
Noteikumi par papildu atlīdzību valsts
saldētavas darbiniekiem par virs-
stundu darbiem.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi
par papildu atlīdzību valsts
saldētavas darbiniekiem par

virsstundu darbiem.
(Izdoti uz noteikumu par valsts darbinieku

atalgojumu 23. p. pamata.)

1. Atlīdzināmi virsstundu darbi valsts
saldētavā pielaižami uz produktu īpaš-
nieka vai viņa pilnvarnieka rakstisku
lūgumu, ja tie netraucē saldētavas ka-
meru dzesēšanu un ja attiecīgais darbs
nav veicams parastā darba laikā.

2. Virsstundu darbu atlīdzību sedz no
summām, kuras valsts saldētava saņem
no produktu īpašnieka.

3. Atlīdzība par virsstundu darbiem
maksājama tiem darbiniekiem, kurus no-
rādījis valsts saldētavas pārzinis un kuri
tieši izpilda minētos darbus, neizņemot
ari darbiniekus, kuri saņem vairāk par
Ls 190,— mēnesī.

4. Virsstundu atlīdzība aprēķināma
par darbu virs 8 (sestdienās virs 6) pa-
rastām darba stundām: par pirmām
2 virsstundām 30%, par nākošām — 60%,
bet svētdienas darbs par 45% augstāk
nekā atalgojums par kārtējo darba stundu.
Kārtējās darba stundas atalgojumu ap-
rēķina, dalot attiecīgu darbinieku mēneša
algu ar 200. Iesāktā pusstunda skaitāma
par pusstundu.

5. Virsstundu atlīdzības sarakstus sa-
stāda Zemkopības departaments uz sal-
dētavas pārziņa iesnieguma pamata, un
darbiniekiem pienākošās summas izmaksā
vienu reizi mēnesī.

6. Šie noteikumi ir spēkā no 1929. g,
13. jūlija.

Rīgā, 1929. g. 17. septembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Finanču ministrijas valsts saimniecības
departaments paziņo, ka valsts kases
10 un 20 latu zīmējumu konkursam
iesniegtie projekti,' kas nav godalgoti,
saņemami atpakaļ finanču ministrijas
vatsts saimniecības departamenta banku
nodaļā 3 nedēļu laikā, skaitot no š. g.
24. septembra.

Rīgā, 1929. g. 23. septembrī.

Valsts saimniecības departamenta
direktors J. Miezis.

Paziņojums.
Pa uzbūvēto Glūdas-Liepājas dzelzceļu

J° š. g. 25. septembra atklās pasažieru
kustību , pie kam uz minētās līnijas no
25septembra starp Rīgu—Liepāju būs
aPgrozībā pagaidām viens pāris pasažieru
Vilcienu dienā, bet starp Rīgu—Skrundu
hez tam būs vēl viens pāris vilcienu
dienā pēc sekošā saraksta.

Vilc . N° 9 no Rīgas atiet 23.50, Jel-
|v,ā 0,51, Dobele 1,58, Saldus 3.40,
Jkrunda 4.40, Rudbārži 5.33, Durbe 6.40,
LlePājā pienāk 7.30.

Vilc. Ne io no Liepājas atiet 0.17,
"irbe 1.01, Rudbārži 2.12, Skrunda 2.40,
2«dus 3.53, Dobele 5.38, Jelgava 6.38,
^ga pienāk 7.50.
[ vi'c Ko 21 no Rīgas atiet 15.02, Jel-
|3va 15.51, Dobelē 16.56, Saldus 18.24,
«Kriindā pienāk 19.11.

Vilc. M> 22 no Skrundas atiet 19.55,
Dobele 21.48, Jelgava 22.40, Rīgā pie-
nāk 23.40.

Pirmo reizi vilc. JV° 10 no Liepājas
aties 26. septembrī, bet pārējie vilcieni
pirmo reizi aties no sākuma stacijām
25. septembrī.

Apgrozībā esošiestarp Jelgavu—Skrundu
vilcieni no Jelgavas (atiet 17.30) un no
Skrundas (atiet 3.55) atcelti, pirmais no
25. septembra un otrs no 26. septembra.

Skrundas—Liepājas līnijas atklāšanas
dienā, vilc. NēNs 21 un 22, kuri būs ap-

s grozībā turpmāk tikai starp Rīgu—-
ļ Skrundu, 25. septembrī vienu reizi paga-
rināti starp Skrundu—Liepāju pēc sekošā

ļ saraksta:
Vilc. No 22 no Liepājas aties 16.50,

ļ Durbe 17,32, Rudbārži 8.35, Skrundā
pienāks 19.00 un tālāk līdz Rīgai 19.55,

\ Rīgā pienāks 23,40.

i

Vilc. Nē 21, kas aties no Rīgas 15,02
un Skrundā pienāks 19.11, 25. septembrī
ies tālāk uz Liepāju no Skrundas 19.36,

\ Rudbārži 20.05, Durbē 21.08, Liepājā
pienāks 21.53.

Skrundas—Aizputes vilcienu saraksts
grozīts sekosi:

Vilc. N° 101 no 25. septembra no Aiz-
i putēs aties 23.30, Skrundā pienāks 2.30,

vilc. N° 102 no 26. septembra no Skrundas
aties 5.15, Aizputē pienāk 8.29. Bez tam
no 25. septembra vilc. JNs 40 starp Jel-
gavu—Rīgu ies pēc sekošā grozīta saraksta:
no Jelgavas atiet 23.50, Rīgā pienāk 1.00.

Pa veco, N plāt. līniju, starp Rīgu—
Liepāju (c. Možeikiem) pagaidām paliek
līdzšinējie vilcienu skaits un viņu saraksts.

Ekspluatācijas direktors R. Gars els,
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

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

visas valsts, pašvaldības un privātas ie-
stādes, kā ari 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. septembri darba apgādē
bija sekošs skaits bezdarbnieku:

Sievietes:
Apģērbu strādnieces 4
Ķīmiskā rūpniecībā —
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 3
Minerālvielu apstrādāšanas strādn. 3
Grāmatrūpniecības strādnieces . .
Tirdzniecības kalpotājas
Higiēnas strādnieces —
Kantora darbinieces 8
Mājkalpotājas 56
Tirdzniecības kalpotājas .....
Laukstrādnieces 7

Nekvalificētas strādnieces .... 288
Citos arodos 9
Pusaudži ~

Kopā 378
Vīrieši:

Metalstrādnieki 32
Kokstrādnieki 3

Apģērbu strādnieki ..»•••• —
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 7
Dažādu dzīvnieku vielu apstrād.

strādnieki .'.**' 5
Grāmatrūpniecības strādnieki . . —
Būvstrādnieki • • •
Tirdzniecības kalpotāji —

Kantora darbinieki
Laukstrādnieki 77

.

Nekvalificēti strādnieki 121

Citos arodos
Pusaudži •- "

Kopā 215

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka,

pamatojoties uz likumu par eksportējamo
zivju un to pārstrādājumu kontroli (,,Val-
dības Vēstneša" 1929. gada 15. maija
107. numurā) un instrukciju pie šī likuma

(„Valdības Vēstneša" 1929. g. 18. jūlija
158. numurā), reģistrēts 1929. g. ka
zivju un to pārstrādājumu eksportieris:
K/S. Konservu fabrika R. Eglītis un
B-dris Rīgā, Kalnciema ielā N° 2-a.
14009 Zemkopības departaments.

Latgales apgabaltiesas 1. kritninālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 18. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 578. p. 3. un l. 'd. pamata
apsūdzēto Rēzeknes apr. Silajāņu pagasta piede-
rīgo Pēteri Alekša d. Reinieku, 27 g. vecu,
liela auguma, brūni mati, iegarena seja, garš
taisns deguns'; pastāvīga dzīves vieta pēdējā
laikā bija Rīgā.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Pētera Alekša d. Reinieka un viņa man-
tas atrašanās vieta, jāpaziņo Rēzeknes 2. iec.
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1929. g. 20. septembrī.
Priekšsēdētāja v. Grunduls.

Sekretāra vietā R. Veinbrants.

Latgales apgabaltiesas l.kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 18. septembra lēmumu,
meklē uz 1922. g. 4. aprīļa sodu lik. par
Saeimas un pašvald. iest. vēlēs, trauc. 8. p. I. d.
pamata apsūdzēto Rēzeknes apr. Bukmuižas
pag. piederīgo, Ādolfu Ignata d. Skripče-
noku, 24 g. vecu, vidēja auguma, tuklu seju,
tumšiem matiem, bez bārdas, cirptām Ūsiņam,
melnām acīm; pastāvīga dzīves vieta pēdējā
laikā bija Līgatnes pag. Druviņos. Skripčenokam
pase atņemta, un viņš dzīvo uz policijas izdotas
personas pagaidu apliecības.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Ādolfa Ignata d. Skripčenoka un viņa
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Zilupes iecirkņa
izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1929. g. 20. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Grunduls.

Sekretāra vietā R. Veinbrants.

Latgales apgabaltiesas 1. kritninālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 18. septembra lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51., 583. p. 2. d. un 586. p.
pamata apsūdzēto Rēzoknes apr. Silajāņu pag.
piederīgo, 37 g. vecu, Minaju Fedota dēlu
Koļesnikovu, vidēja auguma, taisnu degunu,
zilām acīm, iesarkaniem matiem, tādas pat krāsas
bārdiņu, ar pliku galvu (plešu), kura pastāvīgā
dzīves vieta pēdējā laikā bija Rēzeknes apriņķa
Silajāņu pagasta Bikavas ciemā.

Atrašanas gadījumā minētais Minajs Fedota d.
Koļesnikovs apcietināms, ieskaitot Maltas iecirkņa
izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko viņam pa-
zinot.

Daugavpilī, 1929. g. 20. septembrī.
Priekšsēdētāja vietā Grunduls.

