
Ieve dmuitas tarifā neminēto preču muito-
šana, saskaņā ar muitas tarifu vis-
pārējo noteikumu 10. pantu.

Valdības rīkojumi uti pavēles.
Rīkojums JVs 196

1929. g. 22. jūlijā.

Ievedmuitas tarifā neminēto preču
muitošana, saskaņā ar muitas tarifu

vispārējo noteikumu 10. pantu*).

1. Preču saraksts:
141. Svaigas olas, saldētā

veidā, arī bez čauma-
lām 36. p. 5. pkt.

142. Kokosa šķiedru die-
dziņi, neatkarīgi no
svara 184. p. 4. pkt.

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Pamats. Muitas tarifu vispārējo no-
teikumu 10. pants.

Finanču ministra b, J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzelzceļu virsvaldes paziņojums.
Sakarā ar pasažieru satiksmes pārtrauk-

šanu uz Austrumu-Ķīnas dzelzceļa, tiešā
satiksme Rīga—Vladivostoka pagaidām
notiek tikai caur Habarovsku. Vilcieni kā
turp, tā atpakaļ pēc līdzšinējā saraksta
atiet vienu reizi nedēļā. No Rīgas pa
ceturtdienām, bet no Vladivostokas pa
pirmdienām.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.
Pasažieru nodaļas vadītāja v. i.

J. Švarcs.

Tautas labklājības ministrijas
uzaicinājums visām valsts, paš-
valdības un privātām iestādēm.
Tautas labklājības ministrija uzaicina

visas valsts, pašvaldības un privātas ie-
stādes, kā arī uzņēmumus griezties vaja-
dzības gadījumā ar pieprasījumu pēc
darba spēka pie Rīgas pilsētas darba ap-
gādes, Torņa ielā 4, tālruņi:- 21712 un
21714.

Uz š. g. 16. jūliju darba apgādē bija
sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Apģērbu strādnieces 5
Ķīmiskā rūpniecībā —
Minerālvielu apstrādāšanas strādn. 2
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . —
Grāmatrūpniecības strādnieces—r-^- —
Tirdzniecības kalpotājas —
Higiēnas strādnieces 1
Kantora darbinieces 5
Mājkalpotājas 47
Tirdzniecības kalpotājas 1
Laukstrādnieces 7
Nekvalificētas strādnieces .... 173
Citos arodos 6
Pusaudži —

Kopā 247
Vīrieši:

Metalstrādnleki 29
Kokstrādnieki 3
APģērbu strādnieki —
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 7
Dažādu dzīvnieku vielu apstrād.

strādnieki 6
Grāmatrūpniecības strādnieki . .
Būvstrādnieki 23
Tir dzniecības kalpotāji 4
Kantora darbinieki 5
laukstrādnieki
Nekvalificēti strādnieki 87
Citos arodos 4
Pusaudži 9

Kopā Ī77

*) Skat. 1929. g. „Vald. Vēstn." 128. numurā.

Izlabojums.
Tiesu iestāžu pārskatos par 1928. g.,

kas iespiesti ,,Vald. Vēstn.'- 1929. gada
135. numura pielikumā:

1) pārskatā par miertiesnešu darbību
13. ailes 1. rindā „8I35vietā
jābūt ,,8835" un

2) pārskatā par zemes grāmatu nodaļu
darbību 4. ailes I. rindā ,,3703"
vietā jābūt ,,37034 ".

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 20. jūlija rīcības
sēdes lēmumu un kara tiesu likumu 951. un
953. pantu, meklē 3. Jelgavas kājnieku pulka
kareivi Jāni Jāņa d. Struņķi, apsūdzētu uz
kara sodu likumu 134. p. pamata.

Struņķis dzimis 1896. gada 15. janvāri, piederīgs
pie Budbergas pagasta Lietavā, leitis, katoļticīgs,
ar pagastskolas izglītību , zemkopis.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzīšanas vietā,
un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 22. jūlijā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sproģis.
Sekretāra v. p. i., kara ierēdnis Jaunalksni's.

Kara tiesa,
saskaņā ar savu š. g. 20. jūlija rīcības sēdes
lēmumu, izbeidz Rūdolfa Andreja dēla B i r z -
nieka meklēšanu, kas uzsākta ar sludinājumu
1920. g. „Valdības Vēstneša" 65. numurā.

1929. g. 22. jūlijā.
Kara tiesas priekšsēdētāja v. p. i.,

pulkvedis-leitnants Sproģis,
Sekretāra v. p. i., kara ierēdnis Jaunalksnis.

Valsts bibliotēkai
(4. turpinājums)

laikā no 1928. g. 1. oktobra līdz 1929. g.
1. aprīlim dāvinājušas grāmatas seko'as
personas un iestādes:

Reneslācis Alfr.: 128) CoBpeivteH-
Hbia sanHCKH. XVII. 1923. 129)
CoBpeMeHHbifl sanHCKH. XVIII. 1924;
130) CoBpeMenHbiH sanHCKH. XIX. 1924;
131) Die VVoche. 1905. Heft: 26—28,
31—52; 132) Sport im Bild. 1904. Heft:
16—26; 133) Sport im Bild. 1905. Heft:
1, 20, 25, 30; 134) Elegante Welt. 1922.
Heft: 9—12, 23, 24; 135) Elegante Welt.
1923. Heft: 3, 4, 9; 136) Der Osten.
1921. Heft: 41, 42; 137) Zihna. 1919.
No 6-15, 86, 88—90. 55 numuri;
138) Hammer. 1918. ? JSIb 392, 396;
139) Arodneeks. 1919. 5 numuri; 140)
Strahdneeku Zilina. 1919. 4 numuri;
141) Die Rotē Fahne. 1919. 8 numuri;
142) Latvvijas Sozialistiskās Padomju
Vv'aldibas Siņotajs. 1919. 3 numuri;
143) Izgl. Kom. Skolu nod. mācības
līdzekļu inst. ziņotājs. 1919. 1 num.;
144) Wasser des Lebens. 1900. 6 num.;
145) HoBoe BpeMH. 1916. 13 numu i;
146) Latvijas skola. 1920. Nb 4;
147) Jelgavas Komercbankas darbības
pārskats par 1922. g.; 148) Latvijas
Tirdzniecības un Rūpniecības Banka.
1922. g.: 149) Muitas tarifs, Eksporta
noteikumi un nodokļi; 150) Nākotnes
sieviete. 1923. JM° 1; 151) Latvju Na-
cionālā Kluba Biļetens. 1924. Ns 1;
152) Kultūras Balss Apskats. JMe JV°4— 10.
1921; 153) BceMHpnaH Hobb N» 15.
1916; 154) Isglihtiba. N«_ 3. 1919;
155) Elegante VVelt. N° 26. 1921;
156) Deutsch-Osteuropāische „Hansa".
N« 3. 1921; 157) Ost-Export. No 15.

1921; 158) Ca™pHK0H. JVe 24. 1913;
159) Latw. Sozial. Pad. Republ. Dekrētu
un Rihkojumu Krahjums. .Ne 1. 1919;
160) Becb Mip-b. No. 19. 1916; 161) 3a
7 ;meH. JVe 16. 1913; 162) Wainags.
No r. 1920; 163) Herrenvvelt. K?5. 1922;
164) OroHCK-b. N° 12. 1913; 165) Pyc-
ckīh SKOHOMHcrb. N° 9—10. 1923;

166) Rigaer Zeitschrift fūr Handel u.

Industrie. N? 1. 1922; 167) Riga vor
hundert Jahren; 168) Der Junggeselle.
JVe 2. 1922; 169) Simplicissimus. JVe 13;

1920; 170) JlyKOMopbe. JVe 4. 1916:
171) Bhh. JVe 17. 1917; 172) Pvcadfi

cnopr-b. JVe 32. 1913; 173) Latviešu
Lauksaimnieku Ekonomiska Sabiedrība:
174) VVidsemes Savvstarpiga Kredit-
beedriba. 1914; 175) Totengrāber Russ-
lands; 176) Latvijas Tirgotājs. JVs 1/2.
1927; 177) Senzacija. JVe 4. 1924;
178) Senzacija. JV? I. 1925; 179) Wara-
\vihksne. JVe 41. 1915; 180) Ilustrēts
Žurnāls. JVe 7—8. 1920; 181) Lapsene.
JVe 5. 1924; 182) Zemes Ierīcības Vēst-
nesis. JVe 1—2. 1920: 183) Sociālā poli-
tika. JVe 1. 1920; 184) Boctomho-Ebpo-
nencKHH Phhok. JVe 12. 1923; 185)Sporta
Žurnāls. JVe 18. 1924; 186) Atpuhta.
JVe 124. 1927; 187) iļoKJiaA-b npaB^enia...npoBcaHHK-b" . 1922; 188) Pn>KCKifi
FIojiht. Hhct. yqe6Hbie ruianu na 1914/15
yne6H. rcurb; 189) Lettonie. Ville de
Libau; 190) Jugend. JVe 1. !922; 191)
Hesse, E. 160 grammatische Arbeiten.
II. Heft; 192) Der Ost-Europa Markt.
Auslandnummer. 1921; 193) >KypHa;rb-
KonMKa. JVe 1, 2; 1917; 194) DieDame.
Heft: 5, 7. 1923; 195) Le Monde Mo-

derne. IV. 1896; 196) Velhagen & Kla-
sings Monatshefte. Heft 1. 1905; 197)
Reclams Universum. Leipzig-Nummer.
Heft 35. 1913; 198) Reclams Universum.
JVeJVe 1—39. 1917/18; 199) Latvijas Tir-
gotājs. JVe 1, 2. 1920; 200) Latvijas Tir-
gotājs. JVe 1—3 5, 10. 1921; 201) Reclams
Universum. JVeJVe 18—34, 36—49, 51, 52;
202) Velhagen & Klasings Monatshefte.
JN's 1—12. 1905/1906; 203) Le petit Pa-
risien. 5+ 6 num. 1913; 204) Le petit
Parisien. 8 num. 1912; 205) Le petit
Parisien. 5+4 num. 1914; 206) Oroneicb.
9 num. 1915; 207) OroneK-b. 24 num.
1916; 208) OroneKt. 9 num. 1917;

