
Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums visām pašvaldības iestādēm.

1. Centrālā vēlēšanu kommisija paziņo visām pašvaldības iestādēm, ka ir
atklāta parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par seKošu likumprojektu.

„Agrārās reformas likuma papildinājums.
Agrārās reformas likuma II daļas 44. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme. Šai 44. pantā paredzētās priekšrocības pilsoņiem, kuri cīnījušies

par Latvijas brīvību un to pilsoņu ģimenēm, kuru apgādnieki krituši
šinīs cīņās, nebauda pilsoņi, kuri sastāvējuši 1919. g. agrākā Baltijas
vāciešu kara spēkā (Baltische Landeswehr), kas vēlāk ar Latvijas armijas
virspavēlnieka pavēli no 22. augusta 1919. g. pārdēvēts par „Latvijas
vāciešu zemessargiem". Šai piezīmē minētie Baltijas vāciešu kara spēka
bijušie kara vīri nebauda arī tās priekšrocības, kādas paredzētas Latvijas
brīvības cīnītājiem „Likumā par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnī-
tājiem („Vald. Vēstn." no 26. maija 1928. g.) un „Pārģrozījumā likumā
par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem" („VaIdības Vēstnesi"
no 25. maija 1929. g.). Šā likuma noteikumi attiecas arī uz tām zemes
piešķiršanas Metām, kuj-as ierosinātas pirms šā likuma papildinājuma
spēka stāšanas un nav līdz 22. jūnijam 1929. g, no Centrālās zemes
ierīcības komitejas galīgi izlemtas un attiecīgās sūdzības par Centrālās
zemes ierīcības komitejas galīgiem lēmumiem nav no Senāta atstātas
bez ievērības."

2. Sākot ar š. g. 4. augustu un beidzot ar š. g. 25. augustu abas minētās
dienas ieskaitot, visām pašvaldības iestādēm jāizliek tautas nobalsošanas ierosinā-
šanas loksnes pilsoņiem pieietamā vietā, kur loksnes var parakstīt.
s> 3. Pilsētu un _ pagastu valdēm h jānoteic vieta un laiks; kad parakstus
pieņems un par to jāpaziņo ar sludinājumu redzamā vietā pilsētās vai pagasta
valdes telpās.

4. Parakstu pieņemšana izdarāma katrā pašvaldības vienībā vismaz vienā
vietā, bet lielākos-pagastos un pilsētās parakstu pieņemšanu var izdarīt vairākās
vietās, iekārtojot tā, ka ierosinājuma parakstīšana neprasītu no parakstītāja ievēro-
jamāku laika zaudējumu.

5. Ierosinājuma loksnēm jābūt svētdienās š. g. 4., 11., 18. un 25. augustā
izliktām laikā no 9 rītā līdz 6 vakarā, bet pārējās (darba) dienās visā oficiālā paš-
valdības iestāžu darba laikā un bez tam arī laikā, kuru īpaši šim nolūkam noteic
pašvaldības iestāžu valdes.

6. Ierosinājumu var parakstīt vienīgi pilntiesīgi Latvijas pilsoņi, kuri ir vecāki
bar 21 gadu un bauda vēlēšanas tiesības. Uz ierosinājuma loksnes atzīmējams katra
parakstītāja vārds, uzvārds, vecums un dzīves vieta.

7. Pirms paraksta pieņemšanas jāpārbauda parakstītāja Latvijas pase un pēc
paraksta pieņemšanas uz parakstītāja pases 29. Ip. p. 3. nodalījumā jāuzraksta:
ļ,1929. gada 4. jūlija ierosinājums" un paraksta pieņēmēja paraksts.

8. Katram pilsonim ir tiesība parakstīt ierosinājumu tikai vienu reizi, kālab
erosinājumu nevar parakstīt personas, uz kuru pases ir 7. pantā minētais uzraksts.

9. Par rakstītnepratējiem tautas nobalsošanas ierosinājuma loksnes var pa-
'akstīt uz pēdējo lūgumu kāds cits pilngadīgs (21 gadu vecs un pilntiesīgs Latvijas
Jilsonis, atzīmējot ierosinājuma loksnēs šo abu pilsoņu vārdus, uzvārdus, vecumu
in adreses. Darbinieki, kuri nodarbināti pie parakstu pieņemšanas, nevar parak-
itīties par rakstītnepratējiem. Ja rakstītnepratējs prot parakstīt vienīgi savu
rārdu, tad pārējās ziņas ierosinājuma loksnēs var ierakstīt parakstu pieņēmējs.

10. Pašvaldības vienībās, kurās ir paredzams lielāks parakstītāju pieplūdums,
rar izgatavot zīmogus ar 7. pantā minēto uzrakstu, ar kuriem var apzīmogot pa-
rakstītāju pases.

11. Ierosinājumu var parakstīt vienīgi tie Latvijas pilsoņi, kuri var uzrādīt
Latvijas pases resp. tie, kufi bauda vēlēšanu tiesības.

Piezīme. Vēlēšanu tiesības.
1) Vēlēšanu tiesības bauda visi Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu pirmajā

dienā ir vecāki par 21 gadu.
2) Vēlēšanu tiesības nebauda personas, kuras .likumā paredzētā kārtībā

atzītas par vājprātīgām, tāpat visas citas personas, kuras atrodas aiz-
bildnībā.

3) Vēlēšanu tiesības zaudē: 1) tie, kam uz spēkā nākuša tiesas sprieduma
pamata atņemtas vai aprobežotas tiesības, ja no soda izciešanas dienas
nav pagājuši 10 gadi, vai ja viņi savas zaudētās tiesības nav ar apžē-
lošanu vai amnestiju ieguvuši atpakaļ; 2) kas sodīti ar cietumu par
noziegumiem, kup izdarīti mantkārīgos nolūkos, ja no sodu izciešanas
dienas nav pagājuši 10 gadi; 3) kas stāv zem tiesas vai izmeklēšanas
par 1. un 2. punktā paredzētiem noziegumiem; šīs personas zaudē
tikai balsstiesības, bet var tikt ievēlētas; 4) kam ar tiesas spriedumu
ir atņemtas vēlēšanu tiesības par vēlēšanu brīvības vai pareizības trau-
cēšanu; 5) kas notiesāti vai atrodas zem tiesas vai izmeklēšanas par
atraušanos no kara klausības vai dezertēšanu.

12 Ja uz ierosinājumu loksnēm, kuras piesūtījusi centrālā vēlēšanu kommisija,

[pietiktu telpas visiem parakstītājiem, tad pie loksnes ir piešujamas balta papīra
ksnes, kuras numurējamas, sašņorējamas un ar pašvaldības iestādes zīmogu apzi*
ējamas. Paraksti ir numurējami pēc kārtas.

13. Paraksti pieņemami vienīgi 3. pantā paredzēta kārtībā noteiktās vietās
un laikā.

14. Parakstu pieņemšana izbeidzama š. g. 25. augustā, pulksten 6 vakarā, pēc
kam visas parakstītās loksnes sašņorējamas un atzīmējams parakstītāju skaits.
Loksnēm jābūt noslēgtām ar pilsētas galvas vai pagasta valdes priekšsēdētāja
parakstiem, kuriem jāapliecina ierosinājumu parakstījušo personu parakstu īstenība.

Piezīme. Ierosinājuma loksnes var parakstīt pēc pulksten 6 vakarā visi tie
pilntiesīgie Latvijas pilsoņi (vecāki par 21 gadu), kuri līdz minētai stundai
ieradušies parakstu vākšanas telpās.

15. Parakstītās loksnes, kopā ar neizlietotām, ir nosūtāmas centrālai vēlēšanu
kommisijai Rīgā, Stabu ielā JV° 12, tādā kārtā, ka tās vēlākais š. g. 31. augustā
nāk kommisijas rokās.

Pielikum s.^Tautas nobalsošanas ierosinājuma parakstu vākšanas loksnes paraugs.

Rīgā, 1929. g. 6. jūlijā.

Centrālās vēlēšanu -kommisijas priekšsēdētājs M. Skujenieks.
Sekretāra vietā A. Maldups.

Pielikums.

CENTRĀLĀ VĒLĒŠANU KOMMISIJA.

: apriņķis B»
iincili

'

Tautas nobalsošanas ierosinājums.
Saskaņā ar tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas likuma 3. pantu, mēs

apakšā parakstījušies izsakāmies par to, lai šeit sekojošo likuma ierosinājumu nodotu
tautas nobalsošanai.

„Agrārās reformas likuma papildinājums.
Agrārās reformas likuma II daļas 44. pantu papildināt ar sekošu piezīmi:
Piezīme. Šai 44. pantā paredzētās priekšrocības pilsoņiem, kuri cīnījušies par

Latvijas brīvību un to pilsoņu ģimenēm, kuru apgādnieki krituši šinīs cīņās,
nebauda pilsoņi, kuri sastāvējuši 1919.g. agrākā Baltijas vāciešu kara spēkā
(Baltiscbe Landeswehr), kas vēlāk ar Latvijas armijas virspavēlnieka pavēli
no 22. augusta 1919. g. pārdēvēts par ,,Latvijas vāciešu zemessargiem".
Šai piezīmē minētie Baltijas vāciešu kara spēka bijušie kara vīri nebauda
arī tās priekšrocības, kādas paredzētas Latvijas brīvības cīnītājiem ,,Likumā
par zemes piešķiršanu Latvijas brīvības cīnītājiem („Valdības Vēstn." no
26. maija 1928. g.) un „Pārgrozijumā likumā par zemes piešķiršanu Latvijas
brīvības cīnītājiem" (,,Valdības Vēstn." no 25. maija 1929. g.). Šā likuma
noteikumi attiecas arī uz tām zemes piešķiršanas lietām, kuras ierosinātas
pirms šā likuma papildinājuma spēkā stāšanās un nav līdz 22. jūnijam
1929. gadā no Centrālās zemes ierīcības komitejas galīgi izlemtas un at-
tiecīgās sūdzības par Centrālās zemes ierīcības komitejas galīgiem lēmu-
miem nav no Senāta atstātas bez ievērības."

IEVĒRĪBAI.
Šo ierosinājuma loksni var parakstīt vienīgi Latvijas pilsoņi, kuri ir vecāki par

21 gadu un bauda vēlēšanu tiesības. Uz šīs loksnes atzīmējami parakstītāja vārds,
uzvārds, vecums un dzīves vieta.

Uz parakstītāja pases 29. lapp. 3. nodalījumā darāma atzīme: ,,1929. gada
4. jūlija ierosinājums" kuļ'a jāparaksta parakstu pieņēmējam.

Parakstīt šo loksni var laikā no 1929. g. 4. augusta līdz 1929. g. 25. augustam,
abas minētās dienas ieskaitot. Noteikumi par parakstīšanās laiku un kārtību izslu-
dināti 1929. g. „Valdības Vēstnesī" JV° 152.

PARAKSTI:

JVsJV»
pēc Vārds Uzvārds Vecums Dzīves vieta

kārtas

^ļsētV '^' ^
ac1a 4- i*Slijā tautas nobalsošanas ierosinā-

jumu pašrocīgi parakstījuši pilntiesīgi Latvijas pilsoņi, kuri

vecāki par 21 gadu.

Visu augšminēto parakstījušo personu parakstu īstenību apliecina:

Pilsētas galva:

Pagasta valdes priekšsēdētājs:

Sekretārs:

Darbvedis:

1929. g. „ -

Rīkojums visām pašvaldības iestādēm.
Instrukcija par valsts pabalsta izlietošanu

piensaimniecības veicināšanai Latgalē.
Grozījumi instrukcijā par tirdzniecību ar

lopbarības līdzekļiem, lopbarības pre-
parātiem un lopbarības kaļķi.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.

Rīkojums par vienkārša darba strādnieka
vidējo dienas algu slimo kasu dalīb-
nieku atsvabināšanai no iemaksām.

Rīkojums M> 306 par operāciju paplaši-
nāšanu Kurcuma pieturas punktā.

Vācijas - Lietavas- Latvi jas -Igaunijas tiešā
satiksme.

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

wfgadu i '. '.,S- (sanemot eksPed")P3 niēn „ 6— gadu Ls 18,—
i , , 2— V2 gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 mēn „ 5,—
pastu un pie 1 » , 1,70
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 viens!, rindiņu
(par obligāt. sludin.) , —,25

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

Latvijas valdības ^fo._ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

^
svētdienas un svētku dienas
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Apstiprinu.
1920. g. 9. jūlijā.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Instrukcija
par valsts pabalsta izlietošanu pien-
saimniecības veicināšanai Latgalē.

1. §. Piensaimniecības veicināšanas no-
lūkā Latgale iedalāma rajonos. Rajonu
skaitu un robežas noteic Latgales rajona
lauksaimniecības biedrību Savienība. Ra-
jonus pārzina piensaimniecības instruktori.
Augstākais instruktoru skaits var būt — 4.

2. §. Valsts pabalstu piensaimniecības
veicināšanai Latgalē saņem Latgales rajona
lauksaimniecības biedrību Savienība, ska-
toties pēc vajadzības, ik pa trim mēne-
šiem uz priekšu.

3. §. Valsts pabalsta izlietošanas pār-
raudzība piekrīt Lauksaimniecības pār-
valdei.

4. §. Valsts pabalsts izlietojams: a)
I. § minētos rajonos darbojošos pien-
saimnieku sabiedrību koppienotavu vadī-
tāju algošanai, b) Latgales rajona lauk-
saimniecības biedrību savienības pien-
saimniecības darbinieku algošanai, viņu
komandējumu izdevumu segšanai, mācī-
bas līdzekļu iegādāšanai, c) koppienotavu
vadītāju zināšanu papildināšanai uz vis-
pārīgu noteikumu pamata.

Piezīme. Piensaimnieku sabiedrībām,
kuras darbojas vienīgi kā krējošanas
punkti, viņu darbības laikā, tikai
par vienu gadu, šo punktu vadītāju
algošanai var izsniegt valsts pabalstu
līdz Ls 50,— mēnesī. Pabalsts iz-
sniedzams tikai tad, ja katrā pabal-
stāmā punktā pirmos divos viņu
darbības mēnešos, ieskaitot darbības
uzsākšanas mēnesi, nokrējots ne ma-
zāk par 5000 klgr. piena, bet turp-
mākos mēnešos — ne mazāk par
5000 klgr. — katrā mēnesī. Par
punktu darbības uzsākšanas mēne-
šiem pabalsts maksājams pilnā ap-
mērā, neatkarīgi no viņos nokrējotā
piena daudzuma, pie kam valsts pa-
balstu var izsniegt katram punktam
tikai par vienu šādu darbības uzsāk-
šanas mēnesi gadā.

5. §. Valsts pabalstu piensaimnieku
sabiedrību koppienotavu vadītāju algo-
šanai var izmaksāt: a) par pilnas dar-
bības laiku tām piensaimnieku sabie-
drībām, kuras savu darbību vai un tikko
kā uzsākušas, vai ari vēl nav paspējušas
to nostiprināt. Šām piensaimnieku sabie-
drībām pabalsts maksājams par tiem
mēnešiem, kuros piens pārstrādāts pirmos
divos koppienotavas darbības mēnešos,
neieskaitot darbības uzsākšanas mēnesi,
ne mazāk par 5000 kilogramiem mē-
nesī, bet turpmākās darbības laikā ne
mazāk par 10.000 kilogramiem mēnesī.
Par koppienotavu darbības uzsākšanas
mēnesi pabalsts tāpat maksājams pilnā
apmērā, neskatoties uz pārstrādātā piena
daudzumu, pie kam gada laikā katrai
atsevišķai piensaimnieku sabiedrībai valsts
pabalstu var izmaksāt tikai par vienu
Šādu mēnesi; b) par koppienotavu
cieti stāvēšanas vai klusas darbības
laiku 4 ziemas mēnešos (novembrī, de-
cembrī, janvāri, februārī), kad pārstrādātā
piena daudzums nesniedz 5000 kilogramu
mēnesī, tām piensaimnieku sabiedrībām,
kuru darbība ir jau nostiprinājusies un
kuras cenšas darboties visu cauru gadu.
Šo piensaimnieku sabiedrību, koppieno-
tavu vadītājiem, paralelli savam tie-
sājam darbam koppienotavas, ziemas
mazpiena un darbības pārtraukuma
mēnešos, jāapstaigā 'savs vietējais ra-
jons un jāved dzīva propaganda par
piedalīšanos piensaimnieku sabiedrībās,
apvienošanos lopkopības pārraudzības
biedrībās un vispārēju lopkopības pacel-
šanu. Šo darbu noteic un pārrauga
Latgales rajona lauksaimniecības biedrību
savienība.