Sekretāra vietā R. Veinbrants.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
i/, gadu 12— gadu 18—
3 mēn 6— \l2 gadu 10 —
1 (| 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ i jo

un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības _«%, oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ģĒkīļBBĒ^SĒ^^

svētdienas un
svētku

dienas

Redakcija:
^^^^^^^^^^t

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne2. Tālrunis 20032 ^g^Šl jļļll^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
R"nas stundas no 11—12 "*"^gļļļr^ Bil Atvērts no pulksten 9—3

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

Ārlietu ministra A. Baloža
runa 10. septembra

Tautu Savienības plenārsēdē.
Augsti godātais Prezidenta kungs!

Manas dāmas un kungi!
Dažādu valstu ievērojamo pārstāvju

deklarācijas no šīs tribīnes, kā arī zināmi
politiski notikumi Eīropā, kā šķiet, rāda,
ka auglīgā zeme gatavojas Tautu Savie-
nības nākamai attīstībai un viņas auto-
ritātes pieaugšanai un nostiprināšanai.
Hagas konference darīja galu desmitgadi!
periodam, kas bij pilns politisku un
saimniecisku grūtību, kuras radās kā
lielā kara tiešās sekas. Šis grūtības arī
smagi gulās uz mūsu zemi. Latvju tauta
plaši piedalījās pasaules karā. Mūsu
zeme tika briesmīgi izpostīta kara darbu
gaitā. Latvji tomēr nepiedalās kara
zaudējumu atlīdzības sistēmā. Mēs tomēr
ar lielu uzmanību sekojam nesenām sa-
runām Hagas konferencē un ar atvie-
glotu sirdi apsveicam panāktu vienošanos.
Mēs esam pārliecināti, ka šis izlīgums,
no vienas puses, nostiprinās politisko
stabilitāti Eiropā un, no otras puses,
veicinās valstu saimniecisko kopību un
solidaritāti. Mēs ceram arī, ka Hagas
nolīguma vērtība labvēlīgi atsauksies ari
uz Latvijas pūliņiem savas tautas saim-
niecības jaunuzbūvē.

Tā tiešām ir laimīga simboliska saga-
dīšanās, ka taisni šinīs krustceļos, kur
notikumu gaita ņem mieram tik labvēlīgu
virzienu, mēs nupat likām pamatakmeni
Tautu Savienības nākamajai pilij.

Tāpat arī šī brīža laimīgo zīmju starpā
mēs ar gandarījumu atzīmējam no šīs
tribīnes dzirdētās deklarācijas par to, ka
vairākas valstīs pieņem Hagas pastāvīgās
starptautiskās tiesas statūtu fakultatīvu
nosacījumu, kas bez šaubām dos drosmi
citām valstīm sekot pa to pašu ceļu.
Latvija šo fakultatīvo nosacījumu jau
parakstīja vairākus gadus atpakaļ. Aiz
dažiem iekšējās likumdošanas motīviem
šo nosacījumu līdz šim nevarēja ratificēt.
Mana valdība ir no jauna pārbaudījusi
šo jautājumu un pieņēmusi jaunu formulu,
kuru es parakstījis. Es e mii pārliecināts,
ka tā no manas valsts likumdevējas
varas tiks apstiprināta.

Kara iznīdēšanai ļoti ievērojams rīks
ir arī vispārīgais akts par starptautisku
strīdu izšķiršanu miera ceļā, ko pieņēma
pērnā asambleja, uzaicinot valstis tam pie-
vienoties. Es varu deklarēt, ka Latvijas
valdība un sabiedrības doma uzņem lab-
vēlīgi šī vispārīgā akta principus un
mērķus, un ka es darīšu to labāko, lai šo
aktu Latvija dēfīnītīvi pieņemtu.

Kelloga paktu, kas nosoda karu kā
valsts politikas rīku, ir pieņēmušas visas
pasaules valstis. Ar prieku varam kon-
statēt lielu pārgrozību cilvēces un valdošo
korpusu tiesiskajā apziņā. Valsts un
nacionālā politikā nu vairs nav vietas
par likumīgu atzītam karam. Tādējādi
tautas ir rādījušas savu pieķeršanos miera
lietai un savu ciešo apņemšanos savstar-
pējas attiecības kārtot ar tiesībām un ne-
vis ar varu.

Vēlēdamās turpināt savu miera uzturē-
šanas darbu, Austrumeiropas valstis, blakus
Kelloga un Briana paktam, labvēlīgi uzņēma
Padomju Krievijas valdības priekšlikumu
un vienojās par to, ka lai līgums par
atsacīšanos no kara stātos agrāk spēkā.
Šinī nozīmē minētās valstis parakstīja
Maskavā 1929. gada 10. februārī īpašu
protokolu. Tādējādi tika radita juridiska
bāze tam miera stāvoklim, kurš šinī
Eiropas daļā faktiski pastāv. Kas zīmē-
jas īpaši uz zemēm ap Baltijas jūru, šī
apgabala valstu starpā ir ko atzīmēt darbus
un faktus, kas iezīmē viņu praktisku sa-
darbību ar nolūku tuvināties savā starpā
un labāk nodrošināt mieru un labu sa-
ticību. Tiešām — tāda laba saticība

tagad pastāv starp Latviju un visiem
viņas kaimiņiem.

Bruņošanās samazināšanas darbs, kas
nesen atpakaļ likās atduramies uz gan-
drīz nepārvaramiem kavēkļiem, nupat
laimīgi ir novirzīts na sava nedzīvā
punkta. Atbruņošanās priekškonferences
pēdējā sesija ir devusi cerību, ka izdosies
samierināt galveno jūras valstu viedokļus,
kā arī viedokļus par dažiem grūtiem
punktiem sauszemes bruņoto spēku jautā-
jumos. Tāpat arī šinīs dienās dzirdētās
deklarācijas no šīs tribīnes nostiprina
cerību, ka pirmajā bruņošanas konferencē
izdosies reāli atrisināt šo miera organizē-
šanas pamata problēmu.

Ja nu tādā kārtā obligātoriskā šķīrēj-
tiesa un bruņošanās samazināšanas lieta
ir uz laba ceļa un sola progresu un prak-
tiskus panākumus, tad gluži citādi ir ar
pamata jautājumu par tautu drošību.
Diemžēl, mums jākonstatē, ka šinī laukā
līdz šim, praktiski ņemot, gandrīz nekas
nav panākts, ciktāl mēs meklējam tiešus
darbus šinī virzienā.

Tiesa gan, visu laiku — kā mēs visi to
labi zinām — ir strādāts un meklēts
kaut ko praktisku panākt drošības laukā.
Šinī sakarībā mēs varam saskatīt visai
vērtīgu progresu šaī Asamblejā iesniegtā
konvencijas projektā par financiālu pa-
līdzību valstij, kam uzbrukts, kā arī
gadījumā, kad uzbrukums draud. Šī
konvencija sola tapt par ļoti ievērojamu



faktoru drošības ziņā un arī atbruņošanās
veicināšanā. Kad tā konvencija nāks spēkā,
viņa dos vienu no efektīviem līdzekļiem,
ar ko praktiski izpildīt Tautu Savienības
pakta II. un 16. pantā nosacītos pienā-
kumus. Pēc mūsu domām, ir svarīgi,
lai šī konvencija, pēc tam, kad tā būs
pieņemta šinī Asamblejā un atklāta pa-
rakstīšanai, nāktu spēkā neatkarīgi no
nākamās atbruņošanās konferences aktiem.
Tas varētu tikai atvieglot atbruņošanas
konferences darbu. Novēlēsim kaut šo
pirmo soli kronētu tie panākumi, kādus
tas pelnī.

Atzīstot, ka starptautiskā miera priekš-
noteikums ir sociālais un tautību miers
atsevišķu valstu iekšienē, Latvija ir daudz
darījusi sociālās likumdošanas laukā, par
spīti saimnieciskām un budžeta grūtībām.
Tāpat arī mazākuma tautību jautājumu
mēs esam nokārtojuši. Ir interesanti at-
zīmēt, ka šī nokārtošana sociālā laukā~ ^-, ..— .j, ..v/..-.,l . . .. n. . -.. v.V/W.«.^. ?«««»

un minoritātu lietās Latvijā jau notika
pirms attiecīgu starptautisku saistību uz-
ņemšanās. Jau labi sen, kamēr Latvijas
mazākuma tautību pārstāvji sadarbojās
ar vairākuma tautību, netikvien likum-
došanā, bet arī pašā valdībā. Šo mino-
ritātu jautājuma apmierinošu nokārtošanu
ir atzinuši Latvijas minoritātu pārstāvji
paši starptautisku sapulču priekšā. Latvi-
jas valdība atrod, ka tādā kārtā ar savu
iekšējo likumdošanu, nodibinot labu sati-
cību starp mazākuma tautībām un vairā-
kumu tautību, viņa ievērojamā mērā pa-
līdz nokārtot šo starptautisko jautājumu.

Divi gadi atpakaļ Starptautiskajā ekono-
miskajā konferencē uzstādīja programmu
starptautiskai sadarbībai valstu saimnie-
ciskajā politikā. Ar sevišķu uzsvaru viņa
ieteica valstīm atgriezties pie brīvības
režīma starptautiskajā preču apmaiņā. Šīs
konferences ieteikumus valdības apsveica
ar deklarācijām, kas deva labas cerības.
Latvija ir piedalījusies saimnieciskajās kon-
ferencēs, kas tika sasauktas, lai piemērotu
dzīvē augšminētās programmas principus,
un ir parakstījusi vairākas attiecīgas
konvencijas.