209) Mon Journal. 36 num. 1913; 210)
Mon Journal. 24 num. 1912; 211) L'eco-
lier illustrē. 3 num. 1914; 212) Das
russische Buch. 5 num. 1921; 213) Bank-
Archiv. 6 num. 1922; 214) Latvijas
Tirgotājs. 4 num. 1923; 215) Sports.
14 num. 1925; 216) Lāčplēsis. 2 num.
1923; 217) Rūgtās Drapes. 19+19 num.
1923; 218) Rūgtās Drapes. 15 num.
1922; 219) „Valdības Vēstneša" pieli-
kums Zemes Ierīcības lietās. '123 num.
1922; 220) Zemes Ierīcības Vēstnesis.
4 num. 1921; 221) Ilustrēts Žurnāls.
3 num. 1920; 222) Ilustrēts Žurnāls.
7 num. 1921; 223) Ilustrēts Žurnāls.
10 num. 1922; 224) Ilustrēts Žurnāls.
47 num. 1923; 225) Ilustrēts Žurnāls.
11 num. 1924; 226) Die VVoche im Bild.
2 num. 1927; 227) Latvijas Pagaidu
\Valdibas Likumu un Rihkojumu Krah-
jums. 11 num. 1919; 228) Ekonomists.
16 num. 1920; 229) Ekonomists. 16 num.
1921: 230) Ekonomists. 9 num. 1922;

231) Ekonomists. 3 num. 1923; 232) Ne-
dēļa. 42 num. 1921; 233) Nedēļa. 4 num.
1926; 234) Nedēļa. 2 num. 1927;
235) Latvijas Tirgotājs. 4 num. 1922;
236) Skaidrība. 3 num. 1924; 237) Svari.
33 num. 1921; 238) Svari. 46 num. 1922;
239) Svari. 44 num. 1923; 240) Svari.
19 num. 1924; 241) Maizeroy, R. Le
Feu de Joie; 242) FefiKH, H. O npe-
nojasaniH reorpacpin; 243) MHcraKOB-b,
M. Kypcb neAarorHKH; 244) Bo6poBHH-
KOB-b, H. A. Hto xaKoe xopomifi ypoK-b;
245) Rzesnitzek, F. Der gesamte Unter-
richt, 246) Knigge, A. Ueber den Um-
gang mit Menschen; 247) EBpHnn;rb.
Me,ieH; 248) TeTMafiept, K. Ha ropHbixT>
ycrynax-b. 249) Sigwalt, Ch. De l'En-
seignement des Langues Vivantes; 250)
Rathenau, VV. Deutschlands Rohstoff-
versorgung; 25l) Coko-iobi., H. H. Kto
BOCKpecb btj poMan-fe rp. Jl. To.icroro
„BocKpeceHie"; 252) I06H.ieHHbiH c6op-
HHK-b ktj npoHSBe.neHiHM'b H. B. ForoJia;
253) Faguet, E. En lisant Moliēre;
254) Feime, F. Co^HHeHĪ a. T. XI;
255) Botticher, H. Gedichte; 256) VValter,
M. Zur Methodik d. neusprachlichen

Unterrichts; 257) Jly6eHu.-b, T. Fle/ ta-
ronmecKiH fiecBAbi; 258) Le Maitre
fonetique. 1909; 259) Chateaubriand,
F. de. Les Natchez. Inv. 144.394.—144.407;
260) B-bviHHCKiH, B. F. M. IO. Jlepnon-
TOB-b. Inv. 181.275; 261) Pačhalv. Er-
lāuterung zu Grillparzers ,,Sapho '. Inv.
71.718; 262) Zipper, Dr. A. Lessings
Minna von Barnhelm. Inv. 71.890;
263) Moppncb, B. CoH-b npo JT>KOHa
Bojuia. Inv. 219.760; 264) Faivicvn-b, K.
y Bparb iiapcTBa. Inv. 219.760; 265)
MHp6o, O. 3nHA6Mi5t. Inv. 219.759;
266) Map.iHHCKiH, A. Hatsabi. Inv.
219.758.

(Turpmāk beigas.)

Ārzemes.

Ķīna un Krievija.

Londonā, 23. jūlijā. ,,Times" ziņo no
Šanhajas, ka pēc vispārējām domām Ķīnas
prezidents Čankaišeks, neraugoties uz savu
kareivisko uzsaukumu karasp'ēkam, mēģi-
nās nomierinošā garā nokārtot konfliktu
ar Krieviju. Minētais laikraksts ziņo no
Vašingtonas, ka amerikāņu valdība vēlētos
redzēt abas valstis izlīgstam bez trešās
valsts starpniecības. Pēc ,,Daily Tele-
graph" Vašingtonas korespondenta infor-
mācijas Ķīnas sūtnis Somijā saņēmis
rīkojumu doties uz Maskavu un uzsākt
sarunas par dzelzceļkonflikta nokārtošanu.

Parīzē, 23. jūlijā. ,,Petit Parisien"
Šanhajas korespondents zina vēstīt, ka pēc
Mukdenas iestāžu novērtējuma Padomju
Krievijas karaspēks Mandžurijas robežas
tuvumā sasniedz 60.000 karavīru. Muk-
denas gubernators turpretim varot tiem
stādīt pretī 200.000 viru lielu labi apbru-
ņotu ķīniešu armiju. . LTA.

Japāna, Ķīna un Krievija.

Tokijā, 23. jūlijā. Japānas ārlietu
ministris presei paskaidroja, ka Japāna
vēl vienmēr nav saņēmusi nekādu oficiālu
ziņojumu par Savienoto Valstu valsts-
sekretāia Stimsona soļiem ĶInas-SPRS
konflikta nokārtošanai. Šo soļu galvenais
saturs japāņu valdībai gan esot zināms
no japāņu sūtņa Parīzē ziņojumiem, to-
mēr oficiāls ziņojums šim* jautājumā
būtu vairāk kā vēlams. Patreizējos ap-
stākļos Japāna neturot par iespējamu
piedalīties Amerikas un Francijas Mas-
kavā un Nankinā spertos solos. LTA.

Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu ^r: bez piesūtīšanas

Cadu::: „ īl- (saņemot eksped -> par:
3"mēn , 6,- p<*u . Ls 18,-

2,— r 2 §adu • • „ 10,—
piesūtot pa ' 3 mēn „ 5 —
pastu un pie ' » • ? . „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 | numuru . . * . ,, —,10

e Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pili JVo2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11— 12

iMigfe ^
fc.M§fcnf
^s^^^^^^^MM-iP^lp^j^

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili No 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par kalpotāju normālās atpūtas nodroši-
nāšanu un tirdzniecības iestāžu, noliktavu
un kantoru atvēršanas un slēgšanas laiku

Ventspilī.
Pieņemti pilsētas domes 1929. g. 6. jūlija
sēdē un apstiprināti ar Iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta 1929. g.

18. jūlija rakstu Ns 90771.

Saistošos noteikumus, ' izsludinātus
,.Vald. Vēstn.'1921. g. N° 275, 1922. g.
N« 158 un 1926. g. JM° 254 grozīt šādi:

2. .§. Visus tirdzniecības veikalus,
noliktavas un tādus kantorus, kuri nav
tieši saistīti ar tirdzniecības veikaliem,
izņemot nākošos punktos minētos, ne-
drīkst atvērt vasarā uri ziemā pirms
pulksten 8 rītā un tie jāslēdz ne vēlāk
kā pulksten 7 vakarā, izņemot laiku
no 15. jūnija līdz 31. augustam, kad
jāslēdz ne vēlāk kā pulksten 6 vakarā,
ieskaitot šajā laikā ne mazāk kā
3 stundas pārtraukumu kalpotājiem,
bet no 15. jūnija līdz 31. augustam
2 stundas pārtraukumu.

Pilsētas galvas v. Fr. Oļukalns.
Sekretāra v. i. H. Kauliņš.



Ķīnas un Krievijas kara jautājums.
Parizē, 23. jūlijā. Ķīnas valdība iz-

teikusi gatavību pieņemt Savienoto valstu
priekšlikumu par Tālo Austrumu kon-
flikta nodošanu šķīrējtiesai, turpretim
Padomju valdība, kā jau ziņots, noraidī-
jusi Briana piedāvāto Francijas starp-
niecību, atsaucoties uz to, ka vispirms
ķīniešiem vajagot atjaunot agrāko stā-
vokli Ziemeļmandžurijas dzelzceļa joslā.
Franču vēstnieks Vašingtonā Klodels
vakar apspriedās par radušos stāvokli ar
valstssekretāru Stimsonu.

Havass telegrafē no Pekinas: ,,Šodien
Pekinā notikusi SPRS sūtniecības oficiālā
nodošana Vācijas sūtnim, kurš, kā zināms,
uzņēmies Krievijas interešu aizsardzību
Ķīnā. — Ķīniešu armijas vadoņu konfe-
rence Mukdenā uzdevusi Kirinas un Kei-
lunkiangas provinču karaspēkam uzņemties
Mandžurijas robežu aizsardzību, ievērojot
neiespējamību pievest rezerves spēkus
caur Dienvidmandžuriju (kur dzelzceļi
atrodas japāņu rokās). — Nankinas val-
dība turpina izdot deklarācijas, kurās
apliecina savu vēlēšanos nokārtot kon-
fliktu ar SPRS bez citu valstu iejaukšanās,
bet izsaka gatavību piekrist Tautu Sa-
vienības starpniecībai.

Tokijā, 23. jūlijā. Reuters ziņo no
autoritatīva avota, ka japāņu karaspēka
komandieris Mandžurijā devis pavēli
Dienvidmandžurijas dzelzceļa administrā-
cijai nepārvadāt ķīniešu karaspēku un
municiju, kā arī neatļaut apbruņotām
ķīniešu armijas daļām iet cauri dzelzceļa

joslai, izņemot gadījumus kad japāņu
garnizonu komandieri uz vietām to atļauj.

LTA.
Vācija.

Berlinē, 23. jūlijā, Ar šodienu re-
publikas aizsardzības likums zaudē savu
spēku. Republikāniskās partijas gatavo
jaunu likumu, kuru cels reiclīstagsm
priekšā tūliņ pēc viņa sanākšanas pēc
vasaras brīvdienām. LTA.

Francija.
Parīzē, 23. jūlijā. Kopš 14. jūlija

visā Francijā satiksmes katastrofās
nonāvēti 95 un ievainoti 220 cil-
vēki, bet 91 nolsīcis peldoties. LTA.

Amerika palīdz Eiropai.
Vašingtonā, 22. jūlijā. Pēc Savienoto

Valstu tirdzniecības ministrijas datiem,
Eiropa pagājušā gada laikā saņēmusi no
Amerikas 481 miljonu dollaru akcijās un
aizdevumos. LTA.

> »

(Tiesu
sludinājumi.