6. §. Latgales rajona lauksaimniecības
biedrību savienības piensaimniecības in-
struktoru un piensaimniecības vadošo
darbinieku komandējumu izdevumi pien-
saimniecības veicināšanas lietās ar valsts
pabalstu sedzami sekosi: dietes līdz Ls 5
dienā, dzelzceļa biļetes — pēc faktiskās
izmaksas, ne augstāk kā 11 klasē, izde-
vumi par autobusiem, bet izdevumi par
vešanu ar zirgiem tikai izņēmumu gadī-
jumos un ne vairāk par 20 santimiem
par kilometri. Komandējumu izdevumi
atlīdzināmi par izbraukumiem piensaim-
niecības veicināšanas nolūkā, kā: pien-
saimnieku sabiedrību koppienotavu un
krējošanas punktu noorganizēšanai un
pareizai nostādīšanai, viņu darbvedības
un grāmatvedības nokārtošanai un revi-

dēšanai. piensaimnieku sabiedrību tech-
nisko darbinieku instruēšanai, dalības
ņemšanai sabiedrību pārvaldes orgānu un
revīzijas kommisijas sēdēs, apsriedēs,
biedru sapulcēs, priekšlasījumu noturē-
šanai un instruktoru darbības pārbaudī-
šanai rajonos.

7. §. Katrai pabalstāmai piensamnieku
sabiedrībai valsts pabalsts izsniedzams
par ikkatru notecējušo mēnesi, par kuru
pabatsts maksājams, ne vairāk par
Ls 75,— mēnesī, nepārsniedzot .budžetā
atvēlēto summu.

Pabalstāmo piensaimnieku sabiedrību
sarakstu sastāda Latgales rajona 'lauk-
saimniecības biedrību savienība par katru
piensaimnieku sabiedrību atsevišķi; uzrā-
dot tanī sabiedrību nosaukumus, eksport-
sviesta kontroles reģistrācijas numurus,
pārstrādāta piena daudzumu iepriekšējā
gadā un tos mēnešus, par kuriem valsts
pabalsts maksājams, pabalsta apmērus
katrā mēnesī.

, Ja budžeta gada beigās izrādītos, ka
neparedzētu apstākļu dēļ, pēc saraksta
nav bijās iespējams izmaksāt visu pabal-
stiem paredzēto kopsummu, tad tādā pašā
kārtībā, kā pirmo reiz, var sastādīt pa-
pildu sarakstus.

Visi pabalstu izsniegšanas saraksti
iesniedzami Lauksaimniecības pārvaldei.

8. §. Visi norēķini, grāmatas un pār-
skati Latgales rajona lauksaimniecības
biedrību savienībai jāved pēc Lauksaim-
niecības pārvaldes 1925. g. 20. jūnija
izslucļinātās instrukcijas N° 135 par grā-
matvedību lauksaimniecības pabalstu
izlietošanā.

9. §. Piensaimnieku sabiedrībām —
valsts pabalsta saņēmējām jāsūta savie-
nībai mēneša un gada pārskati un gada
pārskata pieņemšanas protokoli,' bet uz
savienības pieprasījumu ari visas citas
ziņas par savu darbību, kā arī jāpadodas
savienības piensaimniecības instruktoru
kontrolei.

10. §. Ja Latgales rajona lauksaim-
niecības biedrību savienība vai piensaim-
nieku sabiedrības nepildītu augšminētos
noteikumus, tad lauksaimniecības pār-
valdei ir tiesība atprasīt izsniegtos pa-
balstus.

11. §. Ja piensaimnieku sabiedrības
savā starp ved negodīgu konkurenci un
nepadodas lauksaimniecības pārvaldes
resp. Latgales rajona lauksaimniecības
biedrību savienības priekšlikumiem, tad
savienībai tiesība pārtraukt valsts pabalsta
izmaksu vainīgām piensaimnieku sabie-
drībām, ziņojot par to lauksaimniecības
pārvaldei.

12. §. Ar šo tiek atcelta publicētā
1927. gadā 3. septembrī ,,Vald. Vēstnesī"
196.num. instrukcija ,,par valsts pabalsta
izlietošanu piensaimniecības veicināšanai
Latgalē" (§ 43. p. 13.).

Šī instrukcija stājas spēkā ar izsludi-
nāšanas dienu.

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks ļ. Zariņš.

Lopkopības nodaļas vadītājs
M.Bērziņš.

Apstiprinu.
Rīgā, 1929. g. 6. jūlijā.
Zemkopības ministris

A. AI berings.

Grozījumi instrukcijā
,,Par tirdzniecību ar lopbarības līdzekļiem,
lopbarības preparātiem un lopbarības kaļķi",

publicēto 1928. g. „Vald. Vēstn." N°79.
Augšminētās instrukcijas ceturto un

piekto pantu atvietot ar šādiem zemāk
minētiem pantiem:

4. „Ja lopbarības līdzekļus, lopbarības
preparātus un lopbarības kaļķi ieved no
valstīm un apgabaliem, kas pa daļai ap-
draudēti no sērgām, importētājam jāuz-
rāda attiecīgas izvedvalsts veterinārārsta
apliecība, ka tanī apgabalā, kur lopbarība
ražota un no kurienes to ieved 15 klm
rādiusa beidzamos 6 mēnešos nav -novē-
rota mutes un nagu sērga.

Pārvadājot lopbarības līdzekļus, lop-
barības preparātus un lopbarības kaļķi
pa dzelzceļu, jāizdara vagonu dezin-
fekcija ar 5% kresolu vai citu viņam
līdzīgu, dezinfekcijas preparātu, ja va-
gonos, pirms lopbarības iekraušanas,
pārvadāti lopi. Par izdarīto vagonu
dezinfekciju jābūt atzīmei uz preču vai
preču pavadzīmes, vai arī importētājam
jāuzrāda attiecīgas izvedvalsts veterinār-
ārsta apliecība.
5. Iepriekšējā pantā minēto dokumentu

kontroli izdara muitas ierēdņi uz robežas,
neielaižot Latvijā lopbarības līdzekļus,

lopbarības preparātu un lopbarības kaļķu
sūtījumus, kuros nav izpildītas 4. pantā
minētās prasības."

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Zariņš.

Lopkopības nodaļas vadītājs M. Bērziņš.

Rīkojums
par vienkārša darba strādnieka vidējo
dienas algu slimo kasu dalībnieku atsva-

bināšanai no iemaksām.
Pamatojoties uz ,,Noteikumu par

strādnieku un citu algotu darbinieku
nodrošināšanu slimības gadījumos" 63.
pantu, Tautas labklājības ministrija no-
saka, ka ,.Valdības Vēstneša" 1926. g.
5. janvāra 3. numurā izsludinātais rīko-
jums par vienkārša darba strādnieka vi-
dējo dienas algu kases dalībnieku atsva-
bināšanai no iemaksām (N° 12765, 1925. g.
30. decembrī) paliek spēkā līdz š. g.
1. oktobrim.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Sociālās apdrošin. nod. vadītājs

H.Liepiņš.

Rīkojums JV2 304
1929. g. 5. jūlijā.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešā satiksme.

Vācijas un Lietavas-SPRS tiešās sa-
tiksmes preču tarifā,kas izsludināts 1925.g.
,,Valdības Vēstneša" 143. numurā, noda-
lījums ' A I 1c (SPRS dzelzceļu tarifa
stacijas) papildināms no š. g. 1. jūnija ar
sekošām SPRS dzelzceļu stacijām:

Tomskas dzelzceļa
Abakan

Razaņas-Uralu dzelzceļa
Abadurovo Kurilovka
Netkačevo Pokrovsk-Privolžskij
Kašira-Passaž.

Maskavas-Kazaņas dzelzceļa

Arsk Atjaševo
Ibresi Kanaš
Kukmor Šemordan
Urmari Vjatskije Poļani
Vurnar

Ziemeļ-Kaukaza dzelzceļa
Bruchoveckaja Naļčik

Samaras-Zlatousta dzelzceļa
Kļavļino Kinel
Melekes Nurlat
Surgut

Austrumu dzelzceļa
Kulunda

Dienvidu-Austrumu dzelzceļa
Nižnedevick

Taškentas dzelzceļa
Sara

Ziemeļu dzelzceļa
Ščelkovo

Maskavas-Kurskas dzelzceļa
? Moskva pils. (Nodaļa pie Gostorga).

Dzelzceļu galvenā direktora vietā
K. TimuškJ

Starptautiskās satiksmes inspektora v.
N. Kannbei

Apstiprinu.
1929. gada 6. jūlijā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņ

Rīkojums JVs 306
par operāciju paplašināšanu Kurcuma

pieturas punktā.
No 1929. g. 15. jūlija ievedu Kurciuiijļ

pieturas punktā biļešu pārdo anu un
gāžas pieņemšanu līdz visām Daugavpils
Zemgales - Eglaines, Daugavpils- Indra-
Daugavpils-Rītupes un Daugavpils-Rīga;
pas. līniju stacijām.

Sakarā ar to noteikumos N° 330., ka
publicēti 1928. g.,,ValdībasVēstneša55. numurā un,,DzelzceļuVēstneša11. numurā, papildināti un izlaboti a
vēlākiem rīkojumiem,' pie Kurcuma pie
turas punkta nosaukuma piezīmju iedal
esošo atzīmi ,, Ieslēgts satiksmē ar Zem
gali, Grīvu, Daugavpili II pas., Daugav
pili 1 pas. un Rīgu pas." atvietot a
sekošu jaunu atzīmi ,, Ieslēgta satiksm
ar visām Daugavpils-Zemgales-Eglaines
Daugavpils- Indras, Daugavpils-Rītupes ii
Daugavpils-Rīgas pas. līniju stacijām,,,'

Dzelzceļu galvenais direktors A; Rodi

Ekspluatācijas direktora v. 0. Zaķi
Finanču direktora v. i. J. Leiti

RĪKOJUMS JVs 303
1929. g. 5. jūlijā.

Vācijas—Lietavas— Latvijas—Igaunijas satiksme.
Vācijas—Lietavas—Latvijas—Igaunijas satiksmes pasažieru un bagāžas tarifi

kas izsludināts 1928. g. ,.Valdības Vēstneša" 248. un 267. numurā un iespiests atst
višķā brošūrā 1928. g. izdevumā, izdarāmi sekosi papildinājumi:

Maksu tabula, satiksmē starp Latvijas un Lietavas dzelzceļu stacijām (29. Ipp. ..
papildināma sekošiem jauniem virzieniem un maksu daļām: .

(Ievietojams kā turpinājums brošūras 29. Ipp.)
i^——^î ——————————^ »

Uz vai no Latvijas stacijai!

No vai uz 7 „_.- i'
Pieauguši Attālums z, e m g d i e

Lietavas Virziens caur =— ^
Bērni km Klase 10 kg bagāžas

stacijām 2—-
,, ,,, I Lietavas Latvija*

I dalas da|al
Obeliai (P 3,30 2,21

Kaunas ļ 357 ! 0,28 0,051'
Eglaine [b 1,66 1,11

Obeliai (P 2,19 1,47
Radviliškis ļ 218 0,17 0,051'

Eglaine (B 1,11 0,74

Obeliai [P 0,76 0,51
Rokiškis ļ 80 0,03 0,05i

Eglaine . (B 0,39 0,26

Sakarā ar minēto virzienu ievešanu maksu daļu tabulā jāieraksta sekosi pap
dinājumi:

3. Latvijas dzelzceļi (brošūras 38.—41. Ipp.).
??*

Veduma maksas un maksas da|as
visiem vilcieniem (ātrvilcieniem) par ļ(

Attālums _
Amerikas dollaros

_ ^No Uz Caur .ji
km II klase III klase Amen

dfl £
Pieauguši Bērni Pieauguši Bērni

Zemgale Eglaine robeža — 50 0,40 0,21 0,27 0,14 O,05ļ

Rīkojums stājas spēkā no 1929. g. 15. jūlija.

Dzelzceļu galvenā direktora v. K. Timuškai ļ
Starptautisko satiksmju inspektora v. N. Kannbergs,

<



kur īpašniekiem vai viņu tiesību
Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 24. maija lēmui
Valmieras apr. Līveņa-Oļas meliorācijas sabiedrības Olas upes lejas gala padziļināša

na ir jāpiedalās Līveņa-Oļas meliorācijas sabiedrība, jāņem daiioa

inas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

C/5

3 Dalībnieka
u
0. vārds un uzvārds

1. Indriķis Indriķa d. Kalniņš . . .
2. Rūdolfs Indriķa d. Kalniņš . . .
3. Jēkabs Krišjāņa d. Rudiņš . . .
4. Elza-Aleksandra Indriķa m. Du-

ņēns, dzini. Kalniņš
5. . Berta Friča m. Zariņš un bērni

Elfrīda, Nelli, Elza un Zenta
Zariņi, vienādās daļās . ...

6. Jānis Jāņa d. Gailis
7. Krišjānis Cākurs
8. Alfrēds Ādama d. Sviķis ....
9. Rūjienas ev.-lut. baznīca ....

10. Pēteris Jēkaba d. Ozols ....
11. Jēru pagasta sabiedrība ....
12. 1) Indriķis Kalniņš, 2) Rūdolfs

Kalniņš, 3) Kārlis Gailis (sen.),
4) Kārlis Gailis (jun ), 5) Liene
Gailis, 6) Jānis un Emīls
Tomsoni

13. Ansis Meisters un Jēkabs Meisters
14. Jānis Zaķis
15. Skulberģu virsmežniecība ....
16. Pēteris Mārtiņa d. Berķis (Bergs)
17. Kristīne Prauliņš

18. Aleksandrs Gustava d. Tupuriņš
19. Jānis Miķeļa d. Bērzupe ....

20. Gusts Razumejs
21. Spricis_Ādama cl. Pauts ....
22. Jānis Ādama d. Sproģis ....
23. Eduards un Edgars Jāņa bērni

Zariņi
24. Jānis Viļuma d. Mellups . . . .
25. Kārlis Lapsa

. 26. Pēteris Pētera d. Stupelis . . .
27. Jēkabs Jāņa d. Galgaus ....
28. Gustavs Jāņa d. Pasēts ....
29. Edmunds Richarda d. Miķelsons
29a. Richards Friča d. Miķelsons . .
30. 1) Līze Rožkalns, dzim. Krievs,

2) Karlīne, 3) Amālija, 4) Emma,
5) Eduards Otto d. Rožkalni
vienādās daļās

31. Eduards Ādama d. Bergs ....
32. Krišs un Liene Vilks
33. Augusts Matīsa d. Jansons . . .
34. Jaaks, Jaaka d. Palu
35. Kārlis Mārtiņa d. Liepiņš....
36. Alfrēds Ādama d. Lapsiņš . . .
37. Jēru pagasta sabiedrība ....
38. Jēru pagasta sabiedrība ...

39. Kārlis Jura d. Balodis
40. Ernests Kārļa d. Ērglis ....
41. Skulberģu virsmežniecība ....

42. Bernards Indriķa d. Auziņš . . .
' 43. Edgars Simaņa d. Bērziņš . . .
44. Ernests Jēkaba d. Krieviņš . . .

. 45. Anna Tobija m. Valdmanis,
dzim. Bērziņš

46. Ādams Jāņa d. Medens ....
47. Eduards Friča d. Miķelsons . . .
48. Jānis Otto d. Melbārds
49. Karlīne Kārļa m. Bušvechters . .
50. Anna Danieļa m. Zviedris, dzim.