Tomēr ar nožēlošanu jākonstatē, ka
starp šiem reformatoriskiem pasākumiem

un praksē ieturētās ekonomiskās politikas
realitāti joprojām pastāv ievērojama
plaisa un attālums. Paceļot aizsargu
muitas uz lauksaimniecības ražojumiem,
zemes ar spēcīgu rūpniecību traucē izve-
dumus no lauksaimnieciskām zemēm, kuras
savukārt ir rūpniecības ražojumu pircējas.
Tāda rīcība nevar veicināt to, ka lai
lauksaimnieciskas zemes ar mazāk attī-
stītu rūpniecību ar līdzšinējo centību at-
balstītu joprojām Tautu Savienības ekono-
miskās organizācijas liberālos pasākumus.

Ar labām cerībām Starptautiskā ekono-
miskā konference uzsāka diskutēt lauk-
saimniecības jautājumus. Tomēr līdz
šim ne lauksaimniecības kredīta orga-
nizēšanā, ne citos praktiskos plānos par
lauksaimniecības pacelšanu, par ko ar
tādu sparu runāja šinī konferencē un
tās lauksaimniecības kommisijā, nekas
praktisks nav izdarīts. Šinī praktisku

nabadzībā vismaz ir

sasniegumu mums
ko konstatēt ar zināmu gandarījumu, ka
ir nolemts drīzumā papildināt Tautu Sa-
vienības ekonomiskās organizācijas mē-
chanismu ar īpašu lauksaimniecības liet-
pratēju komiteju.

Neskatoties uz šīm dažām kritiskām
piezīmēm, kuras es tikko izsacīju, es
atļaujos izteikt savu dziļu atzinību un
sirsnīgu suminājumu Tautu Savienībai un
visiem viņas orgāniem par notecējušā
gada un visa šī desmitgadi! perioda dar-
bību. Ar lielu neatlaidību Tautu Savie-
nība ir paspējusi radīt jaunu starptau-
tisku garu. Visas zemes lodes tautas
sāk baudīt labumus no šīs augstās starp-
tautiskās iestādes. No savas puses
Latvija no sirds novēl, kaut šīs cēlās
idejas izplatītos pa visām zemēm un
ņemtu mājasvietu visu valstsvīru un
visas cilvēces dvēselēs. Es varu apgalvot,
ka šī jaunā gara sētie graudi atradi?
turpmāk tāpat kā līdz šim auglīgu zemi
Latvijā, lai zeltu un nestu bagātīgu ražu.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1929. g. 10. sept. lēmumu, paziņo,
ka parādnieks Reinis Pētera d.
Ozois parādu pēc obligācijas
par 300 rbļ., apstiprinātas 1888. g.
11. novembrī ar JV° 1638 uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr.,
Rezakas muižas atdalītām jūr-
nieku" mājām, ar zemes grām.
reģ. JVs 2418 izdotas no Pētera
Ozola par labu baronam Al' e-
ksnadram Voltam, kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums,
ir samaksājis, Valsts zemes ban-
kai, bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par iznīcinātu un lū-
dzējam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
Ne 5431. 13096b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Voldemāra
Pētera d. Bekera lūgumu un savu
1929. g. 10. septembra lēmumu
paziņo, ka parādnieks Voldemārs
Pētera d. Beķers parādu pēc
obligācijām: 1) par 2000 rbļ.,
apstiprinātas 1908. g. 2. sept.
ar JVfs 1213 uz nekustamo īpa-
šumu Rīgā IV hip. iec, ar zemes
grām. reģ. JV° 535, izdotas no
Matildes Miķeļa m. Melder, ari
Miller un viņas meitām Antonijas
Sofijas Lūkin, Ellas Karolines
un Paulines Michaila -meitām
Mūller, arī Melder, par labu
Ernstam Kaspara d. Jansonam,
kas viņu cedējis blanko un kura
pārgājusi uz Alfrēdu Burgi, kā
blanko cesionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko, 2)' par
20.000 rbļ., apstipr. 1911. g.
14. jūnijā ar JVe 1864 uz to pašu
nekust. īpašumu, izdotas no Paula
Andreja d. jurjāna par labu
Latviešu savstarpīgai kredīt-
biedrībai — ir samaksājis pirmo—
Latvijas tirdzniecības un rūp-
niecības bankai un otro —
Latviešu akciju bankai, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augša
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstn.". un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
JV° 5236. 13098b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Kārļa Pētera d. Sinka pilnv.
zvēr. adv. pal. A. Vīganta lū-
gumu uri savu 1929. g. 10. sept.
lēmumu paziņo, ka lūdzējam
Kārlim Pētera d. Sinkam kara
apstāklu dēļ ' ir gājusi zudumā
obligācija par 1000 rbļ., ap-
stiprināta 1904. g. 25. oktobri
ar N°239 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apr., Slokas muižas muižu
zemes gruntsgabalu JV° 23-c, ta-
gad pēc agrārās reformas
J\o 100F/23-C Kemerēs, ar zemes
grām. reģ. JVs 1799, izdota no
Jēkaba Andreja d. Stolcera par
labu Ernestam Ernesta d. Balkia-
vam, kas viņu cedējis blanko

un kura ir dzēsta 1925. g. 9- nov.
uz agrārās reformas likuma pa-
mata, pie minētā gruntsgabala
pārrakstīšanas uz valsts vardu.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz a"f
apfādīto obligāciju, p ieteiktie

tiesā sešu mēnešu laikā, skaito
no dienas, kad šis sludinājums

iespiests „VaIdības Vēstnesi un

aizrāda, ka ja šīs personas no-

teiktā laikā nep ieteiksies, oDUg*

ciju atzīs par iznīcinātu un »

dzējam izdos lēmuma noraKSiu

duplikāta saņemšanai, kurs
pildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1929. g. 12. sep tembn.

JV?5449. 13A)
|

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs Aj^

Tiesu
^liāāiņāļmmL

*- i ii -

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Eduarda
Lūciņa pilnv. zvēr. adv. pal.
H. Liepiņa lūgumu un savu
1929. g. 10. sept. lēmumu paziņo,
ka parādnieks Eduards Bērtuļa
dēls Lūciņš parādu pēc obligācijas
par 15.800 rbļ., apstiprinātas
1912. g. 17. decembrī ar JVq 3873
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
It hip. iec, ar zemes grām.
reģ. JVs 982 izdotas no Josifa
Ivana d. Steikunasa par labu
Donatam Antona d. Viržikovski,
kas viņu ir cedējis blanko,
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 337,10 kapitāla un% dzēšanai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, -obligā-
ciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatās.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
JVs5452. 13097b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929.' g.
10. sept. izklausīja Kārļa Pēter-
sona hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām obligācijas par
900, 900, 2000, 2000 un 3000 rbļ.,
apstiprinātas 1889. g. 26. okt.
1889. g. 26. okt. ,1903. g. 23. okt.,
1903. g. 24. okt., 1905. g. 17. jūn.,
ar NsNs 440, 441, 197, 199 un
111 uz nekust. īpašumu Kauguru
muižas muižu zemes dzimts-
rentes gruntsgabalu Jaunpilsētā,
JVs 59, Valmieras apr., ar zemes
grām. reģ. Ne 837 par labu
pirmā un otrā — Mārcim
Rozenbergam, trešā un ceturtā —
EduārdamKozerevskim, kas viņas
cedējis blanko,un piektā—Kārlim
Bērziņam, kas to cedējisā
blanko. pie kam trešā, ceturtā
un piektā obligācija apgrūtina
arī muižu zemes gruntsgabalu
ar zemes grām. reģ. JVs 952.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
JVs 4645. 13100b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
10. septembrī izklausīja Vladi-
slava Kelpša hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām 3 obligācijas
par 5000, 15.000 un 8000 rbļ.,
apstiprinātas 1912. g. 15. nov.
1914. g. 15. dec, 1914. g. 16. dec
ar JVsJVe 3517, 2592, 2599 uz
nekust. īpašumu Rīgas pils. 1 hip.
iec, ar zemes grām. reģ. JVs 696
par labu pirmā Zigfrīdam Jakobi,
otrā un trešā Aleksandram Hella-
tam, pie kam visi minētās obligā-
cijas ir cedējuši blanko.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
JVs 3676. 13101b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 8. oktobri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē attaisīs un nolasīs 1929. g.
28. aprīlī Dzelzavas pagastā mi-
rušā Kārļa Pētera dēla Tenisa
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 21. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13974 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
10. septembrī izklausīja Jāņa
Lejiņa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
15.000 rbļ., apstiprinātu 1909. g.
21. jūlijā ar N° 1354 uz nekust,
īpašumu Rīgas pils. V hip. iec,
ar zemes grām.reģ. JVs 909 par labu
Aleksejam Kalniņam, kas viņu
cedējis blanko un ' kura pārgājusi
uz Hermani Ķarripe kā blanko
cesionāru, kas viņu cedējis atkal
blanko.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
10. septembrī izklausīja Oskara-
Augusta Hartviga hipotekāro pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju
par 10.000 rbļ., apstiprinātu
1900. g. 23. oktobrī ar JVs 1721
uz nekust. īpašumu Rīgas pils.
II'hipotēku iec, ar zemes grām.
reģ. JVs 546 par labu Nikolajam
Markuljevam, kas viņu ir cedējis
blanko, pie kam šī obligācija
apgrūtina ari imob. 1608, turklāt
pievestā obligācija ir pārgājusi
uz Augustu Vitte kā blanko
cesionāru, kas viņu ir cedējis
Annai Vitte, dzim. Hartvig, kura
to cedējuši blanko.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
JVs 4524. 13102b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1929. g. 10. septembra lē-
mumu ir atzinusi Aronu Rubin-
šteinu un Zālamanu Trembatcki
t. z. f. Rubinštein un Trembatcki
par maksātnespējīgiem parādnie-
kiem tirdzniecībā, kamdēļ iestā-
dēm un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu
uz parādnieku nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņu
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās, un 2) pa-
ziņot Rīgas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgiem parādniekiem, kā arī
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādniekiem, kā arī
par summām,kādas parādniekiem
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši, vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā
arī par maksātnespējīgo neku-
stamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņu pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
L. JVs 195 13201
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 8. oktobri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 20. aprīlī
Rozēnu pagastā mirušā Pētera
Ādama dēla Ārgaļa testamentu.