?

Rīgas apgabaltiesas 3. eivīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1927. g. 4. jūnijā Ļaudonā-
Liagradē mirušā Jāņa Marijas
dēla Ozola ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem, u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1929. g. 9. jūlijā.
L. Ns 3035. 8077
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Miķeļa Brunau
lūguma, š. g. 29. jūnijā nolēma
I) atzīt par samaksātu un iznīci-
nātu šādu hinotēkarisku obli-

gāciju, kura apgrūtina Miķelim
Brunau piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas apriņķī, Cieceres
pagasta ,,Kārklup Ns 7" mājas
ar krep. Ns 2369 un nostiprināta
1907. g. 14. febr. 1000 rbļ. lielumā
uz Miķeļa Teichmaņa vārdu,
blanko cedēta; 2) atvēlēt lūdzē-
jam piepraīt zemesgrāmatu no-
daļā minētās hipotēkariskās obli-
gācijas dzēšanu no zemesgrāma-
tām. Ns 83/29.

Liepājā, 1929. g. 9. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Rīga.
Sakarā ar Vispolijas izstādi

Poznaņā,
kura būs vēl atvērta līdz š. g. 1. ok-
tobrim, visiem, kas dodas uz izstādi, iz-
dodami ievērojami dzelzceļu maksas pa-
zeminājumi. Atsevišķas personas var
dabūt Rīgā biļetes uz Poznaņu un atpakaļ
ar 33°/Q pazeminājumu, derīgas uz
15 dienām (tāda otras klases biļete maksā
Ls 76,—, trešās klases — 50,—). Ekskur-

sijas, kurās piedalās ne mazāk kā
25 personas, dabū 50% pazeminājumu,
tad otrās klases biļete nāk Ls 56.— un
trešās — Ls 37.—. Skolas ekskursijām,
kurās piedalās vismaz 10 personas, dod
66% pazeminājumu. Personas, kas dodas
uz Vispolijas izstādi, dabū bezmaksas
vīzas, ja uzrāda biļeti uz Poznaņu.
Pēdējā laikā ievestas apkārtceļojuma
biļetes, derīgas uz 15 dienām (otrās
klases — Ls 90,—, trešās — Ls 60, —),
ar kurām var izdarīt ceļojumu pa visu
Poliju. Dienas uztura izdevumi Poznaņā,
atkarībā no dzīvokļa, kopā ar izstādes
ieejas maksu ir no Ls 10— sākot un
augstāki.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 24. jūlijā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,185—25,2 5

100 Francijas franku 20,28—20,43
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,55—100 ,30
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 138,85—139,55
100 Norvēģijas kronu .... 138,10—138,80
100 Dānijas kronu 138,05—138 75
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu , . . . 207,80—208,85
100 Vācijas marku 123,55—124 15
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138 80
100 Polijas zlotu 57,55—58.75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 85—93

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Romā, 23. jūlijā. Karstuma vilnis
Itālijā pēdējās dienās prasījis lielāku skaitu
upuru. Vakar Romā temperatūra sa-
sniedza 36° ēnā.

Ņujorkā, 23. jūlijā. Vakar vēlu va-
karā Mičigenas ezerā, pie Čikāgas tumsā
sadūrās 3 laivas, pie kam 19 personas
noslīka.

Tokijā, 24. jūlijā. Ķīnas sūtnis Tokijā
vakar apmeklēja Japānas ārlietu ministri,
kuru oficiāli lūdza uzņemties starpnieka
lomu sarunu ievadīšanai starp Ķīnu un
SPRS. Sūtnis uzsvēra, ka Ķīna ne-
kādā ziņā neķeršoties pie ieročiem
un gribot konfliktu nokārtot diplo-
mātiskā ceļā. Nankinas valdība ne-
uzskatot par vēlamu citu valstu vai Tautu

Savienības iejaukšanos konfliktā un dodot
priekšroku tiešām sarunām. Japānas
ārlietu ministris atbildēja, ka esot gatavs
uzņemties starpniecību, ja viņu uz to
aicināšot abas konfliktā iejauktās valstis.

Rīgas apgabaltiesas 3. eivīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1928. g. 12. decembrī Rīgā
mirušās Annas Ādama meitas
V o 1s ba c h s, dzimusi Fāren-
horsts ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.

Rīgā. 1929. 'g. 9. jūlijā.
L. Ns 4875. 8078
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra p. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. eivīlnodaļa
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1924. g. 5. martā Vietalvas-
Odzienas pagastā mirušā Jāņa
Jura d. Zeltiņa ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, le-
gatārijiem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. t. t, pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. Ns 4873

Rīgā, 1929. g. 9. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

8079 Sekretāra pal. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. eivīlnodaļa
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 7 jūnijā Jaunpiebalgas
pagastā mirušā Miķeļa Jāņa dēla
Maliņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu , vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JNs 4886

Rīga, 1929. g. 9. jūlijā.
Priekšsēdei, v. A. Veidners.

8080 Sekretāra pal. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. g.
16. febr. mir. Jēkaba Jāņa d-
Židova atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot, no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 9. jūlijā.
807 Ir L.Ns 1579/26

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1917. g. 7. februārī mir. Jēkabpils
apr., Dignājas muižas ,,Lāču
Ns 61" māju īpašn. Jēkaba Jē-
kaba d. Vimbora atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem,legatāriem,fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 9. jūlijā.
8072r L.JNs 1693/29

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
11. jūlija nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parādi pēc
obligācijām: 1) 1000 kr. rbļ
2) 500 kr. rbļ., 1) korrob. 1914. g.
24. nov., 2) korrob. 1913. ģ
25. nov., l)arJNš 1141, 2) Ns 1485,
uz Ventspils apriņķa Usmas pag.
,,Laugal Ns 1" mājām ar zemesgr.
Ns 824/2151, atzīti par samaksā-
tiem un lūdzējam Jānim Zari-
ņam dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. Ns 721 29.fi

Jelgavā, 1929. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

8505z Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa
uz Dāvīda un Annas Cimmermaņu
lūguma un pamatojoties uz pie-
zīmi pie priv. lik. 36. p., 2. piezīmi
pie notār. nolik. 280. p. un
savu š. g. 29. jūnija lēmumu
izsludina, ka Davīds Andreja d.
Cimmermanis un Anna Sīmaņa m.
Cimmermanis, dzim. Šneiders
(Kļava) 1929. g. 17. jūnijā no-
slēguši pie Liepājas notāra Sten-
grevica ar reģ. Ns 5156 līgumu,
ar kuru viņi atcēluši viet. priv.
lik. 96. un sek. p. paredzēto
laulāto ļaužu mantas kopību,
pēc kura Dāvīds Andreja d.
Cimmermanis saņēmis, pa daļai,
iestājoties 1906.' . g. 4. aprīlī
laulībā ar savu tagadējo sievu
Annu Sīmaņa m. Cimmermanis,
dzim. Šneiders (Kļava), pa daļai
laulības pastāvēs, laikā dažādi
kustamu mantu kopvērtībā pai
Ls 6000, kura manta skaitās pai
sievas atevišķu īpašumu.

Liepājā, 1929. g. 9. jūlijā.
7985o Ns 637/29.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds

Sekretāra v. E. Rolavs

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. febr. likuma par
laulību 50., civ. proc. lik. 339.,
366., 411., 706., 711. un 718. p.
pamata, ar šo dara zināmu,
Heiēnei Eiķins, dzim. Pavlovs,
ka tiesa 1928. g. 12. martā aiz-
muguras nosprieda viņas laulību
ar Paulu Eiķinu šķirt. L. Ns 75/28

Jelgavā, 1929. g. 9. jūlijā.
Priekšsēd. v.' R. Mūllers.

8073r Sekr. pal. F. Kāps.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. g.
4. maijā mirušā Anša Jāņa d.
Freimaņa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī". Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. JNs 2018/ 1929. g.

Jelgavā, 1929. g. 15. jūlijā.
Priekšsēd. v. Veiss.

8506 Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Līnas Ozoliņš
lūguma un sava š. g. 29. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Līnai Matīsa m.
Ozoliņš piederošu nekustamu
mantu Kursīšu pagastā, Balinu
Ns 147 mājām ar krep. Ns 3769
nostiprinātas obligācijas: 1) 1907.g.
27. aprīlī 400 rbļ. lielumā uz
Ermaņa Jāna d. Freimaņa vārdu,
blank cedēzta un 2) ' 1909. g.
17. janvārī 50 rbļ. lielumā uz
Anlīzes Jāņa m. Balod un 50 rbļ.
lieluma uz Minnas Jāņa m.
Polis vārdiem; viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt ruinē-
tās obligācijas tiesā. Obligāciju
neiesniegšanas gadījumā parādus
atzīs'par samaksātiem un dzēša-
miem no zemes grāmatām un
pašas obligācijas par iznīcinātām.

Liepājā, 1929. g. 9. jūlijā.
7987o Ns 565/29.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ciporas-Rozas
Dobri (Dobry) lūguma, š. g.
29. jūnijā nolēma: 1) atzīt par
samaksātām un iznīcinātām
šādas hipotēkariskās obligācijas,
kuras apgrūtina nekustamu
mantu Aizputē ar krep. JNs 32
nostiprinātas: 1) 1855. g. 11. febr.
uz Dāniela Pape, Friderikas Pape,
Henrietes Pilocki, dzim. Pape
un Šarlotes Radzevski, dzim.
Pape vārdu 850 rbļ. lielumā,
kāds parāds apgrūtina arī ne-
kustamo mantu Aizputē ar krep.
Ns 188, 2) 1878. g. 17. febr. uz
Ādolfa Grandenberga vārdu
1900 rbļ. pirmvērtības lielumā,
tagad 800 rbļ. atlikumā, 3) 1878.g.
21. decembrī uz Vilhelmīnes
Lange vārdu 1385 r. pirmvērtībā,
585 r. atlikumā, 4) 1879. g. 17. jūl.
uz Aizputes krāj-kases vārdu
300 r. lielumā, 5) 1880. g. 8. dec.
uz Vilhelma Ulicha vārdu 300 r.
lielumā; 2) atvēlēt lūdzējai pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļā mi-
nēto hipotēkarisko obligāciju dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 9. jūlijā.
7989o JNs 221/29.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Ciporas-Rozas
Dobri (Dobry) lūguma š. g.
29. jūnijā nolēma: 1) atzīt par
samaksātām un iznīcinātām šā-
das hipotēkariskās obligācijas,
kuras apgrūtina Ciporai-Rozai
Dobri (Dobry) piederošu nekusta-
mu mantu Aizputē ar krep.
Ns 188 un nostiprinātas: 1) 1855.g.
11. februārī uz Daniela Pape,
Friderikas Pape, Henrietes Pi-
locki, dzim. Pape un Šarlotes
Radzevski, dzim. Pape vārdu
850 rbļ. lielumā, kāds parāds
apgrūtina arī nekustamo mantu
Aizputē ar krep. Ns 32 un
2) 1883. g. 9. febr. uz Aizputes
krājkases vārdu 2575 rbļ. lielumā;
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minēto hipotē-
karisko obligāciju dzēšanu ne
zemesgrāmatām. JNs 222/29.