Stūre
51. Augusts Lība d. Lilientāls . . .
52. Meža resors .
53. Alfrēds Gustava d. Garselis. . ,

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.

.

-i rti. . Dalībniekam Mā JjVaJlfe
Dalībnieka . _,piederošo vai

īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc
anzimlSiHms esošo māJmēmie- zemesapzīmējums

nosaukums abas grāmatu
plāniem reģistra

Apstiprin. mant. Temēki 4 1536
īpašnieks Klimpas 6 1542

Briedis 1 1794

īpašniece Ciņi-Celmi 24 3850

īpašnieki Pilauri pievienoti 39 4290
Radziņu N° 40
mājām

īpašnieks Cālīši 3 1532
,, Jauncūkauši —

Kaibes 9 1533
īpašniece Skudriņas 16 72
Mantojuma masa Runcēni 7 1534
īpašniece Vāveres 11 1540

īpašnieki ļaunzemi 10 1539
Balgalvi 8 1535

īpašnieks < Valmi 41 Fa —
īpašniece Valsts mežs — —
Apstiprin. mant. Jaunmeģītes 21 3074
īpašniece Piegriezums Biļļu 45 Fa

mājām
īpašnieks Mežini 23 Fa 11321

Vairogi 22 Fa 11189
,, Skujas 30 Fa
,, Noriņas 25 Fa —
,, Sprīdīši 8 Fa —

īpašnieki Bāri 7 Fa
īpašnieks Druvas 17 Fa

,, Vaivari 18 Fa
īpašnieki Sūnas 31 Fa 9874
īpašnieks Endzele 16 Fa —

Kaktiņi 24 Fa
Riemas 12 1531

,, Jaunriemas 13 5044

īpašnieki Omas 1 1537
īpašnieks Cepļi 74 F 5003
īpašnieki Bušmaņi 10 1792
īpašnieks Kalnieši 4 Fa

Sirēne 3 Fa 10399
,, Drupas 2 Fa

Zelti 1 Fa 10398
īpašniece Pagasta skola 5276

„ Piegriezums pa- 8 F
gasta skolai

īpašnieks Resori 7 F 5006
Graudiņi 27 Fa 7658

īpašniece Mežsarga dienesta 6 Fa —
zeme

īpašnieks Grantini 30 Fa 9898
Skauti * 28 Fa 9897
Krustiņi 31 Fa 9895

īpašniece Velkalēji 20 3004
īpašnieks Kajagi 22 3574

Ārluikas 6 1790
Silzemnieki 36 F 4983

īpašniece Vēja dzirnavas 37 Fa 5422

— 40 F 4997
īpašnieks Vēri 14 Fa 6934

- 38 Fa -
,, Saksoni-Tollīši 26 39

Kādā pagastā atrodas mājas

un pie kādas agrākās muižas

piederēja

Jēru pagasta Endzeies muižas
11 li 11 19

Oleru

11 ii 11 11

Juratas „

„ „ Endzeies „
,, ,, Rūjienas ,,

Endzeies ,,
Jēru

„ ,, Endzeies- „
ii ii ii ii

ii u ii ii

ti ii ii ,i

n ii ii ii

Jeru pagasta Oleru muižas
,, ,, Rūjienasmāc. mž.

,, ,, Endzeies muižas
ti ii »» »ļ

»> it fj >>

ii ii ii ii

»» n ii ii

ii ii it ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

ti ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ii

ii ii ii ? ii

Oleru
i> it ft n

>> n ii i,
11 n n n

n n 11 11

11 ii 11 ii

); 11 »> ,»
n 11 11 * *j

11 n ii ' ii

M IT )» 11

11 »ī 11 li

11 »J >J II

11 11 11 11

II 11 11 II

>» II II 11

J? II 11 11

11 11 l> 11

II 11 11 11

II II II 11

II II 11 11

II 11 11 11

»J 11 11 11

Rūjienas pag. Rūjienas Lielās muiž.

Kultūrtechniskās daļas

Darbu
izmaksa pēc

projekta,
no kuras Piezīmes
aprēķina

dalībnieku
balsu skaitu

Ls

j (77 Šinī dalībnieku sarakstā uz-

105ri— rādītās darbu izmaksas sum-
enr,' mas uzskatāmas par pamatu
509,— dalībnieku maksājumu no-

teikšanai un nokārtošanai, kā
849 pie darbu pirmreizējas izve-

šanas, tā arī pie izvesto darbu
kārtībā uzturēšanas turpmāk,
neņemot vērā darbu faktisko

198,— izmaksu, kura var būt mazāka
vai lielāka.

Jaunmeģītes Hs 21 mājām
ļfļ79 _ uzliekams par pienākumu pie-
°'~' dalīties tikai pie grāvju pirm-
227,— reizējās izrakšanas, atsvabinot
743,— viņas no grāvju kārtībā uztu-
219 rēšanas.

546^—
97-

97-
407 —
814,—

239,—
260,—

391 —
655,—
408 —

. 122 —
270 —

20 —
431,—
116,—
83,—

409 —
164,—
183,—
182,—

i

1233,—
576,—
822,— |
188- I
208,- I
229- |
168,—
30 —

163—

127,—
229,—

51,—

392 —
478.—
614,—

188,—
482,—
456 —
907 —
36 —

30 —
126,—
99,—

186,—

vadītāja vietā R. Brencens.

Darbvedis F. Briedis.

9

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

»

Uz finanču ministra 1929. gada 4. jūlija
rīkojumu anulēti un ar šo izsludināti par
zaudējušiem spēku sekošu paju sabiedrību
statūti, sakarā ar statūtos noteikto dibi-
nāšanas termiņa nokavēšanu:

1) Paju sabiedrība ,,Burtnieks ", apstipr.
1926. g. 10. februārī,

2) elektrības paju sabiedrība ,.Gauja ",
apstipr. 1925'. g. 14. martā,

3) ķīmiskās rūpn. un tirdzn. paju sa-
biedrība „K. Ikšels un b-dri",
apstipr. 1927. g. 5. aprīlī,

4) paju sabiedrība „Foto-kino-grafija
Legato", apstipr. 1927. g. 16. jūlijā.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieks
A.Kacens.

Revidents Aug. Celmiņš.

Pazfnniums.

Uz finanču ministra 1929. gada 4. jūlija
rīkojumu anulēti un ar šo izsludināti par
zaudējušiem spēku sekošu akciju sabie-
drību statūti, sakarā ar statūtos noteikto
dibināšanas termiņa nokavēšanu:

1) Tirdzn. & rūpn. akc. sab. „Ipa",
apstipr. 1927. g. 16. februāri,

2) akc. sab. .,Kūdras ogle", apstipr.
1927. g. 26. februārī.

3) Bernātu kūrorta izbūves akc. sab.,
Liepājā, apstipr. 1927. g. 2. martā,

4) tirdzn. un rūpn. akc. sab. „Koku
eksportieri", apstipr. 1927. gada
24. novembrī,

5) tirdzn. un rūpn. akc. sab._ „Rūtas",
apstipr. 1928. g. 14. janvārī,

6) kuģniecības akc. sab. ..Kurzeme ",
apstipr. 1928. g. 26. jūlijā,

7) Baltijas mežrūpn. akc. sab. (Baltie
Forest Corporation), apstipr. 1928. g.
13. augustā,

8) tekstilrūpniecības akc. sab. ,,Rīgas
manufaktūra", apstipr. 1928. gada
5. oktobrī.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieks
A.Kacens.

Revidents Aug. Celmiņš.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 24. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Līveņa-
Oļas meliorācijas sabiedribas darbu dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Valmieras
apriņķa Jeru pagasta „Oļas upes lejas
gala' padziļināšanas projektu".

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu iestāties
Līveņa-Oļas meliorācijas sabiedrībā, pie-
dalīties minēto meliorācijas darbu izvešanā
un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 8. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
R. Brencens.

Vec. grāmatvedis F. Briedis.

Meklē mantniekus.
Ārlietu ministrija uzaicina pieteikties

ārlietu ministrijas juriskonsultācijā 1923.<*.
6. novembrī Austrālijā, New South VVales,
mirušā VViljama (Wilhelma) Vvilli liku-
mīgos mantiniekus, pirmā kārtā viņa
miesīgos brāļus un māsas, pusbrāļus un
pusmāsas, kā arī mirušo miesīgo brāļu un



māsu vai mirušo pusbrāļu un pusmāsu
pēcnācējus, stādot priekšā dokumentā-
riskus pierādījumus par' savu radniecību
ai jnantojuma atstājēju.

Ārlietu ministrija ar šo dara zināmu,
ka 1928. gada augustā Ķelnē, Vācijā,
mirusi Irma Lizeta Riegel, dzim.
Vazdik, dzimusi 1901. g. 14. (27.) au-
gustā, Bēnē, Jelgavas apriņķī. Piederīgie,
kuriem būtu tiesības saņemt nelaiķes
atstātās mantas, tiek uzaicināti pieteikties
ārlietu ministrijas juriskonsultācijā.

Iecelšanas.
Rīkojums Ne 184.

Ar nodokļu departamenta direktora rīkojumu
iecelts valsts nodokļu un citu neapstrīdami valstij

pienācīgo naudas summu piedzinējs Rīgā Fridrichs
Freibergs par departamenta vecāko darbvedi,
skaitot no šā gada 1. jūlija.

Nodaļas vadītājs P. L i e p i ņ š.

Rīgas 5. iec. miertiesnesis
ar šo atsauc 1925. g. „VaIdības Vēstneša"
147. numurā ievietoto sludinājumu par Jāņa
Jāzepa d. Lipiņa-Lipiņeva meklēšanu,
jo viņš ir atrasts.

1929. g. 3. jūlijā. .Ng 821.
Miertiesnesis J. M i e z ī t s.

Sekretārs (paraksts).

Saldus iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Miķeļa Jāņa d. Velava meklēšanu,
meklētu ar sludinājumu ,,Valdības Vēstnesī"
1927. g. 2. novembrī 246. numurā.

Saldū, 1929. g. 8. jūlijā. Ne 465/26. g.
Miertiesnesis F. E 1 a u.

Sekretārs (paraksts).

Pārskats par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā
no 1929. gada 1. līdz 31. maijam.
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Rīgas pilsēta. ... 14 2 22 48, 22; 16 13162 — 10 3 2 8 41 — 11
Rīgas apr 4—15 13— 2 2— 1 2— 1— 9
Cēsu apr 2 11 15 — 2 3 — — — — — 1 — I — 19
Valmieras apr. ... 15| — 2 212 3— 1— __ __ 1 _ 1
Valkas apr 3,— 2 — ļ 6 1 4 2 — 1 _ _ _ 6
Madonas apr. ... 3 — 5 —,5 2 \ — — — — — — 1_ \ — 2
Liepājas pilsēta. .. 8 — — 18| 7 1 1 43 — 3 — — — 1— — — 3— 1
Liepājas apr. ... 1 — — 4, — 1 — 25 — 1 — — — — — 1 — 2
Aizputes apr 3i— 1 2, — 1 — ' 1. — — — — — 1 1 — — 2
Kuldīgas apr. ... — 5— 2 4 _ _ _ — — _ 2 — — — —
Ventspils apr. ... 7 ?— — — 9 1— 3 — — — — — — — 1 1 44
Talsu apr — — 3— 4— 1 2 — — — — — 1— 5— 1
Tukuma apr. ... 1 — 1 — 19 1 1 4 — — — — — — — 2— 3
Jelgavas pilsēta .. 19—14 3 2 2 1 \ — — — — — . __ 6 — —
Jelgavas apr. ... — — 8 3 4 — — 12 — 1 — — — — — 2— 2
Bauskas apr. ... 2 — 1 — 5 1 1 5 — — — — — —I — — — 2
Jēkabpils apr. ... I 2 8 2 1 7 — — — — 1— 6
Ilūkstes apr —1 —12 — 15— 2 5 — — — — — —— — — 1— 3
Daugavpils apr. . . 4i 1 10 2i — — 5 12 — — — — — — 1 — — 3 — 19
Rēzeknes apr. ... 8—4—1— 2 12—1 — 2 — 1
Ludzas apr 5 4 24 —1 — — — — — — — — — — — 4— 3
Jaunlatgales apr. .. — — 3—3— 2 44 1— 4 2 30

Kopā 100 7 127 101139 36 42 336 — 17 3 1 3 20 5 38 3 167

Veselības departaments.

Rīgas pilsētas 2. rajona īres'
valde, uz likuma par telpu īri
1., 8. un 12. p. un civ. proc. lik.

293., 295., 298., 301., 309. un
311. p. pamata, uz Marijas
Kalniņš lūgumu viņas īres lietā
pret mir. Luizes Reitlingshefers
mant. masu, Aleksandru Georgu
Reitlingsheferu, Karolini Geivigs,
Olgu Erkški, Johaņu, Eiženiju un
Hugo Reitlingsheferiem un Ma-
riju Lukmans, uzaicina atbil-
dētāju Johanu Gotlību Reitlings-
heferu, kura dzīves vieta prāv-
niekiem nav zināma, ierasties
īres valdē, vai paziņot savu
dzīves vietu četru (4) mēnešu
laikā no šī sludinājuma publi-
cēšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

Ja atbildētājs Johans Gotlībs
Reitlingshefers noteiktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta īres valdes
tiesas sēde lietas klausīšanai aiz-
muguriski. Ne 397

Rīgā, 1929. g. 9. jūl.
Priekšsēd. E. Lemke.

8006r Sekretārs E. Stenders.

Lenču pagasta tiesa,
Cēsu apr., pamatodamās uz savu
lēmumu no 1929. g. 19. jūnija
un pagasttiesu likumu 108. un
109. p. paziņo vispārībai, ka šā.
pagasta- Billes mājā dzīvojošie
laulāts pāris Pēteris un Alma Za-
riņi pieņem bērna vietā (adoptē)-
Augustu Laimiņu, dzim.1926.g.piešķirot adoptējamam visas li-
kumīgā bērna tiesības un arī uz-
vārdu Zari ņš.

Personas, kurām būtu kādas-
ierunas pret šo adoptāciju, tiek
uzaicinātas pieteikt tādas šai.
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šā sludinājuma iespiešanas,
dienas „Vald. Vēstn.".

Pēc ši termiņa nekādi iebil-
dumi netiks pieņemti un adop-
tācija tiks apstiprināta.'
7934r Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiešus
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
18. jūlijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,.
Brīvības ielā Ne 28, dz. 6,
Valsts prasībā pārdos Leizera
Baumgarta kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, drēbēm un
traukiem un novērtētu par
Ls 20.700.

Izzināt sarakstu novērtējumu,,
kā arī apskatīt pārdodamo mantie
varēs pārdošanas dienā uz victas-ll

Rīgā, 1929. g. 10. jūlijā.
8033 Tiesu izp. J. Grīnfelds,

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec.mieitiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 20. jūnija lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
Iik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. ', uzaicina 1929. g.
22. janv. mir. Romāna Ageja d.
Morozova mantiniekus, pie-
teikt savas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesim uz
nel. atstāto kustamu un nekust,
mantību, kūja atrodas Varakļānu
pag., Trupeņu sādžā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības' valis netiks pie-
ņemtas.

Varkļānos 1929. g. 20. jūnijā.
6836r ' Ne 3,45

Miertiesu, v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. uvīl-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 1967.,
2011., 2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. g. Iri. jūlijā mir. Staņislava
Vikentija d. Kazlovska at-
stāto mantojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, legatārijiem,
fideikommisārijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 20. jūnijā.
6978r L. JVe 151a/29

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 1967.,
2011., 2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1924. g. 15. maijā mir. Jāņa
Terentija d. Diktereva atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, krediioriem u. t.
t, pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
eskatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 20. jūnijā.
6976r L. J\9 1180a/29

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

Latgales apgabaltiesas priekšsē-
dētājs ar šo paziņo vispārībai, ka
notārs Teodors Voldemārs Kra-
stiņš atvēris š. g. 19. jūnijā,
Ludzā, Daugavpils iela Ne 16,
notāra kantori. Darba laiks no
pīkst. 10—16'. ' Ne 6293

Daugavpilī, 1929. g. 8. jūl.
Priekšsēd. (paraksts).