Rīgā, 1929. g. 21. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

13975 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar 1929. g. 10. septembra lē-
mumu ir atzinusi Michailu Je-
fima dēlu Kamkinu par maksāt-
nespējīgu parādnieku tirdznie-
cībā, kamdēļ iestādēm un priekš-
niecībām vajadzīgs labprātīgi:
1) uzlikt aizliegumu uz parād-
nieka nekustamiem īpašumiem,
kā arī apķīlāt viņa kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu
iestāžu robežās un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā ari
par summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai arī
viņu termiņš gaidāms nākamībā,
kā arī par maksātnespējīgā ne-
kustamiem īpašumiem, kuri at-
rastos viņa pārziņā uz atseviš-
ķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā,skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 12. septembrī.
L. JVs 1888 13202

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls,
Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
10. septembrī izklausīja Kārļa
Vanadziņa hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
1500 rbļ. apstiprinātu 1904. g.
7. jūnijā ar JVs 300 uz nekust,
īpašumu Valkas apr., Jaunjērcenu
muižas Goriņu māju, ar zemes
grām reģ. JVs 70 par labu Kārlim
Fogelim.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
JVs 4730. 13103b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
10. septembrī izklausīja Artūra
Eglītes hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām obligācijas par
1500 un 1500 rbļ., apstiprinātas
1901. g. 17. janvārī ar JVs 24, 25
uz nekust. īpašumu Rūjienas
Lielās muižas zemnieku zemes
,,Helmet" mājām, Valmieras apr.,
ar zemes grām. reģ. JVs 5, par
labu pirmā Emīlijai Šmidt, dzim.
Albert, kas to cedējuši blanko,
un otrā Bertai Boš, dzim. Albert,
kas to cedējuši blanko.

Rīgā, 1929. g. 11. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē J/ J!
10. septembrī izklausīja A ;
Elizabetes Rozīts, dzim. Pļa*
lūgumu dēļ hipotekāro para

dzēšanas un nolēma: aizu
^samaksātu obligāciju par-u -

apstiprinātu 1883. g. 21. decem

uz nekustamo īpašumu W

pils. VI hipot iec, ar
grāmatu reģ. JVs H» Pdl
Karolinei Elertc. .

Rīgā, .929. g. li- «gf
JVs 4115.

M',Priekšsēd. v. A. BlOment» ;
Stkretārs^J^J^l^

Rīgas apgabalt. registrac. no" i
pārzinis dara zināmu Ka

ratīvs ..Sacensība , kas rcg

ar apgabaltiesas 192Ļ g- ",,
lēmumu, ir galīgi ie-
skaņā ar kooperatīva i

25. aug. biedru pilnas sāpu

lēmumu. epotejn»
Rīgā 1929. g. I'- SCPl r<

i Rrii emnH'
Nod. pārz. v. i_.p°7rjcrisons .
13298b Sekretārs Fridrih

Rīga.
Latvijas ceturto pretalkohola

kongresu
atklāja pagājušo svētdien Rīgas Latviešu
biedrībā pretalkohola savienības priekš-
sēdētājs G. Kempels. Kongresā piedalās
ir mūsu, ir ārzemju pretalkohola kustības
darbinieki. Deputātu Dr. med. G. Rein-
hardu un ārzemju viesus izvēlēja goda
prezidijā. Kongress noturēja sēdes arī
vakar un šodien tās beigs.

Svētdien atklāja Lielajā Vērmaņa parkā
ari pretalkohola izstādi, kura ilgs
ilgāku laiku un kuru ikvienam silti ietei-
cams apmeklēt.

A ^' .

Nacionālā opera. Otrdien, 24. septembrī,
„Toska", ar Mariju Ulmani, Nikolaju Vasil-
jevu, Albertu Verneri, Gustavu Neimani galvenās
lomās. Diriģēs Otto Karls. — Trešdien, 25. sep-
tembrī, „Jāzepa leģenda". Jāzeps —
Osvalds Lēmanis, Potivara sieva — Sira Jur-
genss, Potivars — Jānis Kārkliņš. Bez tam
piedalās vēl Melānija Lenčs, Helēna Tangijeva-
Birznieks, Rūdolfs Saule, Eižens Leščevskis,
Sīmons Šapiro un visa baleta trupa. Diriģēs
prof. Georgs Šnēfogts. — Ceturtdien, 26. sep-
tembri, Latvijas skolu 10 gadu darbības atceres
svētku apvienoto pamatskolu koncerts.
Programmā A. Jurjana, J. Graubiņa, V. Ozoliņa,
J. Poruka, P. Pliča, M. Gubenes, J. Milzaraja,

P. Jurjana, P. Līcītes dziesmas. Diriģenti
J. Milzaīajs, V. Ozoliņš, F. Plxs. — A. Boito
„M e f i s t o f e 1 s" pirmizrāde piektdien, 27. sep-
tembrī, režisora Fedora Komisarževska sceniskā
uzvedumā. Diriģēs Teodors Reiters. Mefistofeļa
lomā — Ādolfs Kaktiņš, Fausts — Nikolajs
Vasiljevs, Margrieta — Ada Benefelds, Marta —
Herta Lūsis, Helēna — Vilija Lamberts, Pan-
talis — Herta Lūsis, Vāgners — Pēteris Gailis.
Biļetes dabūjamas. Derīga abonementa 2. biļete.

Nacionālais teātris. Otrdien, 24. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē, J. Raiņa
,,Jāzeps un viņa brāļi". — Trešdien,
25. septembrī, pulksten 7.30 vakarā, Fr. Langera
komēdija „K a m i e 1i s caur adatas aci".
— Ceturtdien, 26. septembrī, pulksten 3,15 pēc
pusdienas, tautas izrādē, Skolotāju savienības
izrīkojumā Raiņa ,,Jāzeps un viņa brāļi".
Pulksten 7.30 ' vakarā „V e r m I a n d i e ši" ar
dziesmām un dejām. — Piektdien, 27. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā, Džeroma komēdija „Fan-
n i i a". — Annas Brigaderes jauno komēdiju

„Kad sievas spēkojas" A. Amtmana.Briedīsa režija pirmo reizi izrādīs UriS-
2. oktobrī. '«saieij,

Dailes teātris. Otrdien, 24. septembrī r,«it
sten 7.30 vakarā, tautas . irzādē „Par ' ī7
Dievmātes katedrāle". -A Trenci
25. septembrī, pulksten 7.30 vakarā Gnī^komēdija „V ē d e k 1i s". Studentiem' un sS'niekiem puscenas. — Ceturtdien, 26. septemb -"
pulksten 7.30 vakarā, Mildas Breclīmans-ŠtenJi''
viesizrāde „S k a i s t ā H e 1 ē n a", kas pagāiufa
sezonā guva lielus panākumus. Ieteicams nasteigties ar biļešu iegādāšanu, jo iecienītā dzi!"
dātāja šai lugā uzstāsies tikai divas reizes
Piektdien, 27. septembrī, pulksten 7.30 vakarT'A. Švābes luga „Pi e baj d zēn i - v ē ve rīsi"Sestdien, 28. septembrī, pulksten 7.30 vakarā
„Vēdeklis". Studentiem un skolniekiem
ouscenas.

Literatūra.
Valsts statistiskā pārvalde. Mēneša biļetens

JVs9. Ceturtais gads. Bureau de statistiūue de
l'Etat Letton. Bulletin mensuel. Quartiēme annpP
JVs 9. Rīgā, 1929. g. septembrī.

e '

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

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5 ,ip?
1 Anglijas mārciņa .< .... 25,15—25,20

100 Francijas franku 20,26—20^1
100 Beļģijas beigu 71,90—72* 45
100 Šveices franku 99,75—100 50
100 Itālijas liru 27,07—27 ,28
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 137,95—138's5
100 Dānijas kronu 137,95—138 65
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15, 48
100 Holandes guldeņu .... 207,80—208,85
100 Vācijas marku 123,40— 124'co
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138(0
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 82—90

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4°/0 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 maklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.



Dobeles iecirkņa miertienesis,
uz sodu lik. 218.' p. pamata pa-
ziņo, ka moderniecības, Dobelē,
Zaļajā ielā JVs2a, īpašnieks Johans
Vitrichs, par moderniecībā pie-
laisto netīrību, ar š.g. 10. augusta
tiesas pavēli, kura stājusies liku-
mīgā spēkā, pēc š. 1. 209. p. sodīts
ar divdesmit latiem naudas soda,
vai maksātnespēšanas gadījumā
ar arestu uz piecām dienām.

Dobelē, 1929. g. 20. septembrī.
13995v Miertiesn. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
1. oktobrī , pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Lejas ielā JN6 5, pārdos
Ervina Vohlfeila kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novērtētu
par Ls 430.

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

Rīgā, 1929. g. 23. sept. 14069
Tiesu izp. O.Stellmachers.

graf apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.

Tn septembri izklausīja Annas
Tnlotarevs obligācijas mortifikā-

Mas lietu un nolēma: atzīt

«ar iznīcinātu obligāciju par
Jjn uOO rbļ., ingrosētu uz ne-
Ējstamu īpašumu Rīgas apr.
paltmaies muižu ar zemes grām.

r»tr JV° 141, apstiprinātu 1901. g.

10 decembrī ar JVe 53 par labu

Valerijai Kiber, dzim. ŽTar de
^nkanton , kas to cedejusi blanko

„n kura pārgājusi uz Heinrichu

lērumu kā blanko cesionāru,
tas viņu bija atkal cedējis blanko.

Rīgā, 1929- g- 11- seP™-
jV°2319. 13107b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīoas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

„z Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai ka laulātie draugi Kārlis
llermana d. Reisigs (Reissig)
un Emma - Friderike Morica m.