Liepājā, 1929. g. 9. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.
7988o Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Andreja un Paulīnes Inten-
bergu lūguma un pamatojoties
uz piezīmi pie priv. lik. 36. p.,
2. piezīmi pie notār, nolik. 280. p.
un savu š. g. 29. jūnija lēmumu
izsludina, ka laulātie draugi
Andrejs Kārļa d. Intenbergs un
Paulīne Jorena m. Intenbergs,
dzim. Stāls, 1929. g. 21. jūnijā
noslēguši pie Rīgas notāra E. Bri-
kovska ar reģ. JNs 2848 līgumu,
ar kuru viņi atcēluši viet. priv.
lik. 41. un sek. p. paredzēto
laulāto ļaužu mantas kopību,
pēc kura visa tā manta, kuru
ikviens no viņiem ieguvis vai
ienesis laulībā, skaitās par tā
laulātā drauga atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 1929. g. 9. jūlijā.
7986o ' JNs 641/29.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Rīgas pilsētas 5. iec. miertiesne-
sis izsludina savu 1929. g. 22.ap-
riļa spriedumu Abeļa Joffes pra-
sībā pret Ābramu-Iciku Lands-
bergu, kura dtzīves vieta nav
zināma, par Ls 740,— kurā
pamatojoties uz civ. proc. lik.
102., 138., 181., 184., 189. un
253. p., aizmuguriski nosprieda:

Piedzīt no atbildētāja Abrama-
Icika Landsberga prasītājamAbe-
lam Jofem par labu septiņi
simti četrdesmit (740) latus ar
6% no 1928. g. 30. apriļa, tiesas
un lietas vešanas izdevumus
septiņdesmit piecus (75) iatus un
pielaist sprieduma iepriekšēju iz-
pildīšanu.

Šis spriedums pārsūdzams vie-
na mēneša laikā, skaitot no šī
sludinājuma ievietošanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 15. jūlijā. JNs 791

8966z Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 16. iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 146041 .—146048. un
viet. civ. lik. 4404. p. pamata,
saskaņā ar savu 1920. g. lēmumu
izsludina par anulētu un nederīgu
pilnvaru, izdotu no Ābrama Ai-
zenberga Šajam Atlasam un ap-
liecinātu pie Rīgas notāra Grau-
diņa 1928. g. ar reģistra JNs 2141.

L. Ns 1071/29. g. 8967z
Miertiesneša v. (paraksts).

Tukuma iec. miertiesnesis, uz
civ. proc. lik. 75., 301. un 309.—
311. p. pamata, sakarā ar Līnas
Švelmans 1929. g. 30. aprīlī
iesniegto prasības sūdzību pret
Volfu Kleinu un Miķeli Cērpiņu
par īpašuma tiesībām uz aprakstī-
tu mantu Ls 120 vērtībā uzaicina
atbidētāju Miķeli Cērpiņu , kurš
agrāki dzīvoja Tukuma apr. Stru-
teles pag. Pladaru mājās, bet kura
tagadējā dzīves vieta nav zināma,
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn." uzdot miertiesnesim savu
adresi Tukumā, vai paziņot per-
sonu, kura pilnvarota saņemt
pavēstes un citus rakstus ' šinī
lietā.

Ja minētā termiņā atbildētājs
Miķelis Cērpiņš neuzdos savu
adresi Tukumā, vai rakstu sa-
ņemšanā pilnvarotu personu ,visas
pavēstes un citus rakstus šinī
lietā atstās miertiesneša kancelejā
un skaitīs par izsniegtiem, bet
lietu izspriedīs viņam aizmugu-
riski.

Līnas Švelmans iesūdzībai klāt
pielikti: Tukuma apr. tiesu izpil-
dītāja žurnāla noraksts par ap-
rakstītu kustamu mantu un priv.
adv. J. Neimaņa pilnvara.

Tukumā, 1929. g. 9. jūlijā.
7984o Miertiesu, p. i. (paraksts)

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
kop.. X sēj. t. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1929. g.
8. jūlija lēmumu paziņo, ka pēc
1928. g. 5. maijā mirušā Lavren-
tija Semjena d. Pušķi na nāves
Gauru pagastā, Seļivanu sādžā,
ir palicis mantojums, uzaicina
visas personas, kam uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā ,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Baltinavā, 1929. g. 9. jūlijā.
Miertiesneša v. i. (paraksts).

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis ,
uz Agafijas Potapa m. Sisojevas,
Marijas Grigorjevas, Uljanas, Lu-
kerijas un Irinas Ščedrovu .piln-
varnieka zvēr. adv. Jāņa Krū-
miņa lūgumu pamata uzaicina
Pāvelu Potapa d. Ščedrovu un
Vasilisu Jefima m. Ščedrovu,
kuru dzīves vietas prasītājiem
nav zināmas, četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas, paziņot mierties-
nesim savas dzīves vietas Daugav-
pilī, vai uzrādīt tur dzīvojošu
personu, kuru Pāvels un Vasilisa
Ščedrovi pilnvaro saņemt viņiem
no miertiesneša piesūtāmās pa-
vēstes un papīrus, pretējā gadī-
jumā pēc minētā termiņa note-
cēšanas tiks nolikta uz tiesas sēdi
minētā lieta par Agafijas Potapa
meitas Sisojevas, Marijas Grigor-
jevas, Uljanas, Lukerijas un
Irinas Ščedrovu prasību pret
Pāvelu un Vasilisu Ščedroviem
par zemi un ēkām un visas Šče-
droviem piesūtāmās pavēstes uti
papīri tiks atstāti miertiesneša
kancelejā un Pāvelam un Vasilisai
Ščedroviem nebūs tiesības aiz-
bildināties ar nezināšanu pat
šiem papīriem un pavēstēm.

Daugavpilī, 1929. g. 9. jūlijā-
7993o C. 1. Ns 644.

Miertiesneša v. i. A. Vidiņš.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š.g. 8. jūlija lēmumu
un saskaņā ar civ. lik. X sēj.
1. d. 1239. p. un 1241. p. un civ.
proc. lik. 1401. un 1402. p. uz-
aicina 1914. g. 29. novembri
mirušā Nikolaja-Michaila Jāņa d.
Čekstera mantniekus pieteikt
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
savas mantošanas tiesības uz
minētā Čekstera mantoj., atro-
došos Rundēnu p#g. Tartaku
sādžā un sastāvošu no zemes
12,60 ha platībā.

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādipieteikumi' net*pieņemti. . JVs 123/bl.

Ludzā, 1929. g. 9. jūlijā.
8002o Miertiesnesis (. "Konrāds

Latgales apgabaltiesas Varakļā-
nu iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 18. jūlija lēmu-
mu un civ. , proc. lik. 146042 -,
146044—. p-j izsludina par ne-
derīgu un iznicinātu pilnvaro,
kuru izdevis Ādams- Ādama d.
Poplavskis Eduardam Pojilav
skam, apstiprinātu pie Viļēnu no-

tāra Drika 1929. g. 16. jūnijā *
reģ. JNs 1442. JNs 409

Varakļānos, 1929. g. 20. jūlijā-
8980z Miertiesn. Skromans.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1929. g. 21. aprīlī mir.
Lavīzes Jāņa m. Reinvalds, dzim.
Simkaus 1929. g. 6. aprīlī Jaun-
svirlaukas pagastā mājas kārtībā
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 nepie-
ņems un nepieteiktās tiesības at-
zīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g.9. jūlijā.
8070r L. .Ns 1975/26

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskl»



"€itu iestāžu
sludinājumi.

?

Dzelzceļu virstaide
pārdod

1929. g. 8. augustā, pulksten 10,
Galvenāmateriālu noliktavā Rīgā,
Marijas ielā JNs 2,

jauktā izsolē
šādus dzelzceļam

nederīgus materiālus:
kaņepāju, linu, kokvilnas, gu-
mijas, aitādu, vilnas un stikla
izstrādājumus; svina lūžņus
(vecas akumulatoru plates); svār-
kus, dienesta; mašinas, urbjamās;
zeķītes, gāzes apg.; lampas,
petrolejas; kupolus, stikla; stik-
lus, lampu; mucas, dzelzs; svarus,
galda; kabeļus, vara, dažādus;
vadus, vara, dažādus; caurules,
porcel.; trūbiņas, stikla; balonus,
tērauda, skābeklim; sveces, kom-
pozīcijas; spuldzes, elektr.; un c.

Tuvākas ziņas sniedz Rīgā,
Marijas ielā JNs 2, dzelzceļu gal-
venā materiālu noliktavā, pa-
rastā darba laikā. Turpat no-
dodamas slēgtās aploksnes ar
rakstiskiem pieteikumiem līdz
š. g. 8. aug. pīkst. 10, pēc kam
sāksies jauktas izsoles mutiskais
turpinājums. 2* L 2469 9013

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 30. jūlijā, pulkst. 12
dienā, Rīgā, L. Kalēju ielā
Ns 9/11, ekspr. kant., pārdos
otrreizējā vairāksolīšanā Lāzera
Kaltuna kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 500 un sastāvošu no
1200 kabatas lampiņu čaulītes
un 300 gab. emaljētas bļodiņas,
viņa dažādu nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 23. jūlijā.
9910 Piedzinējs Pētersons.

Rembates pagasta I pakāpes
pamatskolai

vajadzīgs

skolas pārzinis (uīrietis).
Vēlams zīmēšanas, dabaszinību

un vācu valodas pasniedzējs.
Pilntiesīgi skolotāji, kas vēlas

kandidēt uz min. vakansi, tiek
lūgti iesūtīt pag. valdei līdz .
2. augustam pieteikšanas rakstus,
apmaksātus ar attiecīgu zīmog-
nodevu līdz ar apliecībām par
izglītību, līdzšinējo praksi un

ibas stāvokli. Kandidātu
uzstādīšana no 1. pak. skolas
padomes 5. augustā, pīkst. 6 pēc
pusd. Vēlēšanas notiks 7. au-
gustā, pīkst. 2 dienā pagasta pa-
dome- Rembates pagasta
namā. Pasta adrese — caur
Lielvārdi 9 km no Lielvārdes
stacijas. 1*

8764z fta valde.