7994r Sekretārs K- Kangurs.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas )

Varšavā, 10. jūlijā Vakar Poznanā
ieradās 10 Latvijas ģenerālštāba virsnieki
pulkv. Hartmaņa vadībā un 12 Igaunijas
ģenerālštāba virsnieki pulkv.-ltn. Jaksona
vadībā. Ekskursantus pavada Latvijas
militārais atašejs Varšavā pulkv. Plēsums
Igaunijas atašejs pulkv. Jakobsons un*
Polijas kaya. ministrijas piekomaneiētais
pulkv. Savadskis.

Berlinē, 10. jūlijā. Šodien Vācijas,
ārlietu ministrijā apmainīti Vācijas-
Igaunijas tirdzniecības un kuģniecības
līguma ratifikācijas dokumenti. 1928. g.
7. decembrī parakstītais līgums stājas
spēkā 1929. g. 29. jūlijā.
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Rīgas biržā, 1929. gada 11. jūlijā

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

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,55—100,3»
100 Itālijas liru 27,08—27,29
100 Zviedrijas kronu 138,95—139 65
100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,85
100 Dānijas kronu 138,05—138,75
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209. 1S
100 Vācijas marku 123,50—124,10
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:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 84—92

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlcfc,

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers,

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.
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Šim numuram 8 lapas puses.

Rīga.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

, slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1929. gada 1. līdz
7. jūlijam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojuniiem.
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Paratvphus —
Tvphus abdom Vēdera tifs . . 1
Tvphus exanth. . . . Izsituma tifs . —
Febris recurrens.... Atgulās drudzis —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 18
Scarlatina Šarlaks .... 16
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 11
Diphteritis Difterits ... 1
Influenca Influenca ... —
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera . —
Erysipelas Roze 1
Dvsenteria Asinssērga ... —
Parotitis epidemica . . Cūciņa 6
Mening. cerebrospin. epid. —
Tetanus —
Lepra Spitālība ... —
Epidēmiskais smadzeņu

plēves iekaisums 1
Trachoma ?—

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Liepājas pilsētas
valdes 'lūguma, š. g. 10. jūnijā
nolēma :

I. atzīt par samaksātām un
iznīcinātām hipotēkāriskas obli-
gācijas, kuras apgrūtina Liepājas
pilsētas valdei piederošu neku-
stamu mantu, Liepājā zem krep.
Ne 38, un nostiprinātas:

1) 1902. g. 7. aug. ar žurn.
Ne 761 uz Johana-Fridricha Jo-
hana d. Veisa vārdu 20.000 rb).
lielumā; 2) 1907. g. 17. nov.
ar žurn. Ne 805 uz Liepājas
krājkases vārdu 4.600 rb|. lie-
lumā, cedēta uz uzrādītāja vārdu;
3) ' 1907. g. 17. nov. ar žurn.
jsfe 806 uz tās pašas krājkases
vārdu 400 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 4) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ne 807, uz tās
pašas krājkases vārdu 1.500 r.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja
vārdu; 5) 1907. g. 17. nov. ar
žurn. Ne 808 uz tās pašas krāj-
kases vārdu 400 rbļ. lielumā,
cedēta uz uzrādītāja vārdu;
6) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
Ne 809. uz tās pašas krājkases
vārdu 2.600 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 7) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ne 810, uz tās

pašas krājkases vārdu 1000 rbļ.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja
vārdu; 8) 1907. g. 17. nov. ar
žurn. Ne 811, uz tās pašas krāj-
kases vārdu 4.100 rbļ. lielumā,
cedēta uz uzrādītāja vārdu;
9) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
Ne 812, uz tās pašas krājkases
vārdu 400 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 10) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ne 813, uz tās

pašas krājkases , vārdu 100 rbļ.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja
vārdu; 11) 1907. g. 17. nov.
ar žurn. Ns 814, uz tās pašas
krājkases vārdu 200 rbļ. lielumā,
cedēta uz uzrādītāja vārdu;
12) 1907; g. 17. nov. ar žurn.

Ns 815, uz tās pašas krājkases
vārdu 300 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 13) 1907. g.
17. nov. ar žurn. JSTs 816 uz tās

pašas krājkases vārdu 700 rbļ.
lielumā, ced. uz uzrādītāja vārdu;
14) 1907. g. 17. nov. ar žurn.

Ne 817, uz tās pašas krājkases
vārdu 1.400 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 15) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ns 818, uz tās

pašas krājkases vārdu 500 rbļ.
lielumā, ced. uz uzrādītāja vārdu
16) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
J\s 819, uz tās pašas krājkases
vārdu 300 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 17) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ns 820, uz tās
pašas krājkases vārdu 400 rbļ.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja
vārdu; 18) 1907. ? g. 17. nov.
ar žurn. Ns 821 uz tās pašas
krājkases vārdu 500 rbļ. lielumā,
ceaera uz uzradītajā vardu;

19) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
Ne 822, uz tās pašas krājkases
vārdu 1.100 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 20) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ne 823, uz tās
pašas krājkases vārdu, 8.900 rbļ.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja
vārdu; 21) 1907. g. 17. nov.
ar žurn. Ne 824 uz tās pašas
krājkases vārdu 3.500 rbļ. lie-
lumā, cedēta uz uzrādītāja vārdu;
22) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
Ne 825 uz tās pašas krājkases
vārdu 100 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; 23) 1907. g.
17. nov. ar žurn. Ne 826, uz tās
pašas krājkases vārdu 200 rbļ.
lielumā, cedēta uz uzrādītāja
vārdu; 24) 1907. g. 17. nov.
ar žurn. Ne 827, uz tās pašas
krājkases vārdu 100 rbļ. lielumā,
cedēta uz uzrādītāja vārdu;
25) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
Ne 828, uz tās pašas krājkases
vārdu 600 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu; un
26) 1907. g. 17. nov. ar žurn.
Ne 829, uz tās pašas krājkases
vārdu 4.400 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu un

II. atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkārisko obligāciju dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 21.' jūnijā.
Ne 306/29. 6816b

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

f " ... .

$lesu
sludinājumi.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1917. g. 18. februārī
mirušā Jāņa Kristapa.d. Deniņa
1912. g. 9' . septembrī, Kulciemā
„Deniņos" mutiskā mājas kārtī-
bā sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1929. g. 29. jūnijā.
7177v L. Ne 969/29.

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Kļūdas izlabojums.
„Valdības Vēstneša" 1928. g.

24. decembra 293. numurā ievie-
totā Jelgavas apgabaltiesas slu-
dinājumā mir. Friča Novada
mantojuma lietā ieviesusies
kļūda: nepareizi iespiests nel.
tēva vārds ,,Mārtiņa ", bet jābūt
un jālasa „Matīsa". 8056

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 11117, kā
nozaudētu, izdotu 1927. gadā
12. janvāri ar Gustava Reich-
mana vārdu. L 2134 8046

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Ārstēšanas takse
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils

nodaļas slimnīcā
sākot ar 1929. gadu 1. jūniju:

Privātiem . . . Ls 4,— dienā.
Takse par pārējiem ārstniecības veidien

paliek spēkā apmēros, kādi izsludināt
1927. gada 12. septembrī ,,Valdības Vēst-

neša" 203. numurā.

Latvijas Sarkanais Krusts.

Latgales apgabaltiesas !. civīl-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 1967.,
2011., 2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1920. g. 25. nov. mir. Donata
Jāzepa d. Jurkjana atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņa nepeiteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 20. jūn.
6971 r L. JNb2150a/29

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa, uz civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata uz Alberta Pētera d\
Vilkāja lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
1925. g. 30. aug. mir. Pētera

Jēkaba d. Vilkāja 1924. g.
1 l.nov. publiskā kārtībā sastādīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz

Pētera Jēkaba d. Vilkāja man-
tojumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepeiteiktas tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 20. jūn.
6975r L. Ne 1027a/29

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa, uz civ. proc. lik. 1967.,
2011., 2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1911. g. 2. maijā mir. Brenča
Čemera atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t,, pieteikt savas
tiesības šai tiesai desmit mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas „Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 20. jūnijā.
6977i- L. Ne !889a/29

Priekšsēd. v. (paiaksts).
Sek,etāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, pama-
todamies uz savu š. g. 28. jūnija
lēmumu un civ. proc. Iik. 146041 .
un turpmākiem pantiem paziņo,
ka ar šo lēmumu atzīta par anu-
lētu ģenerālpilnvara, ko 1928. g.
27. martā Jezups Tadeuša d.
Urtāns izdevis Ludvigam Staņi-
slava d. Urtānam un kas tai pašā
dienā apliecināta Kārsavas no-
tāra Zabelska kantori ar reģ.
Ne 1651. ? JSTs 55a 29

Jaunlatgalē, 1929. g. 5. jūl.
7809r Miertiesn. v. i. A. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. .20. jūnija lē-
mumu un pamatodamies uz civ.
proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
10. sēj. I. d. 1239. p., uzaicina
1912. g. 23. sept. mii. Jāņa Jura
d. Tropa mantiniekus, pieteikt
savas mantošanas tiesības augš-
minētam miertiesn. uz nel. at-
stāto kustamu un nekustamu
mantību, kura atrodas Barkavas
pag., Zaļmežnieku sādžā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī' .

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. JVs 343

Varakļānos, 1929. g. 20. jūnijā.
6835r Miertiesn. v. i. (paraksts;.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g*
18. jūlijā, pīkst. II dienā, Rīgā,
m. Grēcinieku ielā Ne 2, kantorī,
Filipa Gutmaņa prasībā pārdos,
Johana Cronsjo un Edites Mertens-
kustamu mantu, sastāvošu no
filmām, mēbelēm un kino-
aparāta un novērtētu par Ls3650.

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

Rīgā, 1929. g. 10. jūlijā.
80.34 Tiesu izp. J. Grīnie Īd s. j

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Stabu ielā Ne 20, dz. 22, Jāņa
Steinīša lietā tiks pārdota Roberta
Poles kustama manta, sastāvoša
no harmoniuma un novērtēta
par Ls 320.

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

Rīgā, 1929. g. 29. jūnijā.
8032r Tiesu izp. J. ZirģelsO



Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pils. 2. iec ,
kūja kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā Ne 9, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
11. oktobri, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāksolī-
šanā nekustamu īpašumu, pie-
derošu Fridricham-Heinricham-
Emilām Feijerabendam un Rū-
dolfam -Vilhelmam Karlsonam,
kurš atrodas Liepājā, Ale-
ksandra ielā Ne 3 un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 800.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 10.000 un tiek
pārdots par Rudolfa-Vilhelma
Karlsona parādiem dēļ Andreja
Jaunzema prasību apmierinā-
šanas. Bez minētām prasībām
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
24.000 rbļ. krievu cara nauda
un Ls 759.

Solīšana sāksies saskaņā at
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas ^ summas Ls 10.000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
Hinnn

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 1000 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 civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja. 7982

Liepājā, 1929. g. 8. jūlijā.

Tiesu izpild. J. Pētersons.

Valsts zemes bankas
Liepājas nodaļa, atrod. Liepājā,
Kūrmājas prosp. 2, pamatojoties
uz 1925. g. 29. maija likumu par
aizdevumu nodrošināšanu, ieķī-
lājot tiesības uz lauku nekustamu
mantu, un 1926. g. 31. marta
papildinājumu pie šī likuma, pa-
ziņo, ka:

1) Nikraces pagasta valdē
1929. g. 21. augustā, pulkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām, melioracijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Aizputes apriņķī, Nikraces pag.,
Briņķu muižā * jaunsaimniecība
Ne 14 F un ir piešķirta Jānim
Didriķa d. Fernatam (skat.„Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Ne 76 lapas
pusē 7, ar kārtas Ns 38774).

2) Saimniecība sastāv no:

a. zemes kopplatība 22,70 ha
7 ha aramzemes, 15 ha
ganību un 0,7 ha nederīgas
zemes;

b. I) dzīvojamā ēka ar kūti,
2) labības šķūnis — ēkas
jaunas.

3) Solīšana sāksies no Ls 1520.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. drošības naudu '/s daļu no
trešā pantā minētās summas
t. i. Ls 304;

b. centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pircē-
jam atļauts iegūt no Valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

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

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz ! /9
no nosolītās summas. Pārējās
4/b jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1929. g. 9. jūlijā. Ne a 5659
Valsts zemes bankas

8019 Liepājas nodaļa.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 1. febr. ir apstipr.
Reznas meliorācijas sahiedr.
,.Zimiiik" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas 492. I. p. ar
.V 1142.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Reznas pag., c.
Rēzekni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
8022r Darbvedis Brandts.

Rīgas prefektūras 10. iec. pr-ks
paziņo, ka 1929. g. 19. jūlijā,
pīkst. —, Bauskas ielā Ns 32
pārdos vairāksolīšanā Latvijas
apavu fabr. a s. -.,Latas" kustamo
mantu šu no trijām ādas
štanču mašīnām, novērt, kop-
summā par Ls 1885, Rīgas cen-
trālās kopējās slimo _ kases pa-
rāda segšanai saskaņā ar darba
inspektora slimo kasu lietās
rakstu Ns Dr. 6677. 8035r

Izzināt sarakstu, novērtējumu
un apskatīt p ārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

"Citu iestāžu
sludinājumi.

i *

Daugavpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgām nozau-
dētās Latvijas iekšzemes pases
ser. JP N» 002176 ar Jura Tais
vārdu un ser. JP Nš 002147 ar
Annas Tais vārdu, izd. no Dau-
gavpils apr. pr-ka pal. 2. iec.
no 1927. g. 30. okt. SOUr

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pamatojo
ties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu 10. p.,
dara zināmu, ka uz 1) Ellas-
Paulīnes-Elzas Dundura, 2) An-
nas - Marijas KIuknīša-(Klun-
ka) - (Klungsta-Baloža), viņas
dēlu: Arvīda, Jāņa un meitas
Nellijas - Birutas, 3) Jāzepa
Pauta, arī Pauca, viņa sievas
Bertas un meitas Milijas-EIfrīdas,
4) Ernesta Slaktera, viņa sievas
Olgas-Zofijas un dēla Rūdolfa-
Roberta - Ausekļa, 5) Kārla-
Voldemāra Biezbikša, 6) Kārļa
Pekša, 7) Andriana Jefimova,
arī Filipova, viņa sievas Ma-
rinas, dēlu: Jāņa, Kirila, Filipa
meitu: Nionilas, Matrenas, Jefro-
sinijas un Antoniņas, 8) Jāna
(Jeanota) - Viļā - (Vilhelma)
Heniņa (Henninga), 9) Stepana
Sari pa, arī Stepanova, arī
Čubara, viņa sievas Olgas, meitu
Olgas un Lidijas, 10) - Pāvila
Rumkovska, arī Runkovska
un viņa sievas Mades — attiecī-
giem uzvārdu mainas lūgumiem,
kuri izsludināti š. g. 9. februāra
„Vald. Vēstn." 33. num. tin
pret kuriem tirju mēnešu laikā
iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma :

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:

1) Ellai - Paulmei - Elzai

Dunduram — uzvārdā
,,Gauja ",

2) Annai - Marijai Kluknītim
(Klunkam) - Klunkstam -
Balodim), viņas dēliem: Ar-
vīdam, Jānim un meitai
Nellijai - Birutai — uzvārdā
,,Balodis",

3) Jāzepam Pautam, arī Pau-
ca m, viņa sievai Bertai
un meitai Milijai - Elfrīdai —
uzvārdā ,,Pērkons ",

4) Ernestam Slakterim, viņa
sievai Olgai - Zofijai un
dēlam Rūdolfam-Robertam-
Auseklim >— uzvārdā

,,Dzelme ",
5) Kārlim - Voldemāram Biez-

biksim — uzvārdā ,,Vētra ",
6) Kārlim Peksim — uzvārdā

,,Brutāns'V
7) Andrianam Jef imovam, ari

Filipovam, viņa sievai Ma-
rinai, dēliem: Jānim, Kirilani
Filipam, meitām: Nionilai,
Matrenai, Jefrosinaijai un
Antoniņai — uzvārdā ,,Fili-
povs" ,

8) Jānim (Jeannot) - Vilim
(Vilhelmam)H e n i ņ a m( Hen-
ningam) — uzvārdā ,,Mel-
deris",

9) Stepanam Šaripo, arī Ste-
panovam, arī Čubaram,
viņa sievai Olgai, meitām:
Olgai un Lidijai— uzvārdā
,,Čubars ",

10) Pāvilam Rumkovskim, ari
Runkovskim, viņa sievai
Madei — uzvārdā ,,Roga".

