepriekšējās izsoles nepārdotās sekošas pārcenotas preces: dzelzs mucu, montekristo, čīles zalpēteri, mālus fabriku vajadzībām divriteņu motocikletu,
mitas ādas, vilnas tepiķi, kartona čaulītes, putnu ādiņas, preču paraugus un citas preces 7138v

Muitas priekšnieka v. J. Vāgels. Nodaļas pārziņa v. Birzīte.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Valsts saimniecības departaments
iznomās uz 3 gadiem

mutiska sacensība
5. ģ. 8. jūlijā, pīkst. 12 dienā Jelgavā, Uzvaras ielā .\'s 61 Finanču
ministrijai turpat piedt
nefe fpoiumu <**# »r«*«fe»is<ei>io 6ut-

dpRafuniu nan oroia*u»o« /af»rifeu>
Ar sacensības noteikumiem un līguma paraugu var iepazīties

sākot ar š g. 3. jūliju. Jelgavā, Uzvaras ielā Xs 61, pie sētnieka
un Rīgā Valdemāra ielā JVg 2a Administratīvā nodaļā. 7)57

Baldones bezmaKsas aibliotehas
biedrības valde

izsludina rakstisku izsoli š. g. 10. jūlijā, pīkst. II, Baldonē, bie-
drības pagaidu telpās

nodegušās biedrības ēnas
atjaunošanas darbiem.

Drošības nauda (arī garantija) Ls 1000,—
Ar darba aprakstu un noteikumiem var iepazīties pie Kviesīša

kunga. Baldonē, biedrības pagaidu telpās. 2* 7154
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