Daugavpils muita
paziņo,ka sask. ar muitas lik.496., 633.piezīmi,561. un 582.p. šīs muitas noliktavās,Daugavpilī,Muitas
ielā JNs 3, 1929. g. 12. augustā, pīkst. 10 no rīta, tiks pārdot, atklātā izsolē no īpašniekiem neizpirktas

preces, kuras apskatāmas izsoles dienā.

Nodokļu
NsNs Preču pārbaudīšanas viP+„ «varš k°"
pēc dokumentu NsNs un Preču nosaukums % .^summaun

kārtas preču īpašnieks ļ skaits kS taksācija

Ls | S
- .

1 JNs 886. Balod-Serafima Kokvilnas audumi balināti . . 1 paka 0,910 ) g gg
Kokv. aud. balināti, apvīlēti . — 0,715 (

2 JNs 1613. Romanovskaja Kokvilnas audums raibi austs 1 paka 0,980 6 28
3 JNs 1615. Pakne Bildes uz papīra 1 vieta 1,625 5 52
4 Rap. JNs 322. T. Seftil Ebreju maces 1 paka 5,— 10 35
5 „ Mš 331. S. Rubinovič „ ' „ , 4,720 4 54
6 „ Ns 332. S. Fridman „ , „ 4,990 7 04
7 „ JNs 330. H. Mankovič ,, „ 4,450 5 44
8 „ Ns 323. German. „ „ 4,780 9 35
9 ,, JNs 333. Š. Fridman „ , „ 4,990 6 54

10 „ JVq 321. D. Tofiltaf „ „ ' . . „ 4.690 11 35
11 „ Ms 319. Š. Butin „ „ „ 5,060 11 37
12 „ JNs 325. Rac „ , „ 4,*80 11 35
13 „ JNš 329. H. Grin 5,050 8 96
14 „ Ns 324. A. Šapiro „ , , 4,995 9 85
15 „ JNš 334. M. Jachnin „ , , 4,945 12 29
16 „ JNs 312. S. M. Volčik „ , 4,22 9 35
17 -„ JNs 313. Ginsburgs „ „ 5,— 9 35
18 „ Ns 314. Šnicir „ „ , 4,880 9 35
19 „ JNs 315. Volčok „„ „ 4,850 9 35
20 „ JNs 316. E. Krom „ „ , 4,210 9 35
21 „ JNs 318. M. Kuklinskis „ „ 5,050 9 37
22 „ Ns 317. M. Gordin „' , „ 4,510 9 35
23 „ Ns 257. Riva Zār „ „ 4,950 8 82
24 „ JNš 269. Mutjanska „ „ ........ „ 4,965 12 22
25 „ JNš 260. J. Kleinšteina „ „ 4,890 8 82
26 „ JNš 263. Kleinšteins „ , „ 4,850 8 02
27 „ JNs 262. Mošna Mutjanik „ , „ 4,880 12 22
28 „ JNs 258. Cufjans „ , , 4,930 11 92
29 „ Ns 250. Z. Alber „ „ , 4,330 4 43
30 „ JNš 251. Z. Alber „ „ „ 4,230 4 43
31 „ JVs 253. R. Leizerovičs „ „ „ 4,820 4 93
32 „ JNš 252. B. Levinzon „ . . „ 4,980 4 43
33 „ Ns 247. Ida Kruk „ „ „ 4,960 7 43
34 „ JNš 254. R. Garkavi „ „ , 4,790 4 43
35 „ JNs 248. Minna Škoļnikova „ , „ 4,930 7 73
36 Pasta kv. JNs 31748. Berta Adīti izstrād. no vilnas, apģērbi „ 2,080 V . „.

Šneersons Sieviešu virsdrēbes no vilnas . — 0,850 /
37 Pasta kv. JNs31833. M. Kagans Bīdelēti kviešu milti 1 paka 4,100 8 49
38 „ „ JVs 31834. M. Levins Ebreju maces ,, 4,230 4 45

Mākslīgs sviests — 0,400
39 ,, „ JNs 31835. Šloms Levins Ebreju maces 1 paka 4,220 4 45

Mākslīgs sviests ....... — 0,400
40 „ „ Ns 25131. M. Smol- Kombinēti medikamenti ... 1 paka 0,300 6 11

ļfoski
41 „ „ JNš 31522. Gese Munic Spilveni dūnu ? — 2,950

Apavi ādas — 1,050
Adīti kokvilnas izstrādāj. zeķes — 0,100 20 —
Siev. virsdrēbes no kažoku ādām — 0,300
Adīti kokvilnas izstrādājumi . — 0,400

Daugavpilī, 1929. g. 22. jūlijā. JNš T/5. Muitas priekšnieks (paraksts).
8983 Darbvedis Nikitins.

Lašu pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī, ar šo izsludina,
ka Lašu pagasta Eglainē dzīvo-
jošais Nikifors Trofimovs vēlas
adoptēt turpat pie viņa dzīvojo-
šus viņa sievas Afimjas Trofimo-
vas, dzim.Kačanovas, bij.Grigor-
jevas ārlaulības bērnus: dēlu
Artemīju, dzim. 1922.g. 30,martā,
meitas — dvīnīšus Nastasiju un
Akseņ iju, dzim. 1924. g. 1. febr.,
dodot viņiem visas miesīgu bērnu
-tiesibas un priekšrocības, kā arī
-piešķirot viņiem uzvārdu ,,Tro-
?fimo 'vs". Kam pret šo adopciju
ir kādas likumīgas ierunas vai
iebildumi, tādas var pieteikt

.šai pagasta tiesai 6 mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas

Valdības Vēstnesī". Vēlāki ne-
kādas ierunas netiks ievērotas
un adopcija stāsies likumīgā
spēkā.

Lašos, 1929. g. 17. jūlijā.
«807z . Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu

izp ildītājs papildinoši sludinā-
jumam, iespiestam „V. V." š. g.
20. jūlijā JNs 160, par Malvīnes-
Lines-Šarlottes Blūmbergs ne-
kustama īpašuma, atrod. Rīgā,
Dzirnavu ielā JNs 37, II hip. iec.
ar zemes grām. reģ. JNš 159 pār-
došanu , paziņo, ka šis nekustams
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem tikai par Ls 95,000
un atzīmēm par prasību nodro-
šinājumiem par Ls 85.478.

Rīgā, 1929. g. 24. jūlijā.
?5008 Tiesu isp. E. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JNš 7, paziņo,
ka 1929. g^

1. augustā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā
Ns 57, dz, 1, pārdos Antona
Sutkeviča kustamu mantu, sa-
stāvošu no magona koka pianino,
ozola skapja un oša kumodes ar
tualet-spoguli un novērtētu par
Ls 1240—,

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

Rīgā, 1929. g. 22. jūlijā.
«996 L. JVs 696

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rigā, Merķeļa ielā JNš 7, paziņo,
ka 1929. g. 2. augustā, pikst. 10
dienā, Rīgā, Antonijas ielā Ns 9,
dz. 2, pārdos Eliasa Joelsona
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm u. c. un novērtētu par
Ls 1100,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. jūlijā.
8997 L. Ns 1699

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, paziņo, ka 1929. g.
31. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Patversmes ielā Ns 24, pārdos
Aleksandras Lazsvskajas kustamu
mantu, sastāvošu no pārtikas
veikalā precēm, novērtētu par
Ls 215,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. jūlijā. 9006
_Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
31. jūlijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 4, veikalā,
ļ)ārdos Annas un Rūdolfa Liek-
anaņu kustamu mantu, sastāvošu
no dāmu šņorzābakiem un no-
vērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 8. jūlijā.
S009 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 31. jūlijā, pīkst, 1 dienā,
Pabažu pagasta Vēžu krogā,
pārdos Mārtiņa Āboltiņa kustamu
mantu, sastāvošu no žirga, govs,
-āboliņa un vāģiem un novērtētu
par Ls 750,—.

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

Rīgā, 1929. g. 16. jūlijā.
8992z_ Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
L iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
!929. g. 6. augustā, pīkst. 11
d ļeiiā, Slokā, Zirgu ielā Ns 5,
pārdos Richarda Druviņa ku-
stamu mantu, sastāvošu no trimo
spoguļa , zāles garnitūras un no-
vērtētu par Ls 240,—.

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

Rīgā, 1929. g. 22. jūlijā.
§994z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 6. augustā, pīkst. 12
dienā, Slokā, Tirgus lauk. Ns 3,
pārdos Nikolaja Riekstiņa ku-
stamu mantu, sastāvošu no kun-
gu un dāmu drēbēm, cepurēm,
veikala letes, skapjiem, kamzo-

ļiem un citām mantām un no-
vērtētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1929. g. 22. jūlijā.
8995z Tiesu izp. E. Li epi ņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paz.no, ka
1929. g. 7. augustā, pulkst. " ./>
dienā, Ropažu pagasta Vilktaurēs
mājā pārdos Friča Kondrāta ku-
stamu mantu, sastāvošu no 2 zir-
giem, vāģiem, govs, buļļa un no-
vērtētu par Ls 900,—.

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

Rīgā, 1929. g. 22. jūlijā.
8993z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Latgales apgabalt. Balvu iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Balvu pilsētā, paziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas pavēli no 1928. g.
17./22. februāra, ar Ns 2325,
Valsts zemes bankas prasības
piedzīšanai Ls 2082,98 ar %%
un izdev. arunērā, 1929. ģ.
oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Jāņa un Andreja
Jēkaba d. Liepiņu nekustamo
īpašumu, kas atrodas Jaun-
latgales apr. Rugāju pagastā,
ar zemes grāmatu reģ. Nš2641
un sastāv no fermas _„Forsteji"
Ns 14, platībā 81,86 deset. ar
saimniecības ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2300,—;

3) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1929. g. 20. jūlijā.
8975 Tiesu izp. H. Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Balvu pilsētā, pa-
ziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas pavēli no 1929. g.
2./7. maija ar Ns 4839, Valsts
zemes bankas prasības piedzī-
šanai Ls 231,35 ar %% un iz-
devumiem apmērā, 1929. g.
26. oktobrī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Minosija Miķeļa d. Kranča ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr. ? Viļaku bieži
apdzīvotā vietā, Tautas ielā.Ns 9,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2681
un sastāv no zemes gabala,
Ns 1239 F, platībā 3562 kv.
metru;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 250;

3) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un

4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1929. g.' 20. jūlijā.
S976 Tiesu izp. H. Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, ku;a kan-
celeja atrodas Balvu pilsētā,
paziņo:

1) ka centr. sav. „Konzums
prasības piedzīšanai, 1929. g.
26. oktobrī, pulkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Kazmera Staņislava
d, Jana nekustamu īpašumu,
kas atrodas Jaunlatgales apr.,
Bērzpils pag., ar zemes grāmatu

re ģistra Ns 397 un sastāv no

zemes gabala Ns 4Far nosaukumu
„Janovka" platībā 15,13 ha, ar
saimniecības ēkām;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2000;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 200;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas un jāstāda priekša

apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav sķersļu
minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnod. kancelejā.