II. Visi dokumenti, ka pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvī-
tes u. t. t., kas izdoti līdz šim
uz lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata
un privātām personām ir skai-
tāmi kā izdoti uz lūdzēju jauna-
jiem uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
š. g. 9. maijā.

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.
7824b Ne 39085-V.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

P. Kurzemnieks.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 14. jūnijā ir ap-
stiprinājis Veckalsnavas melio-
rācijas s-bas ,,Vešaunica" pār-
grozītos statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģ. II daļas 341. I. p. ar Ne 491.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Madonas apr., Kalsnavas pag.
,,Spulgās ", c. Jaunkalsnavu.

Dalās vad. v. j. Pelsis.
8021r Darbvedis Brandts.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītājs par Liepājas pilsētas
1. iec, kūja kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ne 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143.. 1146.—1149. p., paziņo,
ka 1929. g 15. novembrī, plkst. ' lO
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē pārdos pirmā publ. vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu,
piederošu Augustam-Voldemāram
un Annai-Elizabetei Grinbergiem,
kurš atrodas Liepājā, Miķeļa ielā
No 24 un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. No 1153.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 39.000 un tiek
pārdots dēļ Gustava Hūpplera
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 35.800.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 39.000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatotins no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kūjas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 3900 drošības naudas.

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 apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 8. jūlijā.
Ns 1198. 7983

Tiesu izp. A. Korženeckis

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzir-
navu ielā No 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
un Vācu centrālās sab. kases
prasībās pret Andreju Repšu par
Ls 1441,06 ar % un izdev. 1929. g.
19. septembri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Andreja Repša nekust. īpašumu,
kas atrodas Rīgas apr. Slokas
pagastā ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4591 un sastāv no Belt-
Akmenu Ns 4 a mājām ap-
tverošām 27,38 deset;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem ap vērtēts par Ls 4300,—;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls IS>70Q,
un apstiprinātas lietiskas tiesības

s-bai Rīgas cementa f-ka un eļļas
spiestuve K. H. Šmidt uz zemes-
gabala aptv. 3 des. 164,84 kv.
asis uz 30 gadiem skaitot no
1910. g. 21. jūlija;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamu īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1929. g. 8. jūlijā.
8042 Tiesas izp. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzir-
navu ielā No 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībās pret Kārli Veidi, Kārli
Milleri. Jāni Poginu un Augustu
Jansonu par Ls 12.548,41 ar %
un izdev. 1929. g. 19. septembrī,
pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Kārļa
Veides, Kārļa Millera.Jāņa Pogina
un Aug. Jansona nekustamos
īpašumus, kas atrodas Rīgas apr.
Siguldas pagastā ar zemes grā-
matu reģistra No 732 un 3090,
un sastāv no Siguldas muižas
ūdensdzirnavām un gruntgabala
,.Matiņu pļava un ezers" un
„Kaļķu laustuve pie Kriājāņa
mājām".

2) ka īpašumi publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 38.000;

3) ka īpašumi apgrūtināti ar
hipot. parādiem par Ls 38.700;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas - Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1929. g. 8. jūlijā.
8041 Tiesas izn. E. Liepinš.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Bruņinieku ielā NŠ69, dz. 24
paziņo:

1) ka pēc Rīgas apgabaltiesas
III civīlnodaļas pavēlēm 1929. g.
25. jūnijā Latvijas hipotēku
bankas prasībās par Ls 19.567,80
1929.-g. 12. septembrī, pīkst. 10
rīta, Rīgas apgabaltiesas civiln.
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Oskara Dunkes nekust, īpašumu,
kurš atrodas Rīgā, Jelgavas
priekšpils., Ziepniekkalnā, Putnu
ielā No 37, IV hipot. iecirknī ar
zemes grāmatu reģistra Ne 491
(grupā 73, grunts Ne 69, 70, 71)
un sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 20,000.

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 36.400. Solīšana
sāksies saskaņā ar civ. proc. Iik.
1871. p.;

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

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

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

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

1928. g. 9. jūlijā.
8044 Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka noliktā
1929. g. 16. jūL, pīkst. 10 rītā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 11, kustama
īpašuma pārdošana pie Ericha
Frizena

ir atcelta.
Rīgā, 1929. g. 10. jūlijā.

8040r Tiesu izp. O. Stellmachers

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g
19. jūlijā, pīkst ' . 10 dienā, Rīgā,
Bauskas ielā Ns 32, f-mas „Ge-
brūder Levi, Stuttgartā un citu
lietās pārdos A. S. „Latchroms"
kustamu mantu, sastāvošu no
smagā automobiļa un novērtētu
par Ls 1500.

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

Rīgā, 1929. g. 3. jūlijā.

8045 Tiesu izp. J. Zirģels.

Kara būvniecības pārvalde
izsludina

jauktas izsoles
1929. 9. 11 jūlijā Rīgas būvju grupā:

1) pulksten 11.30 uz sfeliņu sienu iebūvēšanas darbiem ēkā .V 18c
Krustpilī par summu Ls 1412,96;

2) pulksten 12 uz ūdensvadu un kanalizācijas darbiem jaun-
būvējamā kazarmē, Alūksnē, par summu
Ls 3874,42;

3) pulksten 12.30 uz kazarmes jaunbūves turpināšanas darbiem
Alūksnē, par summu Ls 26680,56;

1929. g. 24. jūlijā Rīgas būvju grupā:
4) pulksten 10 uz jumta remontdarbiem ēkā Ne 33, Citadelē

par summu Ls 1071,30;
5) pulksten 10.30 uz maizes cepjamās krāsns pārmūrēšanas darbiem

ēkā Ne 13, Krustpilī, par summu Ls 2685,18;
6) pulksten 11 uz pārbūves un remontdarbiem pils ēkā Ne 1,

Krustpils muižā par summu Ls 11.053,18;

1929. g. 24. jūlijā Daugavpils būvju grupā:
7) pulksten 10 uz remontdarbiem dzīvojamā ekā, Karavanes

ielā Ne 21, Daugavpilī par summu Ls 1104,74;
8) pulksten 10.30 uz remontdarbiem dzīvojamā ēkā Virsnieku

ielā Ne 20, Daugavpilī par summu Ls 1307,04;
9) pulksten 11 uz remontdarbiem klubā, ēkā Ne 30, Daugavpils

cietoksnī par summu Ls 1722,72;

1929. g. 24. jūlijā Liepājas būvju grupā:
10) pulksten 10 uz motorlaivu steķu atjaunošanas darbiem pie

ēkas Ns 65, I grupā par summu Ls 1390,22.
Iepriekšēja drošība iesniedzama uz p. 1. minētiem darbiem

Ls 125,—, uz p. 2. — Ls 350,—, uz p. 3 — Ls 2500,—, uz p. 4 —
Ls 100—, uz p. 5 — Ls 200—, uz p. 6 — Ls 1000—, uz p. 7 —
Ls 100,—, iuz p. 8 — Ls 100,—, uz p. 9 — Ls 150,—, uz p. 10 -
Ls 100,—.

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

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties parastā darba laikā
attiecīgi Kara būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupā, Citadelē
Ns 24, Daugavpils būvju grupā, Daugavpils cietoksnī, Embotes
ielā Ns 26 un Liepājas būvju grupā, Liepājas kara ostā, Lāčplēša
ielā Ne 24. L 2130. 8047v

Paziņojums.
1929. g. 3. jūlijā finanču mi-

nistris apstiprinājis noteikumus
par Dānijas akciju sabiedrības

„Vacuum 011 Companv"
akc. sab.

darbību Latvijā.
Minētās sabiedrības mērķis

Latvijā ir: tirdzniecība vairumā
ar smēru eļļām, taukiem un ci-
tiem minerāleļļu produktiem. Sa-
biedrības nodaļai Latvijā jā-
pārdod minētās preces tirgotājiem
tā|āk pārdošanai, bet preču pār-
došanas gadījumā patērētājiem
tās jāpārdod partijās par summu
ne mazāku par Ls 56,— (40 Dā-
nijas kronas).

Šo noteikumu neizpildīšanas ga-
dījumā finanču ministrim ir tie-
sības koncesiju anulēt un akciju
sabiedrības ,,Vacuum Oil Com-
pany" nodaļas darbību Latvijā
izbeigt.

Sabiedrības pamatkapitāls
Latvijā ir Ls 100.000, kam pa-
stāvīgi jāatrodas Latvijā, skaidrā
naudā, precēs, preču un naudas
dokumentos vai citā mantā.

Par sabiedrības pilnvarotu
aģentu Latvijā iecelts Arne He-
nius, dzīv. Rīgā, Kafpaka bulv.
Ne 4.

Tirdzniecības nodaļas
priekšu, v. V. Gailits.

7972r Revidents Aug. Celmiņš.

Šoseju un zemesceļu depar-
tamenta 4. rajona inženieris

Liepājā
izdos 1929. g. 22. jūlijā, pīkst. 12
dienā, Liepājā, Ulicha ielā Ns 44,

jauktā izsolē šād.darbus:
1) bruģa būvi uz Cīravas-Marijas

stacijas I šķ. ceļa Cīravas
muižā no km 0,118 līdz km
1,093. Drošības nauda pie
izsoles Ls 1000;

2) bruģa būvi uz Liepājas-Fītiņu
Nīcas II šķ. ceļa starp Nīcas
muižu un jaunbūvēto Bārtas
tiltu. Drošības nauda pie
izsoles Ls 500;

3) bruģa jaunbūvi uz Aizputes-
Kuldīgas ceļa no km 8,655
līdz km 9,655. Drošības nauda
pie izsoles Ls 1.500;

4) tilta būvi pār Aženu upi, uz
Grobiņas-Fītiņu-Nīcas II b.
šķiras ceļa, pie Rūdes skolas.
Drošības nauda pie izsoles
Ls 250.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā. Ulicha ielā
Nš 44 parastā darba laikā.

Kokmuižas pagasta valde iz-
sludina kā iznīcināru Latvijas
pasi. izdotu no Ķieģeļu pag.
valdes ar Nš 14t) šer. ŽK
ar Eduarda Jansona vārdu. 8015r

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina izsoles:

1929. g. 15. jūlijā, uz taukiem, liellopu 1000 kg
1929. g. 18. jūlijā uz lakām, ,,Boddi" un ,,Flattin "

kopā 1000 kg

un sacensības:
1929. g. 3. jūlijā, uz rosetēm un spraudņiem, kopā . 100 gab.
1929. g. 15. jūlijā, uz telefona centrāles motorā ģene-

ratoru I kmpl
1929. g. 18. jūlijā, uz vagonu svariem 40000 kg celt-

spējas .: '. ? • *. 1 gab.
Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 no rīta.
Dalībniekiem jāiemaksā 5°drošība no piedāvājuma kop-

vērtības.
Tuvākas zinas izsniedz dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JNs 3,

ist. 103. ' L 1912 1_ 7136r

Zemkopības departaments,
Kalpaka bulvārī Ne 6, dz. 4, trešdien, 17. jūlijā š. g., pulkst. 11,

izdos otrreizējā jauktā izsolē

Valsts Višķu mājtur. skolas ēkas pārbūves darbus
par Ls 18.270,—.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi, pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 900,—, iz-
soles dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam. 8043

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā, ist. 14.

(būvniecības pārvaīāes
š. g. 13. jūlijā, pulkst. II, izsludinātā izsole par aku būvju darbiem
Strenču slimnīcā _«_«ni-nenotiKS. l 2149 8048

Zemgales divīzijas intendantam
izdos rakstiskā izsolē

apm.72lonn.svaīoas lielīoDu oalas piegādāšanu
Daugavpils garnizona vajadzībām

laikā no 1929. g. 1. augusta līdz 30. novembrim.
Izsole notiks Daugavpilī, Karavanes ielā .V 23, Zemgales di-

vīzijas intendantūras kancelejā 1929. g. 18. jūlijā, pīkst. 9.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu : ,,Uz svaigas
liellopu gaļas izsoli 1929. g. 18. jūlijā", nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Zemgales divīzijas in-
tendantam jeb izsoles dienā — izsoles kommisijai. Izsoles dalībnie-
kiem reizā ar rakstisko piedāvājumu jāiemaksā izsoles nodrošinājums
Ls 100 no katras tonnas gaļas, kuru piegādātājs apņemas piegādāt.
Ar gaļas kondicijām un sīkākiem izsoles noteikumiem var iepazīties
ikdienas Zemgales divīzijas intendantūras kancelejā no pīkst. !

(879r 2

Vili ceļu iecirkņa kantorī Jelgavas stac. ēkā
š. g. 23. jūlijā, pīkst. 12 izdos

jauktās izsolēs šādus darbus:
(flrmo rcl*:

1) Pelnu bedres uzbūvi .Meitenes stacijā. Droš. n. Ls 1O0,—

2) Cauruļu apmaiņu zem pārbrauktuvēm uz līnijas Jelgava-
Meitene. Droš. n. Ls 75.—.