Reisigs (Reissig), dzim. Širmers
(Schirmer), noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra

V Lieveņa 1929. g. 19. augustā
reģistra JVs 16331, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-

tas kopību.
Rīgā, septembrī, 1929. g.
CV» 5470. 13199b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabali, reģistrāc. nodaļa,

uz civ. proc. lik. 14607 i . p.
pamata paziņo, ka ar viņas
fā gada 4. sept. lēmumu reģ.
kooperatīva sabiedrības ar no-
saukumu: ,,Skrīveru kūdras ražo-
šanas sabiedrība" ar valdes sē-

dekli Skrīveru pagastā. 13110b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa

paziņo, ka ar viņas šī gada
11. sept. lēmumu reģ. „Mīlgrāvja
pārtikas biedrības" biedru pilnā
sapulcē 1929. g. 4. augustā
pieņemtie statūtu grozījumi.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13299b Sekret. Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
11. sept. lēmumu reģ. ,,Latvijas
atbrīvotāju krāj-aizdevu sabiedr.'
biedru pilnā sapulcē 1929. g.
24. febr. pieņemtie statūtu grozī-
jumi. 13300b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Liepājas apgabaltiesa,
«z Haima-Arona un Ites-Beiles
^?nfeldu lūgumu un pamatojo-
šs uz priv. lik. 36. p. piezīmi,
f- piezīm: pie notār. nolik.
*?° . p. un savu š. g. 2. sept.
«niumu izsludina, ka Haims-
*r °;is Šajās d. Grīnfelds un
'- Beile Meiera m. Grīnfelds,
*™ . 7-ievs, noslēguši pie Lie-
cas notāra Kaupina 1929. g.

£
augustā ar reģ. ' JVs 10043

?> . ar kuru viņi atcēlušiVit ? priv. lik. ' 79. un sek. p.
jarrdzēto lauiāto ļaužu mantas
v°pibu, pēc kura Haims - Ārons
tq8? d' Grīnfelds. iestājoties
J™- g. 7. martā likumīgā laulībāf Ite - Beilu Zievs, saņēmis noPēdējās kā pūru dažādu 'kustamu
^ntu Ls 1500— kopvērtībā,
i ?? skaitās par sievas atsevišķu
'Pasunm .

Lie pājā, 1929. g. 11. sept.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

— Sekretārs A. ļansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.
4. novembra nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Kārlim un
Ludmilai Zaueriem, Katrīnai Ge-
diņ un Līnai Galiņ piederošā
nekustamā īpašuma Bauskas apr.
Šarlotes muižās ,,Skābul-Liel"
mājām ar zemes grām. JVs 3362
korroborēta akts: 1) obligācija
par 1500 kr. rbļ., izd. 1906. g.
?S. jūnijā uz Maksimiliana Vald-
Jnaņa vārdu, 'blanko cedēta un
korrob. 1906. g. 9. jūnijā ai
-JVa 3167, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs , tiesa .atzīs parādu pai
samaksātu tin 'jūdzējam Kārlim
Zaueram atverēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 11. septembrī.
L. JVs 121/29. 13112b

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
1 paziņo vispārībai, ka

S- 8. janvārī nrrušās
'es Pētera m. Teivans

g- 28. decembrī sastādītais
testaments ar apgabaltiesas
|- 28. jūnija lēmumu ap-

Mts- N° 2460a 29.
1Jaugavpiiī , 1929. g. septembrī.

132ns
rL ekšs - b- A. Strazdiņš.14fi sekret . v. E. Kaneps.

Ar Latgales apgabaltiesas
1929 g. 10. septembra lēmumu
Leibs Bachs ir atzīts par tirdz-
niecībā maksātnespējīgu parād-
nieku. Ievērojot to, amata per-
sonām un iestādēm: 1) jāuzliek
aizliegumi uz parādnieka ne-
kustamu īpašumu un arests uz
kustamu mantu, ja tādi viņu
rīcībā atrastos; 2) jāpaziņo Lat-
gales apgabaltiesas l.civīliiodaļai,
kādas ir prasības pret augšā
minēto maksātnespējīgo parād-
nieku un kādas naudas summas
viņam pienākas no iestādēm,
resp. amata personām.

Privātpersonas paziņo apgabal-
tiesai: 1) kādas parādu prasības
ir pret maksātnespējīgo parād-
nieku un kādas naudas summas
parādniekam pienākas saņemt
no viņām, ja ari kā pirmā, tā
otrā gadījumā maksāšanas laiks
vēl nebūtu pienācis; 2) par mak-
sātnespējīgā parādnieka īpašumu
pie viņām ieķīlātu vai nodotu
glabāšanā un otrādi — par īpa-
šumiem, ieķīlātiem pie maksāt-
nespējīgā parādnieka vai nodo-
tiem viņa glabāšanā.

Šie paziņojumi izdarāmi četru
mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Daugavpilī, 1929. g. 11. sept.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jāņa un Marģietas Veitu
lūgumu un pamatojoties uz priv.
lik. 36. p. piezīmi, 2. piezīmi
pie notār. nolik. 280. p. un savu
š. g. 2. septembra lēmumu,
izsludina, ka Jānis Nikolaja d.
Veits un Marģieta Mikeļa m.
Veits, dz'm. Kalns, noslēguši
pie Liepājas notāra Kaunina
1929. g. 2. augustā ar reģistra
JVs 9927 līgumu, ar kuru viņi
atcēluši viet. priv. lik. 79. u 'n
sek. p. paredzēto laulāto ļaužu
mantas kopību, pēc kura Jānis
Nikolaja d. Veits, iestājoties
1929. g. 23. martā likumīgā
laulībā ar Marģietu Kalns, sa-
ņēmis no pēdējās pūrā dažādu
kustamu mantu Ls 2500,— kop-
vērtībā, kura skaitās par sievas
atsevišķu īpašumu.

Liepājā, 1929. g. 11. sept.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretārs A. ļansons.

Ar Latgales apgabaltiesas
1929. g. 10. septe.ibra lēmumu

Miķelis Leimanis ir atzīts par
ārpus tirdzniecības maksātnespē-
jīgu parādnieku. Ievērojot to,
amata personām un iestādēm:
1) jāuzliek aizliegumi uz parād-
nieka nekustamu īpašumu un
arests uz kustamu mantu, ja
tādi viņu rīcībā atrastos; 2) jā-
paziņo ' Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļai, kādas ir prasības
pret augšā minēto maksātnespē-
jīgo parādnieku un kādas naudas
summas viņam pienākas no iestā-
dēm resp. amata personām.

Privātpersonas paziņo apgabal-
tiesai: 1) kādas parādu prasības
ir pret maksātnespējīgo parād-
nieku un kādas naudas summas
parādniekam pienākas saņemt
no viņām, jā ari kā pirmā, tā
otrā gadījumā maksāšanas laiks
vēl nebūtu pienācis; 2) par mak-
sātnespējīgā parādnieka īpašumu
pie viņām ieķīlātu vai nodotu
glabāšanā un otrādi — par īpa-
šumiem, ieķīlātiem pie fnaksāt-
nespējīgā parādnieka vai nodo-
tiem viņa glabāšana.

Šie paziņojumi izdarāmi četru
mēnešu t&ķā, skaitot no šī slu-
dinājumaTes'piešanas dienas gai-
dības Vēstnesī". L. JVs 341 Ia/29.

Daugavpilī, 1'929. g. 11.-sept.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
13119o Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Ar Latgales apgabaltiesas
1929. g. 10. septembra lēmumu
Boriss Ābrama d. Bachs ir atzīts
par ārpus tirdzniecībā maksāt-
nespējīgu parādnieku. Ievērojot
to, amata personām un iestādēm:
1) jāuzliek aizliegumi uz parād-
nieka nekustamu īpašumu un
arests uz kustamu mantu, ja

tādi viņu rīcībā atrastos; 2) jā-
paziņo ' Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļai, kādas ir prasības
pret augšā minēto maksātnespē-
jīgo parādnieku un kādas naudas

summas viņam pienākas no iottj-
dēm resp. 'amata personām.

Privātpersonas paziņo apgabal-
tiesai: 1) kādas parādu prasības
ir pret maksātnespējīgo parād-
nieku un kādas naudas summas
parādniekam pienākas saņemt
no viņām, ja arī kā pirmā, tā

otrā gadījumā maksāšanas laiks
vēl nebūtu pienācis; 2) par mak-
sātnespējīgā parādnieka īpašumu

pie viņām ieķīlātu vai nodotu
glabāšanā un otrādi —-par īpa-
šumiem, ieķīlātiem pie maksāt-
nespējīgā parādnieka vai nodo-
tiem viņa glabāšanā.

Šie paziņojumi izdarāmi četru

mēnešu laikā, skaitot no si
sludinājuma iespiešanas dienas

..Valdības Vēstnesī".
Daugavpilī, 1929. g. 11. sept.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g. 23. maijā, Donata
Jāzepa d. Dombrovska prasības
lietā pret Ievu Aleksandra m.
Dombrovskis, dzim. Narbuts,
par laulības šķiršanu, aizmugu-
riski nosprieda: atzīt 1909. g.
18. janvārī, Jezupovas r.-kat.
baznīcā noslēgto laulību starp
Donatu Jāzepa d. Dombrovski
un Ievu Aleksandra m. Dombrov-
sk' s, dzim. Narbuts, par šķirtu
uz lik. par laulību 44. p. un 50. p.
pamata.

Ja atbildētāja civ. proc. lik.
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. JVs 72p/29.

Daugavpilī, 1929. g. 11. sept.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
13211o Sekretāra v. (paraksts.)

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka
1929. g. 9. janvārī mirušā Vlasa
Pāvela d. Jermakova 1928. g.
1. decembrī sastādītais nota-
riālais testaments ar apgabal-
tiesas 1929. gada 17. maija lē-
mumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 11. sept.
L. JVs 2762a/29.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
13213ē Sekr. v. Ķ. Ķangu 'rs.