Balvos, 1929. g. '20. jūlijā.
8977 Tiesu izp. H. Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Balvu pilsētā, pa-
ziņo:

1) ka Latvijas atjaun. sab.
,,Lats" prasību piedzīšanai,
1929. g. 26. oktobri, pulkst. 10
rītā, Daugavpilī, Latgales apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Vladimira
Alekseja d. Grāvīša nekustamo
īpašumu, kas atrodas Jaunlat-
gales apr. Rugāju pag., ar zemes
grāmatu reģ. Ns 2616 un sastāv
no zemes gabalu Ns 1008F ar
nosaukumu ,,Grāvīši -"' platībā
4,67 ha, ar saimn. ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1300,— ;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un
jāstāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales 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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1929. g. 20. jūlijā.
8978 Tiesu izp. H. Kimerals.

, Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 31. jūlijā,
pīkst. 10, Artilērijas ielā Ns 54,
dz. 6, vairāksolīšanā tiks pārdotas
pils. Jānim Reinsonam piedero-
šas mantas, sastāvošas no dažā-
dām mēbelēm u. c, novērtētām
par Ls 355,— īres parāda seg-
šanai pārlabu Ludvigam Vītolam.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
un apskatīt mantas varēs pārdo-

šanas dienā uz vietas. 8917z

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa

izsludina par nederīgu nozaudēto
Žana Sūnas ārzemju pasi .Ns A
006431, izd. 1928. g. 16. augusta
Liepājā. ?999z_

Iekšlietu ministrijas pasu nod.

izslud. par nederīgu nozaud. An-

tona Reis ārzemju pasi Ns 15314,
izd 1922. g. 4. nov. Rīgā. 8921z

Paziņojums.
1929. gada 15. jūnijā finanču ministris apstiprinājis

Kokrūpniecības un tirdzniecības akc.sab.„Latbrits"
statūtus, kuras mērķis ir: iegūt, būvēt un izmantot dažādas kok-
rūpniecības un metālapstrādāšanas iestādes, eksporta, importa un
vietējā tirdzniecība dažāda veida izstrādājumiem un precēm.

Pie nodibināšanās sabiedrība pārņem savā īpašumā ar visiem
aktīviem un pasīviem sekošus trīs rūpniecības uzņēmumus:

1) Nikolajam Tetermanim piederošo apavu liestu fabriku
,,Latbrits N. Tetermans", atrodošos Rīgā, Lāčplēša ielā JNs 81.

2) Pēterim Birzgalim piederošo ,,Latvijas liestu fabriku",
atrodošos Rīgā, Artilērijas ielā JNs 5, un

3) Pēterim Goris piederošo apavu liestu un koku papēžu
fabriku ,,Agat", atrodošos Rīgā, Rēveles ielā Ns 79.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—, kurš sadalās 500 akcijās pa
Ls 200,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekosi Latvijas pilsoņi:

1) Pēteris Birzgalis, dzīv. Rīgā, Kundziņsalā II stigā N° 13;
2) Nikolajs Tetermanis, dzīv. Rīgā, Alberta ielā JNs 9, dz. 10;
3) Pēteris Goris, dzīv. Rīgā, Krāsotāju ielā JNs 27, dz. 16;
4) Kārlis Rassups, dzīv. Rīgā, Marijas ielā Ns 10-a, dz. 8;
5) Veronika Birzgalis, dzīv. Rīgā, Kundziņsalā II stigā JNs 13;
6) Vera Tetermanis, dzīv. Rīgā, Alberta ielā JNs 9, dz. 10.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieks A. Kacens.
onoiz Revidents R. Bērziņš.

Dzelzceļu vīrsvoldes materiālu apgāde
izsludina

rakstisku sacensību
1929. g. 29. jūlijā uz 1) kažokādām, kažokiem ar virsdrēbi —

1130 kv. mtr.
2) kažokādām, kažokiem bez virsdrēbes —

1685 kv. mtr.
Sacensības sākums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jāiemaksā

5° drošības naudas no piedāvājuma vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JNs 3, istabā 103. 2* L2505 9017

Posto un tēlegrofo departaments
š. g. 29. jūlijā, pulksten 10, savās telpās Radio ielā, izdos

otrreizējā jauktā galīgā izsolē

Liepājas pasta un telegrāfa iestāžu
ēku remontdarbus.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist
mutiskā solīšanā, līdz ar dokumentu par iemaksāto drošībasnaudu
Ls 400, iesniedzami departamenta būvniecības nodaļai līdz izsoles
sākumam. L 2357 8594

Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz departamenta
būvniecības nodaļā 38. istabā un Liepājas pastmeistars. 1*

Taurkalna virsmežniecība
izdos 1929. g. 7. augustā, pīkst. 12 d., IV iec. mežziņa kancelejā,

jauktā izsolē IV iec. mežziņa saimniecības ēkas
jaunbūves darbus.

Iemaksājamā drošības nauda Ls 150, kuru pieņem ari
Latvijas banka un citu zolidu krāj-aizdevu kasu garantijas.

Tuvākas zinas IV iec. mežniecībā,
ggģ] Taurkalna virsmežniecība.

Glūdas pagasta valde
(Glūdas pagasta namā) 1929. g.
1. augustā, pīkst. 13, izdos slēgtā
rakstiskā sacensībā

sfiofos ēkas
pusfiuves darbus.

Piedāvājumi iesniedzami pa-
gasta valdei slēgtās aploksnēs
līdz 1. augustam, pīkst. 13 līdz
ar drošības naudu Ls 700,—.

Pagasta valde patur sev tiesības
uzskatīt sacensību par nenotikušu
vai arī darbus izdot kādam no
pēdējiem mazākprasītājiem pēc
saviem ieskatiem.

Ar projektu, darba aprakstu un
noteikumiem var iepazīties pag.
valdē katru darbdienu no pīkst.
9—15.

Tuvākā dzelzceļa stacija ,,Tēr-
vete". Telefons — Bramberģe 49.
8923z Pagasta valde.

Liepājas ostas valde
izdos 1929. g. 1. augustā, pīkst.
12 dienā, Liepājas ostas valdes
telpās, jauktā izsolē (rakstiskā

un mutiskā)
atdalīšanas mola dzelzs en-
kurbuišu izlabošanas darbus
par kopsummu apm. Ls 950,—.

Drošības nauda piedalīšanās
izsolē Ls 50,—.

Tuvākus paskaidrojumus un iz-
soles noteikumus izsniedz Lie-
pājas ostas valdes kancelejā,
katru darbdienu no pīkst. 11—13.
891 Iz Liepājas ostas valde.



Zemkopības ministrijai zemkopības dplaints
1929. g. 2. augustā, pīkst. 10, kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,

Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3,

Jaufttās izsotēs
izdos mazāksolīšanā šādus darbus,

sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

1) Madonas apr., Meirānu pag., Sogārdes grāvja padziļinā-
šanas darbus 5666 tek. mtr. garumā ar 7408 kub. mtr. tilpuma, no-
vērtētus par Ls 4637,—. Izsoles drošības nauda Ls 230,—.

2) Jaunlatgales apr., Purmalas pag., Podļipskije Sīri ciema
novadgrāvju rakšanas darbus 3093 tek. mtr. garumā ar 5272 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3194,—. Izsoles drošības nauda
Ls 160,—.

3) Bauskas apr., Jaun- Vec-Saules un Bruknas pag., Vilciņu
un Bērziņu meža novadgrāvju rakšanas darbus 6811 tek. mtr.
garumā ar 9624 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 5309,—.
Izsoles drošības nauda Ls 260,—.

4) Bauskas apr., Bauskas un Codes pagastu ,,Zizmas strauts"
novadgrāvju rakšanas darbus 9347 tek. mtr. garumā ar 12676 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6957,—. Izsoles drošības nauda
Ls 350,—.

5) Valmieras apr., Kauguru.pag. mel. sab. ,,Mīļumupe "
novadgrāvju rakšanas darbus 6979 tek. mtr. garumā ar 10073 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 6044,—. Izsoles drošības nauda
Ls 300,—.

6) Rīgas apr., Pabāžu pag., Mazellītes un Upessārņu novad-
grāvju rakšanas darbus 8485 tek. mtr. garumā ar 15585 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 10013,—. Izsoles drošības nauda Ls 500,—

7) Bauskas apr., Stelpes-Bruknas pag., Stelpes un Nīzeres
muižu vec- un jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas
darbus 13060 tek. mtr. garumā ar 20109 kub. mtr. tilpuma, novēr-
tētus par Ls 12550,—. Izsoles drošības nauda Ls 630,—.

8) Jelgavas apr., Teteles pag. mel. sab. „Avots" novad-
grāvju rakšanas darbus 3158 tek. mtr. garumā ar 4688 kub. mtr.
tilpuma un 2betona caurteku būves darbus,novērtētus par Ls4040,—.
Izsoles drošības nauda Ls 200,—.

9) Rīgas apr., Doles pag., Doles muižas Katrīnas pusmuižas
jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbus 10354 tek.
mtr. garumā ar 17051 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 10306,—.
Izsoles drošības nauda Ls 500,—.

10) Madonas apr., Galgauskas pag., Rimstavas pusmuižas
jaunsaimniecību Elderu un citu māju novadgrāvju rakšanas darbus
6638 tek. mtr. garumā ar 16429 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 7798,—. Izsoles drošības nauda Ls 390,—.

11) Valkas apr., Smiltenes pag., Vecmeža muižas jaunsaimn.
novadgrāvju rakšanas darbus 10760 tek. mtr. garumā ar 13820 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 9646,—. Izsoles drošības nauda
Ls 480,—.