3) Ūdensvadu ievilkšanu Meitenes depo. Dros. n. Ls loO,—

C/ro refe
4) Jumta atjaunošanu Jelgavas stac. ēkai. Droš. n. Ls. 250.—
5) Bruģa atjaunošanu Auces stac. Droš. n. Ls 30,—

Tuvākas zinas iecirkņa kantorī darba laikā. L2143 8055



Rīgas prēf. 12. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliec. Ns 36484,
izd. 1926. g. 16. apr. no Rīgas
kara apr. pr-ka ar Eduarda
Ki 'llo vārdu. 8030r

Meitenes muita izsludina par
nederīgu nozaudēto ieroču at-
ļauju No 2176, izd. 1926. g.
10. dec. no Jelgavas apr. pr-ka
uz Meitenes muitas uzrauga Jāņa
Jumiķa vārdu. 8005r

Kalvenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ne 1018,
izd. no Kalvenes pag. valdes
1928. g. 24. febr. ser. BV N2013880
ar Matildes Vītolinas vārdu. 5647

Rembates pagasta valde iz-
sludina par nederīgu sadegušo
Latvijas iekšzemes pasi Ne 451
set. NP No 016052, izd. Rem-
bates pagasta valdē 1927. g.
2i. okt. ar Andrejs Miezīts
vārdu. 6857r

Dzelzavas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara-
klausības apliec. Ne 21809, izd.
1924. g. 6. dec. no Cēsu kara apr.
pr-ka ar Aleksandia Rudzīts
vārdu. 6858r

Ventspils apr. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ne 1343, izd. no Ventspils
pils. valdes 1925. g. ar Šolema
Hirša Fieioerga, pānakstītu uz
ļura Alfrēda Krista d. Cinovska
vārdu. 691 Ir

Gauru pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Karaklaus.
apliec/ Ns 15704, izd. 1923. g.
6. martā no Ludzas kara apr.
pr-ka ar Barinovs Andreja Ser-
geja d. vārdu. 6860r

Gauru pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 5411, izd. no
Gainu pag. valdes 1926. g.
6. jūlijā ar Lomonosovs Dimitrija
Sergeja d. vārdu. 686Ir

Zemkopības miilis zemkopības departaments
1929. g. 23. jūlijā, pīkst. 10, Kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3,

ļatliktās izsolēs
izdos mazāksolīšanā šādus darbus,

sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:
I) Rīgas apr., Ropažu pag. meliorācijas s-bas ,,Purgailis" novad-

grāvju rakšanas darbus 4334 tek. mtr. garumā ar 7654 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 4736; izsoles drošības nauda Ls 250;

2) Rīgas apr., Skultes pag. meliorācijas sabiedrības ,,Mazupīte "
strauta regulēšanas darbus 3624 tek. mtr. garumā ar 5345 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3602; izsoles drošības nauda
Ls 180;

3) Jaunlatgales apr., Gauru un Augšpils pagastu meliorācijas sa-
biedrības ,,Varzovka" novadgrāvju rakšanas darbus 17773 tek.
mtr. garumā ar 35808 kub. mtr. tilpuma un 7 koka tiltu būves
darbus, novērtētus par Ls 25.497; izsoles drošības nauda
Ls 1300;

4) Jēkabpils apr., Biržu pag., Melnsalas purva obroka gabalu no-
vadgrāvju rakšanas darbus 8448 tek. mtr. garumā ar 14054 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 7560; izsoles drošības nauda
Ls 380;

5) Rīgas apr., Slokas pag., Jāņupītes padziļināšanas darbus 2474
tek. mtr. garumā ar 5218 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 5729; izsoles drošības nauda Ls 290;

6) Valmieras apr., Puikules pag. Paužu ezera novadgrāvju rakšanas
darbus 6189 tek. mtr. garumā ar 14316 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 7843; izsoles drošības nauda Ls 400;

7) Valkas apr., Kārķu pagasta meliorācijas s-bas ,,Silenes" Vec-
kārķu un Ārnes saimniecību novadgrāvju rakšanas darbus
9052 tek. mtr. garumā ar 15150 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 7612; izsoles drošības nauda Ls 380;

8) Jēkabpils apr., Mēmeles pag., Gricgales muižas saimniecību
I grupas novadgrāvju rakšanas darbus 2261 tek. mtr. garumā ar
5662 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 5600; izsoles drošības
nauda Ls 280;

9) Valmieras apr., Viļķenes un Svētciema pagastu, Dzirnupītes re-
gulēšanas darbus 8339 tek. mtr. garumā ar 29579 kub. mtr. til-
puma, novērtētus par Ls 21.677; izsoles drošības nauda Ls 1000;

10) Rīgas apr., Ropažu pag., Ropažu muižas Sirmenu un Vili pus-
muižas saimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 7577 tek.
mtr. garumā ar 12809 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 8938; izsoles drošības nauda Ls 500;

II) Jēkabpils apr., Viesītes pag., Podu, Ērgļu, Strautiņu ti. c. māju
galveno novadgrāvju rakšanas darbus 12496 tek. mtr. garumā ar
15938 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 8573; izsoles drošības
nauda Ls 430;

12) Rīgas apr., Kokneses un Bebru pag., Tētiņu novadgrāvju rak-
šanas darbus 5835 tek. mtr. garumā ar 13489 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 7804; izsoles drošības nauda Ls 400;

13) Kuldīgas apr., Sātiņu pag., Buku upītes regulēšanas darbus
10641 tek. mtr. garumā ar 15572 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 9568; izsoles drošības nauda Ls 480; '

14) Valmieras apr., Salaces pag., Ķikupītes regulēšanas darbus
9306 tek. mtr. garumā ar 13511 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 10.803; izsoles drošības nauda Ls 500;

15) Talsu apr., Virbas pag. Maz-Virbas jaunsaimniecību novad-
grāvju rakšanas darbus 2531 tek. mtr. garumā ar 4277 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3064; izsoles drošības nauda
Ls 150;

16) Rīgas apr., Pļaviņu pag., Rācenāju purva novadgrāvju rakšanas
darbus 5804 tek. mtr. garumā ar 8059 kub. mtr. tilpuma, no-
vērtētus par Ls 4478; izsoles drošības naudas Ls 230;

17) Rīgas apr., Pļaviņu pagasta ,,Plikā" purva novadgrāvju rak-
šanas darbus 5596 tek. mtr. garumā ar 8597 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 5415; izsoles drošības nauda Ls 270;

18) Rīgas apr., Bīriņu pag. Jerkules ezera un Logu upes regulēšanas
darbus 6712 tek. mtr garumā ar 13803 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 6931; izsoles drošības nauda Ls 350;

19) Talsu apr., Talsu, Laidzes un Ārlavas pagastu, Rojas upes augš-
gala regulēšanas darbus 44149 tek. mtr. garumā ar 83922 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 51.150; izsoles drošības nauda
Ls 2500;

20) Bauskas apr., Vecsaules un Bruknas pag., Briģu purva un
Bruknas tīreļa novadgrāvju rakšanas darbus 19227 tek. mtr.
garumā ar 28565 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 15.400;
izsoles drošības nauda Ls 800;

21) Jelgavas apr., Šķibes pag. ,,Piepju strauts" novadgrāvju rak-
šanas darbus 4234 tek. mtr. garumā ar 5907 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 3740; izsoles drošības nauda Ls 190;
Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstisku-

piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
p. p. 39.—42. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var ie-
pazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 3. 8020i

Galveni intendantūras pārvalde
izdos piegādāt

rakstisku izsolē
I. Impregnētus audumus,aizsargu krāsā:

1) J. A. K. VIII. vai J. A. L. VIII. — tel-
tenu — 158 4.500 m

2) J. A. L. XXXI. — telšu — 100 ... . 9.750 „
3) J. L. K. vai J. L. L. 1. — uzkabes—360 11.650 „
4) J. L. K. vai J. L. L. 1. — uzkabes — 310 7.670 „
5) J. L. K. vai J. L. L. I. — uzkabes — 227 2.800 „
6) J. L. K. vai J. L. L. I. — uzkabes — 100 12.380 „
7) J. L. K. vai J. L. L. II. — uzkabes — 50 11.440 „

II. Adītus priekšmetus:
8) Cimdus, vilnas 38.000 pārus
9) zeķes, linu 2.400

10) galvas sildītājus armijas kareivjiem . . . 15.000 ,,
O 37 ādās ifitltBS*

11) L. L. XVII — apģērbu — 6, dabīgā krāsā 422.200 m.
12) L. K. XV. — stilbtiņu — 20, aizsargu krāsā 4.100 „
13) L. K- XI. — bikšu — 36, aizsargu krāsā 37.300 ,,

IV. Tūbu un tūbas izstrādājumus:
14) Tūbu, I. šķirmes 2.700 kg
15) tūbu, 1-a šķirmes 735 ,,
16) tūbu, I-b šķirtnes 965 ,,
17) tūbu, Ila šķirmes . 250 ,,
18) tūbu, I l-b šķirmes 450 „
19) sargu tūbas zābakus 66 pārus.

Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā.
Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1-a (ieeja

no Elizabetes ielās) 1929. g. 25. jūlijā, pīkst. 12.
Rakstiskie piedāvājumi izpildāmi saskaņa 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 Ne 10/12. dz. I, istaba Ns 2, līdz 1929. g.
25. jūlijam pīkst. 12, vai izsoles dienā norādītā stundā izsoles kom-
misijai ar uzrakstu: ,,Dažādu tekstilrūpniecības izstrādājumu izsolei".

Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes, vai ārzemju
ražojumu.

Cena nosakāma latos: 1,—7. p. (iesk.) minētiem — par vienu
tekošu metru, 8,, 9. un 19. p. minētiem — par vienu pāri, 10, p.
minēt. — par vienu gabalu, 11.—13. p. (iesk.) minētiem — par
simtu metriem un tūbai — par vienu kilogramu, — franko Intendan-
tūras galvenā mantu noliktavā, vai mantu darbnīcā, Rīgā.

Tuvāki nosacījumi — Galvenās intendantūras pārvaldes mantu
daļā katru darba dienu no pīkst. 9—15. L. 2172. 8053b

Galvenā intendantūras pārvalde
izdos piegādāt

rakstiskā izsolē:
1) alumīnija šķīvjus, dziļos 16.370 -gab.,

2) alumīnija šķīvjus, lēzenos 16.334 gab.,
3) ēdamkarotes 16.370 gab.,
4) nažus 16.370 gab.,
5) dakšiņas 16.370 gab.

Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā.
Izsole notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1-a (ieeja

no Elizabetes ielas) 1929. g. 31. 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 intedantūras pārvaldes mantu
daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10/12., dz. I, istaba Ns 2, līdz 1929. g.
31. jūlijam, pīkst. 12, vai izsoles dienā norādītā stundā izsoles kom-
misijai ar uzrakstu: ,,Metāla priekšmetu izsolei".

Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes, vai ārzemju
ražojumu.

Cena nosakāma latos: šķīvjiem — par vienu gabalu, pārējiem—-
par simts gabaliem, franko intendantūras galvenā mantu noliktavā,
Rīgā.

Tuvāki nosacījumi — Galvenās intendantūras pārvaldes
mantu daļā katru darba dienu no pīkst. 9—15. L. 2160. 8050b

Galvena intendantūras pārvalde
izdos piegādāt

sacensībā
1) dažādas ādas ar svaru . . . 15.010 kg.,
2) dažādas ādas gabalu skaitā 1.770 gab.

Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā.
Sacensība notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 1-a,

(ieeja no Elizabetes ielas) 1929. g. 19. 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 Ns 10/12, dz. 1, istaba Ne 2, līdz 1929. g.
19. jūlijam, pīkst. 12, vai sacensības dienā norādītā stundā sacen-
sības kommisijai ar uzrakstu ,,Ādu sacensībai".

Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes, vai ārzemju
ražojumu.

Cena nosakāma latos — ādām ar svaru — par vienu kilo-
gramu, bet ādām gabalu skaitā — par vienu kv. metru, franko
Intendantūras galvenā mantu noliktavā, vai mantu darbnīca, Rīgā.

Tuvāki nosacījumi — Galvenā intendantūras pārvaldes mantu
daļā katru darba dienu no pīkst. 9—15. L. 2146. 8049b

Galvenā intendantūras pārvalde
Izdos piegādāt

rakstiskā izsolē:
1) zābaku smēri 3000 kg
2) zirgu lietu smēri 1700 ,,
3) minerāleļļu > . 700 ,,
4) mazutu 300 ,,
5) bērza degutu 1000 „

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

Elizabetes ielas) 1929. g. 26. jūlijā, pulksten 12.
Rakstiskie piedāvājumi izpildāmi saskaņā ar ,,Likuma par dar-

biem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. p. un iesniedzami
slēgtās aploksnēs Galvenās intendantūras pārvaldes mantu daļā ,
Rīgā, Valdemāra ielā No 11/12, dz. 1, istaba Ne 2, līdz 1929. g. 26. jū-
lijam, pulksten 12, vai izsoles dienā norādītā stundā izsoles kom-
misijai ar uzrakstu: ,,Smērvielu izsolei".

Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes vai ārzemju
ražojumu.

Cena nosakāma latos par vienu kilogrammu netto, franko
Intendantūras galvenā mantu noliktava Rīgā.

Tuvāki nosacījumi Galvenās intendantūras pārvaldes mantu
daļā katru darba dienu no pulksten 9—15. L 2168. 8052v

Remtes pagasta padome
savā š. g. 13. jūlija sēdē atdos

mazāksolīšanā
rajona ārsta mājas iekšējos
koka un mūra remonta
darbus, aprēķins uz Ls 3000,—.

Amatniekiem, kuri šos darbus
vēlas pieņemt, jāierodas uz solī-
šanu 2 .dienā. Pagasta padomei
tiesības darbus pēc sava ieskata
atdot vienam no pēdējiem trim
mazāksolītājiem.

Pie solīšanas jāiemaksā 10°/0
no noliktās summas. Tuvākā
dzelzceļa stacija Blīdene 5 km.

Remtē, 1929. g. 5. jūlijā.
7840b Priekšsēd. Z. Krūmiņš.

1 Darbvedis Šteinerts.

Remtes rajonam
(Remtes,Zantes un Struteles pag.,

vajadzīgs

āvsts.
Alga pēc Tautas labklājības

ministrijas noteikuma Ls 180,— '
mēnesī, dzīvoklis Remtes dokto-
rātā, dārzs un attiecīga dienesta
zeme.

Pieņemšana notiks š. g. 13. jūl.
Remtes pagasta namā pīkst. 2
dienā.

Tuvākā dzelzceļa stacija ,,Blī-
dene" 5 km. 7839b

Priekšsēd. Z. Krūmiņš.
1 Darbvedis Šteinerts.

Iznāca un dabūjami

Noteikumi par
grāmatvedību ™ norēķiniem

valsts iestādēs.
Maksā :

brošēts eksemplārs . . Ls 1,30,
ar piesūtīšanu pa pastu Ls 1,50.

Valsts tipogrāfija Rīgā, pilī.

Aizputes virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 26. jūlijā, pīkst. 12, Aizputē, Jelgavas
ielā Ns 32, virsmežniecības kancelejā,

saimnieciskā kārtā sagatavotu dedzināmo malku:
Vērt. Ls

Vien. Ne 1 Liepājas-Aizputes apm. 451,75 st. bērza 75 cm g.l
dzelzceļa Marijas ,, 39,— ,, priedes ,, >3490,—
stac. uz laukuma ,, 12,— ,, apses ,, J

Solišatta sāksies pīkst. 12.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems

sākot no pīkst. 11.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai

10°/0 drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

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

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Aizputes
virsmežniecības depozītā un kvīti iesniegt izsoles kommisijai.

Ka drošības naudu 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 pārgarantētās privātu
banku garantijas.

Izsolē izsludinātos materiālus virsmežniecība pārdod vienībām,
bet ne pēc vairuma un tie pircējam jāpieņem tādā stāvokli, kādā tie
uz vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas.

Virsmežniecība patur sev tiesību pārdošanai izsludināto izsoles
vienību noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas un noteikumi — virsmežniecībā.
8004r Aizputes virsmežniecība.

Šoseju un zemesceļu departaments
izsludina š. g. 23. jūlijā, pulksten 11, savās telpās — Gogoja ielā Ns 3,

istabā 468,

liktai (lUisSas i rakstiskas) izsoles
šādam gvants piegādēm:

Sijātas jūras grants piegāde:
1) 1790 m3 — uz Vidzemes šosejas km 10,300—26,200

„ Rīgas-Neibādes šosejas. . . „ 14,820—18,234
„ „ „ „ 18,275—27,798
„ Rīgas-Baldones šosejas. . . ,, 6,296—12,400

„ ? • „ 20,960—24,765
„ . . . „ 30,770—33,860

Nodrošinājums Ls 5400,—.
2) 1816 m— uz Rīgas-Jelgavas šosejas. . . „ 4,400—6,000

, , 7,000—20,000
„ 22,927—36,000

. . . „ 36,700—39,885
,, Rfgas-Slokas šosejas. . . . „ 7,920—16,615
, , „ 27,980—33,875

Nodrošinājums Ls 5500,—.
3) 713 m—uz Liepājas-Falangas šosejas. . „ 4,381—16,300

,, Liepājas-Grobiņas šosejas. . ,, 6,356—10,383
Nodrošinājums Ls 1800,—.

Sijātas parastās grants piegāde:
4) 1379 m— uz Vidzemes šosejas km 38,400—52,000

,, Siguldas-Jūdažu šosejas . . „ 0,000— 1,946
,, Rīgas-Limbažu šosejas 38,400—55,160

Nodrošinājums Ls 2800,—.
Tuvākas ziņas un paskaidrojumi — departamentā, ist. 467,

parastā darba laikā. L 2139. 8054v

Sventes pag. valde,
Ilūkstes apr., š. g. 20. jūlijā,
pīkst. 12, savā pagasta namā,

izdos jauktā izsolē

Jaun- Sventes muižas
klēts pārbūves darbus

tautas nama vajadzībām. Ar
zīmognodevu apmaksāti pazi-
ņojumi par piedalīšanos mutiskā
izsolē un rakstiskie piedāvājumi
slēgtā aploksnē, kā arī iepriekšējā
drošība Ls 600 iesniedzami pa-
gasta valdei līdz izsoles sākumam.