Bauskas apr. 1. iec. mierties-
nesis, uz civ. proc. lik. 2011.,
2014. un 2019. p. pamata paziņo,
ka pēc 1929. g. 23. maijā, Bauskā
mirušā Vilhelma - Johanna -
Heinricha Pāla ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantn'ekiem, Iegā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi j
toriem u. t. t., pieteikt šīs t:jF
sības minētam miertiesnesim se/u
mēnešu laikā, no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī". /

Ja minētās personas /savas
tiesības augšā uzrādītā ļcrmiņā
nepieteiks, tad viņas irzīs kā
šīs tiesības zaudējušas ife visiem
Ia'kiem.

Bauskā, 1929. g. 11. septembrī.
L. JVs 18.. 13177b

Miertiesnesis N. Bērziņš.

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas 1. Iecirkņa miertiesneša slu-
nājumā „Vald. Vēstn." š. g.
182. num. par mirušā Vikentija
Franča d. Kevlo mant. izsaukšanu
ieviesusies kļūda: mirušā uzvārds
iespiests par ,,Kerlo", kas nepa-
reizi, jābūt un jālasa „Kevlo".
13915v Miertiesn. (paraksts).

Ar Rēzeknes 2. iec. miertiesneša
1929. g. 9. augusta spriedumu
gaļas tirgotājs Leiba Berka d.
Berkovičs, dzīv. Rēzeknē, Muiž-
nieku ielā JVs 8, par tirgošanos ar
gaļu neievērojot pienācīgo tīrību
pēc sod. lik. 209. p.. sodīts ar
Ls 20 vai 5 dienām atesta.

Spriedums stājies spēkā.
1929. g. 18. sept. Kr. I. JVs 508.

13918v Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rēzeknes 2. iec. miertiesneša
1929. g. 9. augusta spriedumu
gaļas tirgotājs Rafaels Zaveļa d.
Fainsteins, dzīv. Rēzeknē Jano-
poles ielā JVs 2, par tirgošanos ar
gaļu, neievērojot pienācīgo tīrību
pēc sod. lik. 209. p. sodīts ar
Ls 20 vai 5 dienām aresta.

Spriedums stājies spēkā.
1929. g. 18. sept. Kr. I. JVs568.

13919v Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rēzeknes 2. iec. miertiesneša
1929. g. 9. augusta spriedumu
gaļas tirgotāja Leja Rafaela m.
Donins dzīv. Rēzeknē, Kolpaka
ielā JVs 34, par tirgošanos ar gaļu,
neievērojot pienācīgo tīrību,- pēc
stfd. lik. 209. p. sodīta ar Ls 15
vai 4 dienām aresta.

Spriedums stājies spēkā.
1929. g. 18. sept. Kr. I. M 575.

13920v Miertiesnesis (paraksts).

Prodes pagasta tiesa

(Ilūkstes apr.), pamatodamās uz
savu lēmumu no 1929. g. 6. sept.
un pagasta tiesu likuma 108.,
un 109. p. paziņo atklātībai,
ka pilsoni Pēteris un Rozālija
Kondrati ' adoptē par savu bērnu
Jāni Kviļunu, dzim. 1912. g.
30. martā. i

Personas, kurām pret so adop-
ciju būtu kādi iebildumi , tiek
uzaicinātas pieteikties šai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas

Valdības Vēstnesī". Pēc minēta

termina notecēšanas nekl
bildurhi netiks pieņemti.
13021v Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1929. g. 1. oktobri, pīkst. i'2
dienā,Salas pag. Varkaļu krogu
pārdos Eduarda un Karlīnes
Andriņu kustamu mantu, sastā-
vošu no 2 z rg'em, teles un
7 govīm un novērtētu par
Ls 1030,—.

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

Rīgā, 1929. g. 18. septembri.
14071 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Kļūdas izlabojums.
Latgales apgabaltiesas Krustpils

iecirkņa tiesu izpildītāja sludinā-
jumā par Jura Jura d. Krūmiņa
nekustamā īpašuma pārdošanu,
kas iespiests š. g. ,,Vald. Vēstn."
212. num. ieviesusies kļūda: no-
teikumu otrā punktā vajaga būt
,,2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—".
13998v Tiesu izp. Budlevskis.

Cf#EI $<£StH£u
:SHāā.£m&ļu.mi.

/ Jātnieku pulks
š.g. 18. oktobrī, pīkst. 10, pārdos

vairāksolīšanā

9 kumeļus,
no 3 — 8 mēnešu vecus, no
tiem: 1) Daugavpilī, Viļņas
ielā JVs 103, — pulka zirgu staļļu
rajonā, 4 g., 2) Svētē, Remonta
eskadronā 5 g. 2 13869i

Rīgas prefektūras 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka 1929.g.5. ok/robrī
pulksten 10 dienā, Rīgā m. Jaunā
ielā JVs 2, dz. 1 pārdos Kārļa Gri-
hagena kustamu mantu, sastāvo-
šu no dzīvokļa iekārtas un drēb-
nieku šujmašīnas un novērtētu
par Ls 300,—, a/s. ,,Augļu Eks-
ports" pienākošos īres parāda seg-
šanai. 14005v

Rīgas prefektūras Jūrmalas ie-
cirkņa priekšnieks paziņo atklā-
tībai, ka š. g. 3. oktobrī, pulksten
12 dienā, Bulduros, Lielā prosp.
JVs49, pārdos vairāksolīšanā Anto-
nijai Šameitke piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no trim trimo
spoguļiem un vienas traktieru
bufetes ar leti, novērtētus par
Ls 632,32 13962v

Kigas pretekturas jūrmalas iec.

priekšnieks paziņo, ka š. g. 3. ok-
tobrī, pulksten 12 dienā, Majoros,
Jomas ielā JVs 26, pārdos vairāk-
solīšanā Heinricham Grenholmam
piederošo kustamo mantu, sastā-
vošuno viena ozolakoka rakstām-
galda, vienas ozola koka bu-
fetes, viena ozola koka ēdam-
istabas galda, novērtētus par
Ls 320,—. 13963v

Aizputes policijas iecirkņa pr-ks
paziņo, ka 1929. g. 16. oktobrī,
pīkst. 10, tiks pārdota Aizputē,
Liepājas ielā JVs 5, pirmā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša mirušam Voldemāram
Grudiņam, sastāvoša no dažādām
izģērētām ādām, drēbēm, ķēķa
un citiem saimniecības piederu-

miem un novērtēta kopā par
*Ls 406,80 Antonijas Launerts
.prasības piedzīšanai, saskaņā ar
Aizputes pilsētas īresvaldes izpild-
rakstu JVs 28 no 1929. g. 23. jū-
lija. 13965z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu velosi-
pēda braukšanas atļauju Ns 473,
izd. 1929. g. 25. aprīlī ar Valfrida
Anša d. Rubasa vārdu no Rīgas
prēf. 8. iec. pr-ka. 14006z

Dzelzceļu vii. materiālu apji
izsludina rakstiskas izsotes
1929. g. 14. okt. uz vilnas smērspilveniera 3000 gab.
1929. g. 14. okt. uz terpentīnu I lab 1500 kg.
1929. g. 14. okt. uz šķidrām ziepēm 7000 „
1929. g. 14. okt. uz koka darvu 10000 ,.
1929. g. 16. okt. uz armaturām 100—200 vatu lampām 150 gab.
1929. g. 16. okt. uz kailem vara vadiem 2300 kg.
1929. g. 17. okt. uz galdnieku līmi 1500 ,,
1929. g. 17. okt. uz dimantiem, dubultstiklu grieSanai,

ar spalvu un ādas maksti ... 50 gab.
1929. g. 19. okt. uz drāt' un kabeli, pēc saraksta.
1929. g. 19. okt. uz sērskābi, akumulatoriem .... 3000 kg.

un vaūstisnas sacensības:
1929. g. 16. okt. uz spiralurbjiem un vītņurbjiem pēc saraksta.
1929. g. 16. okt. uz rakstāmmašīnu sistēmas ,,Mercedes"

vai ,,Continental" 1 gab.
1929. g. 16. okt. uz atsperu tēraudu 16000 kg.

Izsoļu un sacensību saraksts pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa iela JVs 3, ist. 103. L 3953

Kura min. Budžetu un kredītu pirouliie
(Valdemāra ielā JVs 10/12)

izā**sļaufttā izsolē
1929. g. 27. septembrī, pīkst. 11,

apm. 80.000 kub. mtr. malkos pārvešanu
no laukumiem pie dzelzceļu stacijām un posmiem uz karaspēka daļu
un iestāžu noliktavām;

1) Rīgas-Cēsu-Jelgavas rajonā apm. 37.000 kub. mtr.
2) Daugavpils „ „ 23.000 „
3) Liepājas „ „ 18.000 „

Piedāvājumi uz visu piegādi nodrošināmi ar Ls 6000, bet pie-
dāvājumi par darbiem atsevišķos rajonos sekosi: I rajonā —
Ls 3000,—, II rajonā Ls 1800,— un III rajonā Ls 1200,—.

Tuvāki nosacījumi saņemami pārvaldē. L3735 1* 13288

Gfozot š. g. ,,Vald. Vēstn." JVs 207 sludinājumu,

/Kara min. budžetu un kredītu pārvalde
taĒtsti&fto izsoli

/Ridām mantām:

4) uzpleču nozīmes, burti, skaitļi, dažādi pēc saraksta
141569 gab. L3942 14068

attici* u% 6. 4. T. otzlohri. nltist.II

Jūrniecības departaments
izdos 1929. g. 30. septembrī, pīkst. 12 jauktā izsolē

FG dambja litipu iauffli līto.
Nodrošinājums Ls 100. L3943 14066
Noteikumus izsniedz istabā JVs 15.

Benkavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē, III iec. mežziņa kancelejā, Bēnē,

augošu mežu pēc platības un sagatavotus
materiālus:

1929. g. 11. oktobrī:
III iec. mežniecībā, Fazānu novadā, 10 vienības pēc platības, vēr-
tībā no Ls 3,— līdz Ls 16,—.

1929. g. 23. oktobrī:
Fazānu novadā, 1 vienība, pēc platības, vērtībā Ls 393,—.

Penkules novadā, 4 vienības pēc platības, vērtībā no Ls 157,—
līdz Ls 243,—.

Bēnes novadā, 2 vienības pēc platības, vērtībā no Ls 23,—
līdz Ls 843,— un 3 vienības sagatavotas un sasmalcinātas jauktas
sugas dedzināmas malkas, no 10 līdz 15 steriem, vērtībā no Ls 60,—
līdz Ls 90,—.

Izsoles sāksies pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu

un mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma
pamata.

11. oktobra izsole, vienības no JVs 1 līdz JVs 10 — koki izlaužami
ar celmiem.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības, kura
pēc nosolīšanas papildināma līdz 10% no summas, par kuru vienība
nosolīta.

Ciršanas biļeti saņemot, pircējam jāiemaksā no vienības
pārdošanas summas: ciršanas vietu satīrīšanai 3% valsts mežā un
10% uz fonda zemēm, bet mežu kultūru darbu izvešanai 15%
valsts mežā.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, tad drošības nauda ciršanas
vietu tīrīšanai un kultūrdarbu izvešanai nav maksājama.

Par sagatavotiem materiāliem tīrīšanas un apmežošanas
nauda netiek ņemta.

Par vienībām no JVs 11 līdz JVs 10 un JVs 17—20 jāmaksā ne
vēlāk kā 2 nedēlu laikā pēc to nosolīšanas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās un pārdošanai
noliktās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas Benkavas virsmežniecībā un.pie III iec. mežziņa,
Bēnē. 1397Iz Benkavas virsmežniecība.

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 8. oktobrī, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvārī JVs6, dz. 10,

saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
Lipnas virsmežniecībā:

vien. JVs 2 — uz Pededzes upes krasta — 1057 steri dedzināmās malkas. . . . vērt. Ls 4200 —
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11.

Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma
summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

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

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

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

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

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

Tuvākās ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulv. JVs 6, dz. 10 un attie-
cīgās virsmežniecībās. 14012 Mežu departaments.



Jēkabpils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 28. oktobrī, Ābeļu pagasta nama,

Jēkabpilī,
augošu niežu pēc platības un celmu skaitu:

{ iec. mežniecībā, Jēkabpils novadā, pēc platības 2 vienības
no 0,60—0,61 ha, vērtībā no Ls 418,— līdz Ls 624,—.

II iec. mežniecībā, Jēkabpils novadā, pēc celmu skaita 1 vie-
nību ar 11 kokiem, vērtībā Ls 71,—.

III iec. mežniecībā, Dignājas novadā, pēc platības 6 vienības
no 0,71—8,10 ha, vērtībā no Ls 101,— līdz Ls 1398,— un pēc celmu
skaita 3 vienības no 141—636 kokiem, vērtībā no Ls 13,— līdz
Ls 295,—.

IV iec. mežniecībā, Dignājas novadā, pēc platības 1 vienība
3,27 ha, vērtībā Ls 1545,— un pēc celmu skaita 11 vienības no
21—1320 kokiem, vērtībā no Ls 21 — līdz Ls 1713,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu
un mežu un mežu materiālu pārdošanai 1925. g. 15. aprīļa lēmuma
pamata.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kreditbiedrību
garantijas.

Cirsmu tīrīšanai valsts mežos jāiemaksā 3%, bet uz fonda
zemēm 10% apmērā no vienību pārdošanas summas; kultūrdarbiem
15% apmērā, no vienību pārdošanas summas tikai valsts mežos.

Šīs drošības naudas var nodrošināt ar Latvijas bankas garan-
tiju līdz līguma termiņa izbeigšanās dienai.

Par vienībām JVsJVs 1 un 7 drošības naudas ciršanas vietu
tīrīšanai un mežu kultūru darbu izvešanai apvienotas vienā summā
20% apmērā no vienības pārdošanas summas, pie kam šī drošības
nauda paliek mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs
un izcirtumus apmežos mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 13972z Jēkabpils virsmežniecība.

THE UNION COLD STORAGE COMPANV, LIMITED, RĪGA, LATVIA.
Bilance 1928. g. 31. decembrī.

AKTĪVS. Ls Ls Ls PASĪVS. Ls
Skaidrā naudā kasē un bankā. Kapitāls . 200,uw,w

Bankā 53.99,28 Galvenais kantoris '. ' . '. '. ' . * . '. ' . '. '. '. '. '.... 1-675.763,»»
Kasē 5.218,24 10.617,52 Rezerve sakrājušiem maksājumiem wi '73Mašīnas 2.142.000,00 Rezerves rēķins šaubīgiem parādniekiem ,'gy
Atskaitot amortizāc 1926. g. 128.520,00 Dažādi kreditori 3?»
Atskaitot amortizāc. 1927. g 128.520,00 i Tīrā peļņa par 1928. g 44 '
Atskaitot amortizāc. 1928.jJ28.520,00 385.560,00 , .755.440,00

Krājumā.
Ogles, ammonijs, kalcijs un

eļļa 7.467,61
Rezerve uz priekšu maksājamiem izdevumiem.

Nodokļi 655,90
Apdrošināšana 11.062,95

Dažādi 313,74 12.032,59
Dažādi debitori 102.646' 56
Avansi 15.131,51 _______—-

Ls 1.904.335,79 ĻsJjOjJ ^*
nn„ , Peļņas un zaudējumu rēķins par 12 mēnešiem līdz 1928. g. 31. decembrim. ,.

„. lZPEVy,M--,.-LsIENĀKUMI.Rn,itf9SVispārējie tekošie rēķini un remonti 90.191,62 Uzglabāšana un dažādi citiienākumi502.18">Algas un pārvalde 195.627,59
Mašīnu amortizācija 128.520 00
Nodokļi, apdrošināšana, sludinājumi, telefonu, tele-

grammu un pasta izdevumi , muitas izdevumi, un aiz-
- turēšana 77.412,62
Šaubīgi debitori un zaudējumi 6.010 80
Peļņa pārnesta uz bilanci 4.424^33 —'

Ls 502.186,96
^ IsJ»2J8|9ļ>

13810b ""VaīSs

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājunu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 30. septembrī, pīkst.
12 dienā, Rīgā, Tapešu ielā
JVs 4, dz. 2, pārdos vairāk-
solīšanā Artūra Freulieba ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 2160,— un sastāvošu no
dzīvokļa iekārtas, v'ņa dažādu
nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 17. septembrī,
ī/irvrn Piprl^inp is A Ozoliņš

dažādi
sludinājumi.

i i mi

Rakstnieka Haralda Eldgasta
pieminekļa fonda komitejas

1929. g. 31. augustā sarīkotās
mantu izlozes

vinneitu saraksti.
17, 65, 104, 105, 122, 173, 181,

187,200, 231, 232, 246, 295, 312,
320, 366, 425, 465, 500, 504, 544,
556 , 605, 643, 661 , 682, 693,698,
721, 753, 812, 895, 917, 919, 943,
947, 1003, 1038,1039, 1052, 1061,1114, 1127, 1174, 120 1, 1230,1233, 1245, 1264, 1293, 1304,
1306, 1345, 1348, 1396, 1406,1411, 1426, 1462, 1473, 1505,1517, 1535, 1620, 1707, 1712,17 15, 1758, 1810, 18 18, 1851,
1855, 1864, 1890, 1892, 1904,19 15, 1970, 1995, 200 2, 2032,2040 , 2045, 2061, 2176, 2177 ,2185, 2270, 2309, 2359. 2369,
2386, 2398, 2459, 2492 ,' 2498,2555 , 257 1, 2575, 2579, 2582,
2593, 2605, 26 17, 262 6, 2679,2701 , 2708, 2716 , 2740, 2768,27822806 280828142898

r»*

2901, 3008, 3086, 30%
3126, 3127, 3170 S' |ļĢ3.
3313, 3349, 3373 34 3 Sft
3481, 3490, 3499 35 5' f.
3552, 3553, 3567 3574' **»,
3628, 3668 3733! 374?' 2-
3751, 3763, 3810 382i' &ft3849, 3889, 39023916*&3982, 3986, 4011 40 4' IX
4036, 4098, 4113 4133 34145, 4154, 4183 41%'
4245, 4267, 4294 4305 i&4331, 4376, 4382 4390* 1S'
4422, 4482, 4494 4512 S&
4558, 4564 4569 4620 «&'
4655, 4731 4771 4796 «&
4862, 4863, 4878 4967 J&
5036, 5098, 5146 5160 S
5196, 5238, 5239 5248 S
5282, 5290, 5304, 530s' a '
5335, 5368, 5373, 5396 5$5542, 5562, 5564, 5569 ' «£?
5601, 5625, 5714, 5717'«$5809, 5810, 5848, 5886' fimV
5944, 5953, 5961 , 5982 ' 60|q
6034, 6052, 6120, 617l' S'
6200, 6300, 6364, 6391 ' 64 1
6415, 6452, 6492, 6504' 653fi6570, 6616, 6657, 6659'

66606665, 6671, 6683, 6684 ' 67»'
6744, 6754, 6781, 6783,' 6808
6814, 6831, 6856, 6861 6863
6868, 6870, 6911, 6927 6983
6998, 7001, 7052, 7089' 7120
7151, 7209, 7217, 7221 722?'
7251, 7269, 7273, 7340' 7411
7458, 7473, 7489, 753o| 7559'
7584, 7602, 7604, 7616 7622'
7626, 7642, 7692, 7734' 7769*
7793, 7794, 7817, 7826! 783o '
7837, 7862,7886,7917, 7951 7954
7976, 8010, 8021, 8046 ' 8I64 '
8167, 8187, 8191, 8234 8259'
8268, 8326, 8405, 8472 8491'
8517, 8555, 8636, 863?! 8661*
8668, 8672, 8695, 8714 8724'
8736, 8760, 8811, 8817' 8824
8857, 8892, 8902, 8935, 8951'
8961, 8962, 8990, 9006, 900?'
9069, 9097, 9137, 9140, 9154'
9161, 9203, 9213, 9217, 9305'
9313, 9317, 9349, 9366, 9393'
9434, 9448, 9455, 9484, 9497 '
9573, 9655, 9658, 9673, 9691 '
9748, 9761, 9791, 9817, 9818
9819, 9837, 9855, 9905, 9917,
9930, 9933.