12) Valkas apr., Ērģemes pag., „Ērgļupītes" regulēšanas
darbus 5059 tek. mtr. garumā ar 9300 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 5652,—. Izsoles drošības nauda Ls 280,—.

13) Valkas apr., Ēveles pag.,,Ēveles pag. mel. sab. ,,Šūnupe"
Sūnupes regulēšanas darbus 6153 tek. mtr. garumā ar 19312 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 15222,—. Izsoles drošības nauda
Ls 760,—.

14) Liepājas apr., Gaviezes pag., Gaviezes mel. sab. galveno
novadgrāvju rakšanas darbus 7560 tek. mtr. garumā ar 15104 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 8630,—. Izsoles drošības nauda
Ls 430,—.

15) Liepājas apr., Aisteres un Dunalkas pagastu, Aisteres
muižas jaun- un vecsaimniecību pļavu galveno novadgrāvju rakšanas
darbus 4844 tek. mtr. garumā ar 9877 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 5981,—. Izsoles drošības nauda Ls 300,—.

16) Talsu apr., Ārlavas pag., Jaunciema pļavu novadgrāvju
rakšanas darbus 1659 tek. mtr. garumā ar 3742 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 2211,—. Izsoles drošības nauda Ls 110,—.

17) Talsu apr., Ārlavas pag., Pobužu nekultivēto zemju
jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 2193 tek. mtr.
garumā ar 3252 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 2328,—.
Izsoles drošības nauda Ls 120,—.

18) Liepājas un Kuldīgas apr., Ezeres un Kursīšu pag.,
Šūsta upītes regulēšanas darbus 13472 tek. mtr. garumā ar 13218
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 7813,—. Izsoles drošības
nauda Ls 390.—.

19) Ventspils apr., Ugāles pag., Materes muižas Zumpa
pļavu novadgrāvju rakšanas darbus 13499 tek. mtr garumā ar
16890 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 9720,— , Izsoles 'drošības
nauda Ls 490,—.

20) Tukuma apr., Smārdes un Slampes pag., Smārdes mel.
sab. ,,Strauts" Skudrupītes regulēšanas un novadgrāvju rakšanas
darbus 17679 tek. mtr. garumā ar 29871 kub. mtr. tilpuma, novēr-
tētus par Ls 18956,—. Izsoles drošības nauda Ls 950,—.

21) Bauskas apr., Bauskas pag., Dzelauzes saimniecību
novadgrāvju rakšanas darbus 4124 tek. mtr. garumā ar 5616 kub.
mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 3240,—. Izsoles drošības nauda
Ls 160,—.

22) Madonas apr., Lubānas pag., Cepurnieku melior. sabiedr.
galveno novadgrāvju rakšanas darbus 39756 tek. mtr. garumā ar
73525 kub. mtr. ' tilpuma, novērtētus par Ls 44051,—. Izsoles dro-
šības nauda Ls 2200,—.

23) Bauskas apr., Ceraukstes pag. mel. sab. ,,Stabule "
galveno novadgrāvju rakšanas darbus 13153 tek. mtr. garumā ar
24943 kub. mtr. ' tilpuma, novērtētus par Ls 15107,—. Izsoles dro-
šības nauda Ls 750,—.

24) Rīgas apr., Rembates pag., Kazupītes regulēšanas darbus
12483 tek. mtr. garumā ar 16321 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par
Ls 8274,—. Izsoles drošības nauda Ls 410,—.

25) Madonas apr., Jaungulbenes pag., Daugstu-Mārku purva
melior. sabiedr. novadgrāvju rakšanas darbus 11487 tek. mtr.
garumā ar 26352 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 16816,—.
Izsoles drošības nauda Ls 840,—.

26) Tukuma apr., Jaunpils pag. mel. sab. ,,Abava" Apšauju
un Linumērces ezeru ūdens līmeņu pazemināšanas darbus 5028 tek.
mtr. garumā ar 12508 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 8892,—.
Izsoles drošības nauda Ls 450,—.

27) Rīgas apr., Ādažu pag. mel. sab. „PodIeja" novad-
grāvju rakšanas darbus 2037 tek. mtr. garumā ar 5786 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 3472,—. Izsoles drošības nauda Ls 170,—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstiskus
piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
p. 39.-42. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var ie-
pazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3. 8990z

i —

sludinājisrmi.

(iiritlitiāļiims.
1929. g. 20. jūlijā nozaudēti

2 blanko vekseļi par Ls 2009
un Ls 1800, neizpildīti, parakstīti
no Jāņa-Alberta Rīgā, Blaumaņa
ielā Ns 5a, dz. 20. Visas naudas
iestādes un privātpersonas tiek
brīdinātas no minēto vekseļu
pretimnemšanas.
9004o ' Jānis Alberts.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu Šainas
Sadurs nozaudēto ārzemju pasi
B Ns 001976, izdotu 1928. g.
3. novembrī, Rīgā. 9003z

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto Paulas Rathfelder ār-
zemju pasi Ns 94, izdotu 1921. g.
23. maijā mūsu konsularaģenturā
Buenos Airesā. 8920z

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto Emmas Reis ārzemju
pasi Ns 15313, izd. 1922. g. 4. no-
vembri, Rīgā. 8922z

Rīgas prēf. administratīvā no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudētu dienesta apliecību Ns4480
izdotu 1928. g. 1. novembrī uz
Rīgas prēf. 8. iec. jaunākā kār-
tībnieka Alberta Freija v. 8915z

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 14111,
izd' otu no Aizputes-Kuldīgas kara
apr. pr-ka 1925. g. 30. nov. ar
Alfreda-Didricha Štauvera vārdu.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 15188
izd. 1929. g. 9. jūlijā no Liepājas
kara apr. pr-ka uz Šmueļa Šēns
vārdu, dzim. 1895. g. 21. martā,
iedzīv, Rēveles ielā Ns 63, dz. 9.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izslud. par ned. uz Georgija Tirs
vārdu izdotu no prēf. 11.. iec.
pr-ka veslosipeda atļauju Ns 1413
un velosipēda numuru Ns 6772
1929. gadam. 8919z

Rīgas ostas valde izsludina par
nozudušu airu laivas R. O.
Ns 2408 reģ. apliecību Ns 545/149,
izdotu ar Annas Kančevskajas
vārdu 1926. g. 16. jūnijā.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 25462, kā
nozaudētu, izd. 1928. g. 8. nov.
uz Eduarda Pulks vL 2474

Jelgavas apr. priekšnieka palīgs
2. iecirknī atsauc savu sludinā-
jumu, ievietotu š. g. 13. maijā
,,Valdības Vēstnesī" 105. numurā,
par Franča Jāņa d. Darags no-
zaudētiem dokumentiem: Latvi-
jas iekšz. pasi, kara klausības
apliecību un Latvijas atbrīvoša-
nas kara piemiņas zīmes apliecību,
jo minētie dokumenti atrasti un
uzskatāmi par derīgiem. 8984z

Lašu pagasta valde, Ilūkstes
apriņķī, izsludina par nederīgu
kā pieteiktu par nozaudētu kapa
klausības apliecību Ns 22290,
izdotu no Cēsu kara apriņķa
priekšnieka 1924. g. 10. decembrī
ar Ādama Jāna d. Galaveckis
vārdu. 8808z

Purvmalas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ns 1293, izd. no Tolkovas pag.
valdes 1921. g. 27. janv. ar
Vasilija Vasiljeva vārdu, kuru
ieguvusi 1921. g. pils. Marija
Žanžarova. 4603o

Purvmalas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus, kuri pieteikti par
nozaudētiem: 1) kara klausības
apliecību Ns 611, izd. no Vidzemes
artil. pulka kom. 1924. g. 24. jūl.
ar Ādolfa Rūdolfa d. Spilvas
vārdu, 2) kara klausības apliecību
Ns 16354, izd. no Ludzas kara
apr. priekšn. 1924. g. 4. sept.
ar lijas Minnas d. Budronova
vārdu. 4605o

Purvmalas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. KP Ns 019887, izd. no šīs
pag. valdes 1928. g. 4. apr. ar
Ādolfa Spilvas vārdu, 2) Latv.
iekšz. pasi ser. KT Ns 019725,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
31. jūl. ar lijas Budronova vārdu
3) Latv. iekšz. pase ser. KT
Ns 019559, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 30. jūl. ar Jevdokima
Jegorova vārdu. 4604o

Pasienes pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
Ns 3246/MP 001349, iza. no šis-
pag. valdes 1928. g. 28_. jūn. ar
Emīlijas Miitjanko vārdu urt
2) zirga pasi Ns 158/05956, izd.'.
no Bukmuižas pag. valdes 1926.g.
1. martā ar Boneta Milča vārdu.

Plāteres pag. valde izsludina
par nederīgu sadegušo La .tv. iekšz.
pasi ser. BZ Ns 015198, izd. no
Liepājas prēf. 1928. g. 31. jūl.
ar Olgas Resnis vārdu. 8012o

Sakstagala pagasta valde izslu-
dina par nederīgu kara klausības
apliec. Ns 7047, izdotu no Latga-
les art. pulka 1924. g. 26. jūnijā
ar Antona Reinika v. 8768z

Skultes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 842, jzd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 11. martā ar
Jūlas Sīmaņa m. Ēķis, dzim.
Enne vārdu. 7935o

Tukuma-Talsu apr.priekšn. pat
1. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto Latv. iekšz. pasi ser. K
Ns 003456 reģ. Ns 655, izd. no
Augšpiis pag. valdes 1928. g.
17. janv. ar Vasilija Šutova
vārdu. 7930o

Barkavas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. NM Ns 023785 ar Jāzepa
Jēkaba d. Tomiņa vārdu, izd.
no šīs pag. valdes 1928. g"
26. martā ar Ns 2585; 2) Latvi
iekšz. pasi ser. MT Ns 007825
arJāņa-Voldemāra Brutana vārdu
izd. no Meirānu pag. valdes
1927. g 13. okt. ar Ns 25; 3) Latv.
iekšz. pasi ser. NK Ns 022458 ar
Jāņa Staņislava d. Ikaunieka
vārdu, izd. no šīs pag. valdes.
1927. g. 9. nov. ar Ns 458;
4) zirga pasi Ns 64 ser. Ns 03964
ar Jāņa Staņislava d. Ikaunieka
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1926. g. 17. janvārī. . 8177»

Lēdurgas pag. valde, Rīgas apr .,
izsludina par nederīgu Latv. iekšz
pasi ser. NP Ns 023331, izd. no
šīs pag. valdes 1927. g. 13. dec.
ar Ns 522 Jānim Kalniņam. 7938o;