Pie līguma slēgšanas drošības
nauda papildināma līdz 10",,
no darba vērtības. 8003r

Paju sabiedrības

„Latvijas linu centrāle"
valde uzaicina biedrus uz

ārkārtēju pilnu sapulci
š. g. 2. augustā, pīkst. 12 dienā,
sabiedrības telpās, I. Aldaru
ielā Ns 1/3, dz. 12A.

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšanas;

2) valdes ziņojums par sabied-
rības stāvokli u. turpmāko
darbību.

3) dažādi jautājumi un priekš-
likumi.

8039r Valde.

Galvenā intendantūras pārvalde
izdos piegādāt

sacensībā
dažai kokvilnas audumus.. 17.800 mir.

Piedāvājumi nodrošināmi 5% apmērā.
Sacensība notiks Rīgā, Valdemāra ielā Ne 10/12, dz. 1-a (ieeja

no Elizabetes ielas) 1929. g. 29. 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 Ne 10/12, dz. 1, istaba Ne 2, līdz 1929. g.
29. jūlijam, pīkst. 12, vai sacensības dienā norādītā stundā sacen-
sības kommisijai ar uzrakstu: ,,Kokvilnas audumu sacensībai".

Piedāvājumā jānorāda, vai piegādās iekšzemes vāi ārzemju
ražojumu.

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

Tuvāki nosacījumi Galvenā intendantūras pārvaldes mantu
daļā katru darba dienu no pīkst. 9—15. L. 2164. 8051b :



Mežu departaments
iznomās medību biedrībām jauktā izsolē 1929. g. 25. jūlijā, Rīgā, Kalpaka bulv. Nr. 6, dz. 10, medību tiesības

valsts mežos sekošās virsmežniecībās:

2Virsmežniecību,iec.mežniecību,vainosaukumiunkvartāluNr.Nr.
">
M
N

Ainažu virsmežniecībā.
1. I iec mežn. apg. NsNs2-6, Ainažu nov kv. 1-30 32-34, 42-^9, 52-55, 68-73 un Vecvietu purvs; Rujienes III nov.,kv. 1—3 un 9; II iec. mežn. apg. NoNš7 un 8, Rujienes III nov., kv. 4—8 10—15
2. 11 iec. mežn. apg. NeNe 11-13 Rozēnu nov., kv. 36-42, 45-50; Puršenu nov., kv. 1-24, 31-33 un Puršenu purvs-

'fi jh ™fVtPfe- N°-',!2l !I"£'°ZeņU n0V '- '-> 3,~35
' 51^73, Rū ienes II nov. kv 16^24.26—31, viss Vīķu nov. un viss Stakenberģu nov

3. III iec. mežn., apg. NeNe 21—23, Ungurpils nov., kv. 1—18, 20—24, 26—31, 38—44
„ , Bauskas virsmežniecībā.

1. Stelpes apg

Bebrenes virsmežniecībā.
1. I iec. mežn., Kaldabruņas nov., apg. Ns 6, kv. 62; II iec. mežn., visi novadi, izņemot Kazimirvāles nov ? IV iec mežnRubenes nov., apg. Ne 32, kv. 1, 2, 5—9; apg. Ne 33, kv. 10—17 ... "
2. II iec. mežn., Ancenes, Grinvaldes, Raudes, Lašu, Gulbenes, Prodes un Lavīdes nov. . . . . \ \ '. \ \ \ \ \ \ \ \

Benkavas virsmežniecībā:
1. IV iec. mežn., Ukru nov., apg. Ne 32, kv. 2—6

Bruņniecības virsmežniecībā.

'' '" ™S> Re„mtes nov-, aPg- *** 1. kv. 17—19, 23, 24, 28—31, 34, apg. Ne 2, kv. 32, 33, apg. Ne 3, kv. 13 20—2225—27, apg. Ns 5, kv. 40, 45, 50, 52—54, 56-58, 60, 61; apg. Ns 6, kv. 46, 51, 55, 59; apg. No 7, kv 62 63 65—67-
£? ^o^' ^„A- i.2,4—7,9—14; Jaudzirunov., kv. 116—118; II iec. mežn., Aizupes nov., apg. Ns 11, kv. 17,22

™*? ,?J-?~~31> 42~44; aP8- H° ,2 > kv 48—51, 54—57, 62—64, 67—70; apg. Ns 13, kv. 71—80; apg. Ns 20,
k ™ ' ' ' ' 61; apg' Ns 22> kv- 38,45,52,53, 58, 59, 65, 66; Jaundzīru nov., apg. Ns 17, kv. 98, 99 102, 103,106, 108, 110—115; III iec. Bruņniecības nov., apg. Ns 23, kv. 1—4; apg. Ns 24, kv. 5—17, 29- apg No 27 kv 20—2655—57; apg. Ns 21, kv. 153—160; 162—165; apg. Ns 18, kv. 66—68, 75—87; apg. Ns 25, kv. 41 42, 45~ -^7 50 51 54'

61, 72; apg. Ns 26, kv. 62—64 . . . .. '..' ..
2. IV iec. mežn., Jaunpils nov., apg. Ns 34, kv. 41—45, 60—62, 65—68. 70—73, 75—77- apg N° 32

kv. 1—5, 8—10, 13—15, 17; apg. Ne 36, kv. 34—36, 51—53; apg. Ns 37 kv '.
84—88, 95, 103—105; Smuku nov., apg. Ne 33, kv. Jurkas, Kapu, Vēršu, Vēja, Kalīšu, Šmidrēnu, Bratužu un Zvejnieku
un Skardes purvs; Struteles nov., apg. Ns 28, kv. 16—22; apg. Ns 29, kv. 1—15; Laukumuižas nov., apg. Ns 29, kv. 1,
5, 17, 18, 21, 22; apg. Ns 30, kv. 6, 19, 20, 23; apg. Ns 31, kv. 7—12; V iec. mežn., Lestenes nov., apg. Ns 38, kv. 61—75,
apg. Ne 41, kv. 35^8; apg. Ns 43, kv. 1—II; apg. Ns 44, kv. 76—84: apg. Ns 45, kv. 85—87

Burtnieku virsmežniecībā.
1. I iec. mežn., Pāles-Sucēna nov., apg. NsNs 1,(2 un 3, kv. 1— 12, 14, 17, 18, 20, 23—28, 30, 34—38, 42—45, 49, 51, 56—66;

Ārciema nov., apg. NsNs4 un 5, kv. 1—28, 47—58; viss Drieliņu nov., apg. Ns 5; viss Asteres nov., apg. Ns 8 . . . .
2. II iec. mežn., Puiķeles nov., apg. Ns 12, kv. 17—29; Braslavas un Urgas nov., apg. NsNs9 un-11; Ozolunov., apg. Ne 14,

Tēvgaršas un Kalnmuižas meži; Vilzenu nov., apg. Ns 13; III iec. mežn., Ezermuižas nov., apg. Ns 19, kv. 1—13, 37 .
3. III iec. mežn., viss Sāruma nov., apg. Ns 23, viss Katvaru nov., apg. Ns22; IV iec. mežn., Roperbekas nov., apg. Ns 26;

viss Vainižu nov., apg: NsNs27 un 29; viss Rozbeķu nov., apg. Ns 30

Cesvaines virsmežniecībā.
1. Dzelzavas nov., Liedēs un Upītes apgaitās

Cīravas virsmežniecībā.
1. Dzērves nov., apg. Ns 28; Lekšu nov., apg. Ns 31; Ligutu nov., apg. Ns 32; Vecpils nov., apg. NsNs30, 31; Stroķu nov.,

apg. NsNs 33, 37; Ilmājas nov., apg. NsNs34, 35, 36; Aizputes-Pils nov., apg. NsNs29, 30; Lāņu nov., apg. Ns32 . .

Engures virsmežniecībā.
1. Oktes nov., kv. 8—11, 21—24, 32—37

Goļānu virsmežniecībā.
1. 1 iec. mežn., Viļēnu nov., apg. Ns I, kv. 1, 2;"apg. Ns 6, kv. 6 un 7; apg. Ns 3, kv. 10, 11; Varakļānu nov., apg. Ns 2,

Goļānu nov., II d. no apg. Ns 2, kv. 2; apg. Ns 3, kv. II—15, 17, apg. Ns 4, kv. 10 un Kņava purvs, ieskaitot Radopoles
m. purvu; II iec. mežn., Goļānu nov., III d. apg. Ns 8, kv. 9—14, 20—24; Goļānu nov., I d., apg. Ns 11, kv. 18 ar
Melno purvu, kv. 30; apg. Ns 13, kv. 103, 126, 127; apg. Ns 14, kv. 97—102, 112—115, 119—122, 125, 128, 129, 131;
apg. Ns 15, kv. 48, 51, 52, 63, 64, 79, 80;Japg. Ns 16, kv. 46, 47, 74—78, 87—96

2. III iec. mežn., Stirnienes nov., daļa no apg. Ns 22, Eiduku mežs, apg. Ns 24; Atašienes nov., daļa no apg. Ns 22; Teišu
purvs un apg. Ns 17; Marinsejas nov., daļa no apg. Ns 17; Teicu purvs; Borovkas nov., daļa no apg. Ns 17, Kaksalas
purvs

Grīvas virsmežniecībā.
1. I iec. mežn., kv. 15—32, 35—49

Gulbenes virsmežniecībā.
1. I iec. mežn., Vecgulbenes nov., apg. Ne 12, kv. 208—211; apg. Ns 14, kv. 214—249; apg. Ns 19, kv. 27—64; II iec. mežn.,

Vecgulbenes nov., apg. Ns 15, kv. 250—285; apg. Ns 16, kv. 152—165, 167—201, 203; apg. Ns20, kv. 286—313; III iec.
mežn., Jaungulbenes nov., apg. Ns 21, kv. 177—181, 212—217, 247—281; apg. Ns 22, kv. 50—58, 71—79, 106—114,
139—146 - apg. No23, kv. 10—25, 29—38; apg. Ns 25, kv. 26—28, 42—49; 62—70, 97—105, 131—138; IV iec. mežn.,

Jaungulbenes nov., apg. Ns 27, kv. 147—149, 182—188, 218—227; apg. Ns 28, kv. 80—89, 115—121, 150—156; apg.
No 29, kv. 39—41, 59—61, 90—96, 122—130, 157—166; V iec. mežn., Tirzas nov., apg. Ns 1, kv. 67—81; apg. Ns 31,
kv. 82—86, 101—112; apg. Ns 32, kv. 40—54, 56—58; apg. Ns 33, kv. 22—39, 60—66; apg. Ns 34, kv. 136—149, 87,
S8, 90—93, 96—98; apg. Ns 37, kv. 116—121, 123—135; VI iec. mežn., Blomes nov., apg. Ns 2, kv. 13—27, apg. Ns 5,
kv. 63—81; Galgauskas nov., apg. Ns 6, kv. 1—20; apg. Ns 7, kv. 21—30; apg. Ns8, kv. 31—42

Kārķu virsmežniecībā.

1 I iec mežn Kārķu nov., apg. Ns 4 — visa, apg. Ns 7 —ļvisa; Omuļu nov., apg. Ns 24 — ziem. d., kv. 32—35, 44, 58, 66;

II iec mezn Kārķu nov., apg. Ns 23 — visa; Naukšēnu nov., apg. Ns 16 — visa; apg. Ns 18 — ziem. d., kv. 28—44;
apg No 19 kv 45—47, 54, 55, 63, 64, 93; apg. Ns 21 — dienv. d., kv. 101, 109—111, 117, 118, 124; apg. Ns 22, kv. 94,
:95, 119" , 125, 126, 131—137; III iec. mežn., Omuļu nov., apg. Ns 25 — visa; apg. Ns 28 — visa un I iec. mežn., Brentu

novads
2. III iec. mežn., Lugažu nov., apg. NsNs 12—15 un apg. Ns 9 dienv. d. līdz Salanieka-Pakuliņu ceļam

3. v iec. mežn., apg. NsNs39, 35, 38 un 36 — dienv. d. (Strenču sils) līdz Virslavas, Kauču un Ziemuļu robežām . . . .

Kārsavas virsmežniecībā.
1. I iec. mežn. Blasinas nov., apg. NsNs 1—3, kv. 1, 2, 4—13, 15—17; Malnovas nov., apg. Ns 3, kv. 21; Babjy—Moch nov.,

apg. NsNs 6 un 7, kv. 1—11; Zaimešku nov., apg. Ns 6

2 II iec mežn Michalovas nov., apg. NsNs9—13, kv. 8—21, 24; Malnovas nov., apg. NsNs8 un 9, kv. 6, 7, 10 ., 15, 18,
19, 23, 24,', 28, 30, 34, 41

3 III iec mežn apg N°Ns 15, 17, 18, 19, 20, 37, 38, 39, kv. 76-79, 81, 1, 2, 7, 21, 22, 32, 42, 6, 11, 12, 15-20, 26, 31,
' 23-25, 33—35, 43, 49, 51-53, 68—71,. 59 60, 61, 66, 54—58, 63—65

4 V iec mežn. apg., Ns 31 Losjevas purvs, Tronov-as nov., apg. Ns 32, Galaguskas nov.,; Jegorovas nov.; Safronovas nov.,

apg. Ns 33, Gauru nov., apg. Ns 34, Jepiku nov., kv. 1, 4—7

Krāslavas virsmežniecībā.

1. 11 un III iec. mežn., apg. Ns 36, Kārklinovas un Maksimovas nov.; apg. Ne 38, kv. 75, 76, 78, 79, 80, 81, apg. Ns 39,

kv. 82—84
2. IV iec. mežn. apg. Ns Ns 49—51, kv. 32—65. . . ,

3. V iec. mežn., apg. NsNs 65, 68—70, kv. 23—61, 67—69, 74, 75

Lubānes virsmežniecībā:
1. II iec. mežn., apgaitas NsNs 9—12
2. III iec. mežn., apg. Ns 19

Madonas virsmežniecībā:
1. Madonas nov., apg. NsNs 22 un 23, kv. 23—58

2. Madonas nov., apg. NsNs 21 un 25, kv. 1—22

3 Ērgļu nov., apg. NsNs 18, 19 un 20, kv. 6-14, 16-20, 23-25, 27-38 un Vestienas ezers . ...

4 Katrinas nov apg NsNs2 un 5, kv. 60-62, 6*-66, 68-70, 72, 73, 75-95; Ērgļu nov. apg. Ns 17, kv. 1-5; Jumurdas

nov ajg NsN? 13-16, kv. 7-9, 19-23, 31-37, 40-66 un Jumurdas ezers

5. Zobaļu
'

ezers. Nomniekam tiesība medīt tikai ūdens un purva putnus

Nītaures virsmežniecībā:

,. „ rec. mežn., Nītaures nov., apg.
*JJ '^ļ^J-^^. «^not^.^^ n^ža^oSa^^urvs

"'
^aunlsmuižalSKr evinu?un Jalmi u"S&S niv.. apg. Ns ,6;%u nov.. apg. n/,5nogaba.i „Slacene"

d"ASe";Su 'nov., apg. Ns .5 nogabali: ..Me.Iītes" „Mg£« m „Vasa

2. IV iec. mežn. Mālpils nov., apg. NsNs 23-25, 27 un 28, kv. 4-16, 29-131

? « , '« Nomniekam jāiemaksā Tirs-
- 5 J2 'iļ -o °ez Slkiem me" «"*"? «epoiitt katru gada

Ē S 5 <"| dījumiem_ atļauts -«
S> °- 3 šaut katrā nomas _ thli^&.
« b I« S'S- š~ 8āaad-
J* C ko =2. E "" 3«n «" §-55B = "
Ti E t« 3 "« 3 « O.H. _ — * = „ £-

-i! S 2o 5 = 55 .2 ā * ?Ī-Sl
o. n.2 =

4i 2 4800 250 15 4 4 100 100

4> 2 5500 300 15 4 4 100 100
4'/2 1500 100 15 2 2 50 50

4'470 100 10 20 20

2>,/ 2 3383 250 15 1 — 100 50
2' , 2590 200 15 1 50 50

4' ., 99 30 15 — — 10 W

1 7200 700 15 11 200 100

»

1 5500 550 15 9 — 150 100
1 briedis (irsis)

6 3462 200 15 5 50 100

6 3022 150 15 2 — 50 100

6 2241 120 12 — 50 50

51/2 1350 100 15 — — 25 25

4i:., 2644 150 12 5 100 50

41/2 446 100 10 — — 20 20

6 3589 175 15 20 50

6 7983 400 15 — 50 100

41/2 1316 130 15 — — 50 50

6 17186 850 15 10 10 200 200

41/2 5390 250 15 2 1 100 100
4'/2 2350 120 10 I 1 40 40
41/2 1440 100 10 1 — 30 30

6 2386 120 10 — — 20 50

6 3546 175 15 — — 20 50

6 . 3501 175 15 — 2 20 50

6 1537 100 10 — — 20 50

5' j 435 100 5 — — 10 10
5i j 1180 100 10 — — 20 50
5>/2 1657 100 10 — — 20 5"

5'/2 4200 250 15 2 2 100 50
5< , 685 100 * 15 — — 20 20

2</2 1103 100 15 I 1 25 25
2i j 862 100 15 — — 25 25
9)2 H85 100 15 — — 25 25

2i 2 3435 300 15 2 4 100 100
2'/2 25 50 5 — — — —

6 2505 250 15 2 2 50 50
6 3335 350 15 2 2 75 75
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Piebalgas virsmežniecībā:
1. Ramkas nov., apg. Ns 17, kv. 70—72, 75—103; apg. Ns 18, kv. 105—124; apg. Ns 19, kv. 125—135, Jaunpiebalgas nov.,

apg. Ns 29, kv. 18—22, 25, 26, 30—36; apg. Ns 30, kv. 37—41 ; apg. Ns 31, kv. 45—47, 50, 51, 57; apg. Ns32, kv. 43,
44, 48, 49, 52—54, 58—60, 65, 71 ; apg. Ns33, kv. 108—114; apg. Ns 34, kv. 77, 83—94, 96, 97, ļaunpiebalgas II d. nov.,
apg. Ns 13, kv. 115—131 ' 4> 2 4212 250 15 1 120 150>

Rembates virsmežniecībā:
1. V iec. mežn., Suntažu nov., apg. .NsNs 30, 31, 33, 34, 37, kv. 1—81, 121—139 4'/2 2884 300 15 2 50 5f>

Saukas virsmežniecībā:
1. Pilskalnes nov., kv. 1—21; Mēmeles nov., kv. 43—75; Stanānu birze 6 2180 100 15 4 50 100»

Skulberģu virsmežniecībā:
1. I iec. mežn., apg. NsNsl, 5, 7, 9; III iec. mežn., apg. NsNs8, 10; apg. Ns 23, kv. 24—35(Pollītes mežs), apg. Ns24, apg. Ns 30

Liepas un Saliņas nogabali un apg. Ns 31 5'/2 5130 250 15 2 I 80 I00>
2. II iec. mežn., apg. Ns 13, kv. 61, 63; apg. Ns 14, kv. 84 austr. puse un 87 austr. puse; apg. Ns 15, kv. 67, 68, 74, 75, 80, 81 ;

apg. Ns 16, kv. 82, 83, 84 vak. puse, 87 vak. puse; apg. NsNs 17, 19 un 25; IV iec. mežn., apg. Ns Ns 2, 11, 12 un 20 5'/2 . 6870 350 15 2 2 100 10O
Talsu virsmežniecībā:

1. IV iec. mežn., Talsu nov., Struņķa apg., kv. I, 2, 5, 6; Ulita apg., kv. 8—13; Dūna apg., kv. 14—19 ...... 4>/2 1367 100 10 2 50 50>
2. IV iec. mežn., Stendes nov., Vanaga apg., kv. 70, 76, 77, 83, 84, 90—93, 100, 101, 107, 108; Kukuļa apg., kv. 20, 21, 29,

30,36—38,43—45,47—49,54,63; 11 iec. mežn., Dubena apg., kv. 55, 56, 64, 71, 78, 79, 85, 86; Lemana apg., kv. 94—99,
102—106, 109—111; Medņa apg., kv. 112—116, 119—121, 126—128, 134, 135, 141—143; Sulu apg., kv. 117, 118,
122—125, 129—133, 136—140; Birzina apg., kv. 144—149, 153—158, 162—165. 174; Priedina apg., kv. 150—152,
159—161, 169—173, 179—183, 188—191, 196, 198; I iec. mežn., Dumpīša apg., kv. 166—168, 175—178, 184—187,
192, 193, 201, 202, 209; Muldas apg., kv. 199, 200, 207, 208, 216—218, 225—227, 234—237, 243, 244; Aizpuru apg.,
kv. 205, 206, 214, 215, 223, 224, 233.. 4'/2 5499 500 15 6 100 150*.

Varakļānu virsmežniecībā:
1. II iec. mežn. .Varakļānu nov., apg. NsNs 13, 15, 16, 17 un 29, kv. 1—46, 61—65, 70—74; Latgales daļa no Lubānas ezera

(vakara daļa) līdz ar valsts pārziņā atrodošamies klaniem un upēm: no Lisiņas upes līdz Mālmutas upes ietekai, pēdējo
upi neieskaitot; III iec, Borkavas nov., apg. NsNs 18—20, kv. 3—38; Murmastienes nov.. apg. NsNs27, 28 un 30,
kv. 1—4, 9, 13—33; no Lubānas ezera Latgales daļa, skaitot no Vidzemes robežas uz salu un Lisiņas upi, līdz ar valsts
pārziņā esošiem klaniem un upēm 6 14386 750 15 2 — 100 100»

2. I iec. mežn , Sakstigales nov., apg. NsNs8 un 9, kv. 1, 2, 5—12; Gaigalovas nov., apg. NsNs9. 10; Eleonoras nov., apg.
NsNs 1, 3—7, kv. 1—27, 31—36, 41—47, 52—63, 67—123, 126, 127; Lubānes ezera Latgales ' daļa, robežās no salas uz
Mālmutas upes ieteku (līdz ar pēdējo upi) uz rītiem līdz Vidzemes robežai (Aiviekstes iztekai) un tālāk uz'salu, līdz ar
valsts pārziņā esošiem klaniem un upēm 6 11526 600 15 2 50 75

Vecmuižas virsmežniecībā:
1. II iec. mežn., Lirides nov., Lāčadruvas apg., kv. 144—148; IV iec. mežn., Birzgales nov., Lestina apg., kv. 127—132;

Vilciņa apg., kv. 133—140 i ' 4V2 833 100 15 — 25 25

Vec-Salacas virsmežniecībā:
1. IV iec. mežn., Nabes-Stienes nov., apg. Ns 29, kv. 27—38. ; 4>/2 388 100 15 10 to

Zilupes virsmežniecībā:
1. II iec. mežn., Sibeļinas, Lauderu un Nerzas nov. un Nerzas un Šķaunes ezeri 6 1800 100 15 — — 50 100

1929. g. 25. janvāra jauktā izsolē neiznomātās vienības (sk. sludinājumu „Vald. Vēstn." 1929. g. JVs 9:
1. Alūksnes virsmežniecībā I'/ 2 1379 100 10 3 2 50 50
2. „ „ li/ 2 3120 160 15 3 2 100 75
1. Daudzevas „ . 5'/2 '2876 900 15 5 4 300 325
1. Daugavpils „ . 5'/2 4474 250 15 — 40 100-
1. Dundagas „ ? .'....'.'. *.: ' '. '. . '. ...... 4'/2 ' 3800 200 15 3 3 100 100
2. , „ „ I 4'/2 1900 100 10 2 1 50 50-
2. Gaujienes „ 4'/2 7105 360 15 4 3 150 175
1. Jēkabpils „ - , 4'/2 3381 200 15 2 1 100 100
2. „ „ 41/2 2784 150 15 — — 50 100
1. Kokneses „ 4'/2 1300 100 15 — 50 50 I
2. „ „ . ! . 4J/ž 2980 150 15 — 100 75 -
3. Krustpils „ 4'/2 2770 150 15 — 50 75
4. „ „ . 41/2 6141 300 15 — 100 150 .
6. „ . . „ 4'/2 7673 360 15 .4 — 100 200
1. Lejas „ 41/2 1810 100 12 — — 50 50
1. Madonas „ 2'/2 105 100 5 — -=- — —
I. Piltenes ? „ 5'/2 13265 1500 15 10 4 400 300*

1, Popes „ 5'/2 6154 600 15 5 ' 3 200 150

2. „ „ ' . - , , . . 5>/2 14800 1500 15 10 5 400 I0J

1. Rendas „ 5'/2 . 4375 220 15 2 ' 2 100 100" %%
2. „ „ . 5>/ 2 4935 250 15 4 2 100 125
1. Ruskolovas „ ' l'/ 2 2450 100 15 — — —
2. Sasmakas „ 5'/2 3263 150 15 4 2 100 100
3. „ „ ,. 5'/2 3244 150 15 . 4 — 100 100
1. Slotas „ 5'/2 6865 350 15 3 — 100 20O '
2. „ „ 5V-2 . 5435 250 15 2 — 100 150
2. Smiltenes „ (izņemot Vāzas kalnu) 4'/2 1200 70 15 — 100 100
1. Skrundas „ 5'/ 2 4602 300 15 6 — 100 ' 10O
1. Šlīteres „ - 5'/2 15400 1000 15 6 4 300 400
1. Vecmoku „ , Pūres nov., kv. 4—6, 8, 11, 12, 14—34 2>/ 2 350 140 10 1 — — —
3. Ventspils „ 51/2 3758 200 10 1 — 50 100 ļ
1. Viļakas „ 4'/2 ' 4600 230 10 — — 50 150
2. „ „ 41 , 2800 140 10 — — 50 75

Solīšana sāksies pīkst. 12. Izsolē pielaidīs tikai biedrību pilnvarotās personas. Drošības naudas, kuras jāiemaksā gada nomas apmēros, un piedāvājumus slēgtās aploksnēs, pieņems no pīkst 10_
Piedāvājumus slēgtās aploksnēs pieņems līdz mutiskās izsoles sākumam.

Piedāvājumus slēgtās aploksnēs, kuri nebūs nodrošināti ar drošības naudu piedāvātās gada nomas apmērā, neatzīs.
Drošības nauda pēc nosolīšanas jāpapildina līdz piedāvātai summai.
Personas no medību biedrību nodaļām, bez pilnvaras no biedrības centrāles, pie izsoles nepielaidīs.
Biedrībām, kūjas piedalās izsolē, jāiesniedz izsoles kommisijai savi statūti vienā eksemplārā.
Burtnieku virsmežniecības izsoles vienību Ns 1, Kārķu virsmežniecības — Ns 3, Lubānas virsmežniecības —Ns 1 un Piebalgas virsmežniecības — Ns 1 priekšrocība paturēt līdzšinējiem nomniekieift

par izsolē piedāvāto augstāko summu: pirmo — Pāles mednieku biedrībai, otro — Valkas apr. medn. b-bas Strenču nodaļai,trešo — Lubānas pareizu medību un šaus. biedrībai un ceturto — Jaunpiebalgas- ļ
Ramkas mednieku biedrībai. Ja minētās biedrības vēlās šīs priekšrocības izmantot, viņai tās jāpieteic 3 dienu laikā no izsoles dienas un jāiemaksā attiecīgā drošības nauda.

Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas un speciāli nosacījumi par katru izsoles vienību mežu departamenta mežsaimniecības daļā, Rīgā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 10, un pie vietējiem virsmežziņiem. 7959v j

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1929. g. 14. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfija, pilī, 1. istabā, kut
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,35
ar piesūtīšanu ,, 0,40

Saturs:
149) Noteikumi par sabiedrisko

darbu kārtībā izvedamiem
meliorācijas darbiem.

150) Pārgrozījums noteikumos
par nekustamas mantas
iegūšanas,lietošanas un pār-
valdīšanas ierobežojumu
likuma (Lik. kr. 1927. g.
92 un 1929. g. 72) pie-
mērošanu.

151) Papildinājums ārzemju mili-
tāro augstskolu sarakstā,
kuru pilna kursa beigšana
dod Latvijas armijas virs-

niekiem tiesības, kas pāri
redzētas likuma par augstā- ļ
kiem militāriem kursiem I
(Lik. kr. 1929. g. 23) ļ
20. pantā.

152) Noteikumi par sērkociņu: I
etiķetēm.

153) Papildinājums noteikumos 3
par valsts piemaksārrr
mākslīgo mēslu iegādāšanai
1929. gadā.

154) Noteikumi par nacionālo»
apgādi un rekvizīcijām.

155) Papildinājums noteikumos
par karavīru un valsts
ierēdņu un kalpotāju pen--;
sijām.

156) Noteikumi par valsts dar-J
binieku atalgojumu.

157) Pārgrozījumi attiecīgos ?
likumos un noteikumos I
sakarā ar jauniem noteiku-
miem par valsts darbinieki» I
atalgojumu.

158) Noteikumi par Ogres pilsē-
tas administratīvo robežu
paplašināšanu.

Madonas apr. 2. iec. palīgs
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi vecā parauga
Ns 2459, izd. no Andrupenes pag,
valdes 1923. g. 29. augustā' ar
Ļebedevs Arsenijs Feodora d.
vārdu un karaklaus. apliec,
izd. no 9. Rēzeknes kāju. pulka
Ns 148.40 no 1925. g. 26. nov.

Rīgas telefona kantoris izslud.
par nederīgu nozaudēto personas
apliec. Ns 2, izd. š. g. 17. janv.
uz vec. techniķa Roberta Ozola v.

Anciļu sabiedv. „£ihsna"
bilance 1929. g. 1. janvārī.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls ?
Kases konts .... 120,37 Akciju kapitāla konts 200.000,—
Nekustamas mantas Rezerves kapitāla k-ts 195,30

konts 454.223,41 Izdoto vekseļu konts 24.166,—
Inventāra konts . . 26.765,16 Kreditoru konts . . 268.945,66
Debitoru konts . . . 31.331,48 Amortizācijas kapit.
Valsts zemes bankas ' konts 21.494,12

ilgt. aizd. amortizē- Peļņas uz zaud. konts 2.841,84
cija 5.202,50

517.642,92' 517.642,92

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudēts. Ls Pelnīts. Ls

Uz ekspluatācijas k-ta 41.827,77 Uz ekspluatācijas k-ta 66.163,73
Uz nekustamas un ku-

stamas mant. amor-
tizāciju 21.494,12

Pelnīts 1928. g. . . 2.841,84

66.163,73 66.163,73

7951 r valde.
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

AKC. StIl).„S I LI JA"
pilna kārt. vispār,
akcionāru sapulce
notiks 1929. g. 27. augustā,
pīkst. 15, Zemgales kreditbiedr.
telpās, Akadēmijas ielā Ns 19,
Jelgavā.

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšana;
2) valdes'ziņojums un gada pār-

skats par 1928/29. g.;
3) pelnās sadalīšana;
4) budžets 1929.,30. gadam;
5) vēlēšanas;
6) dažādi jautājumi.
8017r Valde.

Rūpnieku un eksportieru savstarp.
kredītbiedrības, Rīgā,

valde ar šo uzaicina kreditbiedr.
biedrus uz

ārkārtēju pilnu
biedru sapulci,

kas notiks 1929. g. 31. jūlijā,
(trešdien), pīkst. 15 dienā, Rīgā,
Kredītbiedrības telpās, 1. Smilšu
ielā Ns 4.

Dienas kārtība:
1) sapulces vadoņa velēšana;
2) statūtu III nodalījuma ,,Bie-

drības operācijas un aizde-
vumu nodrošināšana" § 17.
papildinājums ar atsevišķu
punktu (12) par garantijām un
galvojumiem;

3) valdes ziņojums par savām
pilnvarām;

4) dažādi priekšlikumi un ie-
rosinājumi. 8031r Valde.
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