Madlienas pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu Jāņa Kār-
kliņa par nozaudētu pieteikto
velosipēda braukšanas numuru
Ns 119. 7931o

Vitrupes pag. valde izsludini
par nozaudētiem šādus dokumen-
tus: 1) Latv. iekšz. pasi ser. ZK
Ns 014181, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 3. okt. ar Amālijas Lange
vārdu, 2) Latvijas skolotāju ko-
pējās slimo kases dalībnieka ap-
liecību Ns 2234 un 3) Latvijas-
sarkanā krusta 16. izlozes lo'te-
rejas biļetes Ns 63412 kvīti. 7844o-

Viļēnu pag. valde izsludina par
nederīgiem šādus nozaudētus do-
kumentus: 1) Latv. iekšz. pasš
Ns 2496, izd. no Rēzeknes apr.
priekšn. 2. iec. pal. ar Avdeja
Bogdanova vārdu, 2) Latv. iekšz.
pasi Ns 279, izd. no šīs pag-
valdes un kara klausības apliec
Ns 5454, izd. no Rēzeknes kara.
apr. priekšn. ar Donata Staņislava.
d. Zimela vārdu, 3) Latv. iekšz,
pasi ser. MK Ns 017610, izd. nflļ
šīs pag. valdes ar Kondratija
Bogdanova vārdu, 4) Latv. iekšz.
pasi Ns 2982, izd. no Varakļānu
pag. valdes ar Olgas Orlovs
vārdu. 79400

Intendontoras maitu daronīca
noturēs 1929. g. 7. augustā, pikst. 10, darbnīcas telpās, Rīgā, Baldones

ielā Ns 1,

rakstisku izsoli,
izdodot piegādāt — dēļus koka

kastēm — 80 kub. mtr.
Uzņēmēji izsolē var piedalīties uz visu daudzumu, kā arī

pa daļām.
Cena uzdodama latos, franko Intendantūras mantu darbnīcā,

Rīgā, par 1 kub. mtr.
Piegādes uzņēmēju piedāvājumi nodrošināmi 5°/0 apmērā no

piedāvājuma daudzuma vērtības.
Piedāvājumi izpildīti saskaņā ar ,,Likuma par darbiem un

piegādēm valsts vajadzībām" 39.' un 40. p. slēgtās aploksnēs, ar
uzrakstu: ,,dēļu , koka kastēm, izsolei 1929. g. 7. augustā"
iesniedzami, līdz ar nodrošinājumu, Intenadantūras mantu darbnīcai
līdz š. g. 7. augustam, pīkst. 10.

Piedāvājumi apmaksājami ar likumā paredzēto zīmognodevu.
Piedāvājumos jāuzrāda kādu preci piegādās: iekšzemes ražojumu
vai ārzemju.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties Intendantūras mantu
darbnīcā, Rīgā, Baldones ielā Ns 1, darbdienās no pīkst. 9—15,
bet sestdienās no pīkst. 9—13. L 2459 9012o

VIII teļu ienikga kairi Jelgavas stacijā
izdos sacensības hartu:

1) Pumpja ierīkošanas darbus Platones stacijas akā. Drošībai
nauda Ls 10.

2) Abesiniskās akas ar pumpja ierīkošanu pie Meitenes stacijas
Drošības nauda Ls 25.

Uz augšminētiem darbiem iesūtāmi piedāvājumi iecirkņa
kantorim līdz š.g. 1. augustam, uzdodot darbu izmaksu (darba snēka
un materiāla). Drošības nauda iemaksājama tūliņ pēc darbu
izdošanas. ' L 2494

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī. 9016o

Šoseju un zemesceļu departamenta
9. rajona inženieris

š. g. 5. augustā, pīkst. 12, savā kancelejā Valmierā , Lilijas ielā
Jansona namā

izdos jaukti izsolē kilometru stabu
pārkrāsošanas darbus

9. rajona robežās (Valmieras apriņķī).
Izsoles drošība — Ls 120,—. 9014

Tuvākas ziņas kancelejā darbdienās no 9—15. 2* L 247Q>

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina izsoles:

24. VII 29. g. uz spuldzēm, elektriskām, pēc saraksta — 7600 gab.
31. VII 29. g. „ pulksteņiem, sienas, galda un kabatas — 249 „
31. VII 29. g. ,, segām, gultas, atpūtas telpām — 83 „
31. VII 29. g. „ matračiem, jūras zāles — 129 „
31. VII 29. g. ,, spilveniem, spalvu, atpūtas telpām — 50 ,,

Izsoļu sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
drošības nauda 5% no piedāvāto materiālu vērtības.

Tuvākas zinas Dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103.
L2198 9011o

II ii iecirkņa kantorī Jelgavā II
š. g. 5 augustā, pīkst. 11,

izāas ļamMā izsotē:
1) Bij. konduktoru brigāžu atpūtas telpu atjaunošanas darbus

Jelgavā II, ēkā Ns 8. Drošības nauda Ls 100.
2) Daugavas piet. punkta ēkas būves darbu pabeigšanu. Dro-

šības nauda Ls 100.
3) Atejas paplašināšanas darbus Neretā. Drošības nauda Ls 20.
4) Pelnu bedres uzbūvi Neretā. Drošības nauda Ls 20.
5) Akas izrakšanas darbus uz līn. Siliņi-Geidāni 10/11. klm.

lokomotīvju vajadzībām. Drošības nauda Ls 2Q.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darba laikā. L 2487 9015o

3. JsIsdot kojniekii pulks
š. g. 30. jūlijā, pīkst. 10, pulka štābā, Jelgavā, Dambja ielā

izdos ueņēmējiem
otrreizējā rakstiskā izsolē apm. 7,5 tonnu

svaigas liellopu gaļas piegādāšanu
pulka vajadzībām no 1. augusta līdz 1. decembrim 1929. g., 2—3 reizes
nedēļā atsevišķos daudzumos pulka noliktavā, Upes ielā.

Rakstiski piedāvājumi izpildāmi saskaņā ar ,,Likumu par
darbiem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p. un iesniedzami
slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz svaigas liellopu gaļas izsoli
1929. g. 30. jūlijā" 3. Jelgavas kājnieku pulka saimniecības priekš-
niekam pulka štābā, Jelgavā, Dambja ielā līdz izsoles dienai pikst. 10.

Rakstiskiem piedāvājumiem pievienojami atsevišķas aploksnēs
nodrošinājumi Ls 0,05 apmērā par katru kilogramu piedāvātās gaļas
ar uzrakstu: ,,1929. g. 30. jūlija svaigas liellopu gaļas izsoles nodro-
šinājums".

Līguma nodrošinājumam būs jāiemaksā 15% no piegādāšanai
nosolītās svaigas liellopu gaļas vērtības.

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigās liellopu gaļas
kondicijām var iepazīties pulka saimniecības daļā darbdienās no
pīkst. 9—15, bet izsoles dienā — līdz izsoles atklāšanai. 9019o

Ludzas apriņķa valde
izsludina jauktu izsoli 1929. g. 2. augustā, pīkst. 12 dienā, ar pēc-
izsoli 6. augustā, Ludzā, Ventspils ielā Ns 25.

Kzsotē tiks izdoti
Kārsavas slimnīcas ēkas remontdarbi,

esošas Kārsavā, apmēram par Ls 4200,— un

Pasienes slimnīcas ēkas remontdarbi,
esošas Pasienes pagastā, apmēram par Ls 10.000,—.

Drošības naudas jāiemaksā 5% no darba vērtības.
Ar darba noteikumiem var iepazīties Ludzas apriņķa valdē,

sākot ar š. g. 30. jūliju. ' 8912z
Ludzā, 1929. g. 22. jūlijā. 2* Ludzas apriņķa valde.

Lejas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1929. g. 9. augustā, pīkst. 12 dienā, Lejas virs-
mežniecības kancelejā, Lizuma Cepļa mežmājā, c. Lizumu, saskaņā
ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām (1927. g.
„Vald. Vēstn." Ns 54), Lejas virsmežniecības III iec. mežniecības ,
Lejas novada (Valkas apr. Dūres pag.)

1) meža nosusināšanas darbus 1. kvartālā.
Grāvju garums 3726 mtr., izrokami 2771,64 kub. mtr. zemes.
Iemaksājama drošības nauda Ls 161,—.

2) novadgrāvju atjaunošanu 2. un 3. kvart.
Grāvju garums 5.562 mtr., izrokami 4.426,99 kub. mtr. zemes.
Iemaksājama drošības nauda Ls 273,—.
Piezīme. Kā drošības naudas pieņems arī: 1) Latvijas bankas

galvojumus, 2) procentpapīrus pēc finanču ministra izsludināta
saraksta un 3) privātu kredītiestāžu galvojumus.

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu depar-
tamenta meliorācijas darbu izdošanai un izvešanai, un iesniedz ar
zīmognodevu Ls 0,40 apmērā apmaksātus paziņojumus, līdz ar iz-
soles nosacījumos paredzēto nodrošinājumu.

Rakstiskie piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodevu Ls 0,80
apmērā, ar augstāk minētiem nodrošinājumiem iesniedzami pirms
izsoles sākuma slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi
Lejas virsmežniecībai, c. Lizumu, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1929.g.
9. augusta izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības
naudu neatzīs. Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējiem nav tiesības
solīt mutiski. Mazākais piedāvājums nedrīkst pārsniegt slepeno
cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas 7 dienu laikā jānoslēdz līgums.

Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 1. novembris.
Ar izsoles noteikumiem, grāvju plāniem un maksas aprēķiniem

var iepazīties virsmežniecības kancelejā.
8987z Lejas virsmežniecība.

Uiku ezera mellarilcijas sabiedrību
1929. g. 4. augustā, pulksten 1 dienā, Pļaviņās, Pļaviņu patērētāju
biedrības namā,

jauktā izsolē izdod mazākprasltājiem,
sākot no summas Ls 7047,

Jēkabpils apr., Ābeļu pag. atrodošos „Melnā" un
„Vilcānu" purvu novadgrāvju rakšanas darbus
8225 tek. metru garumā ar 13140 mtilpuma; izsoles drošības
nauda Ls 200.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem
var iepazīties Rīgā, Brīvības ielā Ns 24, pie Latvijas tautas
bankas direktora P, Geidana un izsoles dienā no pulksten 11 rītā
līdz pulksten 1 dienā, izsoles telpās.

9007 Valde.
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