Vinnestus izsniedz Liepājā,
Helenes ielā JVs 13, ,,Kurzemes
Vārda" redakcijā, katru dienu
no pīkst. 10—12. 13228z

augošu mežu, saimnieciskā kārtā sagatavotus
materiālus, sekvestrētus materiālus, būvmateriālu

atlikumus un nederīgu siena šķūni.
I. Augošu mežu.

1. Ainažu iec. mežniecība, Ainažu novada, pec platības 10
vien. no 0,84—5,76 ha, vērtībā no Ls 9,— līdz Ls 419,—; III Rūjie-
nas nov., pēc platības 3 vien., no 3,11—9,07 ha, vērtībā no Ls 36,—
līdz Ls 132,— un pēc celmu skaita 1 vien, 206 koki, vērtībā Ls 199,—.

2. Rozēnu iec. mežniecībā, III Rūjienas nov., pēc platības
8 vien, no 1—10,23 ha, vērtībā no Ls 163,— līdz Ls 878,— ; Rozēnu
nov., pēc platības 7 vien. no 0,47—8,07 ha, vērtībā no Ls 11,—
līdz Ls 1831,—; Dripatas nov., pēc platības 1 vien., 0,38 ha, vērtībā
Ls 33,—; Puršenu nov. pēc platības 3 vien, no 0,62—3,05 ha .vērtībā
no Ls 100,— līdz Ls 729,—; Vilzenu novadā pēc platības 2 vienības
no 0,30—1,03 ha, vērtībā no Ls 54,— līdz Ls 299,—.

3. Ungurpils iec. mežniecībā, Ungurpils novadā pēc celmu
kaita 1 vien., 748 koki, vērtībā Ls 401,—.

4. Limšenu iec. mežniecībā, Rozēnu nov., pēc platības
19 vien, no 0,46—8,73 ha, vērtībā no Ls 42,— līdz Ls 1887,— un
pēc celmu skaita 2 vien. no 134—1045 kokiem, vērtībā no Ls 149,—
līdz Ls 845,—, ; II Rūjienes nov., pēc platības 8 vienības no 0,33—
3,48 ha, vērtībā no Ls 96,— līdz Ls 889,— un pēc celmu skaita
I vien., 1263 koki, vērtībā Ls 141,—; Limšenu novadā pēc platības
13 vienības no 0,34—5 ha, vērtībā no Ls 26,— līdz Ls 967,—.
II. Saimnieciskā kārtā sagatavotus un sekvestrētus materiālus,

būvmateriālu atlikumus un nederīgu siena šķūni.
1. Ainažu iec. mežniecībā, Ainažu nov., 6 vien., no 14—472

steri, vērtībā no Ls 56,— līdz Ls 1588,—.
2. Rozēnu iec. mežn. III Rūjienes nov., 1 vienību 112 steri,

vērtībā Ls 49,—.
-3. Ungurpils iec. mežn., Ungurpils nov. 4 vien. no 42—489

steri, vērtībā no Ls 81,— līdz Ls 1134,—.
4. Limšenu iec. mežniecībā, II Rūjienes nov., 1 vien., 334,87

st., vērtībā Ls 922,— un 1 vien., būvmateriālu atlikumu6,01mun 1000 jumstiņu, vērtībā Ls 15,—; Milites nov., 1 nederīgu siena
šķūni noplēšanai un aizvešanai, vērtībā Ls 10,—.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu
un mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīa likuma
pamata.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kuru vienība nosolīta. Kā drošības naudu pieņems arī banku
un kreditbiedrību garantijas, bet saimnieciskā kārtā sagatavoto
materiālu — vienībām — procentpapīrus pēc finanču ministra
izsludinātā saraksta un Latvijas bankas garantijas.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam āiemaksā drošības nauda
izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām
šī drošības nauda noteikta atsevišķi.

Uz vien, JVsJVs 37 un 58 iemaksājama apvienota drošības
nauda izcirtumu tīrīšanai-apmežošanai 20% apm. no vienības pār-
došanas summas; vien. JVs 32 — izcirtumu tīrīšanai 20% apm. no
vienības pārdošanas summas, pie kam šīs drošības naudas (vien.
JVsJVs37, 58, 32) paliek mežu d-ta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un
izcirtumus apmežos mežu resors.

Šie noteikumi par drošības naudām neatticas uz sludinājuma
otrā daļā minētām vienībām no JVs 1—13, kur tiks ņemta vienīgi
drošības nauda apelācijas nodrošināšanai.

Pārdodot mežu uz fonda zemēm, ja to nopērk zemes ieguvējs,
drošības nauda izcirtumu tīrīšanai nav ņemama.

Izsolē skaidrā naudā iemaksātā drošības nauda tiks ieskaitīta
pēdējā maksājumā.

ja par pirkto mežu un meža materiāliem (izņemot saimniec.
kārtā sagatavotos) visu naudu samaksā ne vēlāk kā mēneša laikā un
saimnieciskā kārtā sagatvotiem materiāliem — divu nedēļu laikā
no izsoles dienas, līgums nav slēdzams Par siena šķūni (vien. JVs 13)
visa pirkšanas summa jānomaksā 1 mēneša laikā no izsoles dienas.

Sludinājuma otrā daļā min. vien. no JVs 1—13 tiek pārdotas
tādā stāvoklī, kādā viņas atrodas dabā bez uzkraušanas, uzmērīšanas
un brāķēšanas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās un pārdošanai
nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 13970z Ainažu virsmežniecība.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 30. septembrī, pīkst.
12 dienā, Rīgā, Avotu ielā
JVs 13, dz. 3,pārdos vairāksolīšanā
Ābela Heimansona kustamu
mantu, novērtētu par Ls 245,—
un sastāvošu no pianino, viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 23. septembrī.
14072 Piedzinējs P. Zaķis.

Rēzeknes apr. priekšnieka 2.iec.
palīgs ar šo dara vispārībai zi-
nāmu, ka 1929. g. 8. oktobrī,
pīkst. 12 dienā, Viļānu pilsētā uz
tirgus laukuma tiks pārdotas
vairāksolīšanā piederošas Jako-
vam Zilberbrandam, dzīv. Viļānu
pilsētā, Ugunsdzēsēju ielā JVs 2,
šādas mantas: 25 metri dažādas
drēbes, novērtētas par Ls 110,—
nodokļa parāda Ls 97,30 ar %%
piedzīšanai saskaņā ar nodokļu
departamenta raksta JVs 200055
no 1929. g. 5. septembra. 13964z

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa JVs 9173 ar Edgara
Pilmaņa vārdu pazaudēta un ar
šo tiek izsludināta par nederīgu.
14004v

Rīgas prēf. izsludina par nede-
rīgu ieroču atļauju JVs 4097/974
no 1929, g. 28. augusta ar Kārļa
Vīganta vārdu, kura pieteikta par
nozaudētu.

Rīgas prefektūra izsludina par
nederīgu motocikleta braukšanas
mēģinājuma JVs 0—52, kuru Vik-
tors Visbors pieteicis par no-
zaudētu. 1401Iz

Nozaudētas un tamdēļ uzskatā-
mas par nederīgām Polijas pilso-
ņu Sofijas un Napoleona Iļje-
čenoku nacionālās pases JVsJVs
3610/28 un 3611/28, izdotas no
Polijas konsula Rīgā. . 14008z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu velosipēda
braukšanas atļauju JVs 153, izd.
1929. g. 3. aprīlī no Rīgas prēf.
8. iec. pr-ka ar Kārļa Kere vārdu.

Rīgas ādu izmantošanas a/s

„£tigod"
sasauc

akcionāru ārkārt. pilnu
sapulci

ceturtdien, 1929. g. 17. oktobri,
pīkst. 5 vakarā, sabiedrības tel-
pās, Rīgā, m. Kalēju ielā JVs 18,
dz. 5.

Dienas kārtība:
!) Vēlēšanas.
2) Tekošas lietas.
M003z _J^: _

Dzelzceļu uirsvalde
iznomā.

tiesības uzstādīt automātus šoko-
lādes un konfekšu pārdošanai

valsts dzelzceļu stacijās, kurās nav bufetes, uz 3 gadi, skaitot
no 1930. g. I. janvāra līdz 1932. g. 31. decembrim. Piesolījumi
iesniedzami Finanču direkcijai līdz 1929. g. 9. oktobrim,
pulksten 11 dienā slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz šokolādes
automātu uzstādīšanas konkurenci." Piesolījumos jāuzrāda re-
flektanta vārds, uzvārds vai firmas nosaukums, adrese un
piesolāmā nomas nauda par 3 gadi. Reflektantiem jāiemaksā
Ls 100,— drošības naudas. L 3935

Tuvākas ziņas finanču direkcijā istabā 114. 14063

Jetģavas pifsētas vatde
izdos rafcstisūā sacensī&ā

1929. g. 30. septembrī, pulkst. 10 dienā.

iiiižai n|i sasēšanas darbus.
Piedāvājumi valsts valodā, apmaksāti ar 80 sant. lielu

zīmognodevu līdz ar drošības naudu Ls 100,— apmērā iesniedzami
p lsētas valdei ne vēlāk kā sacensības dienā līdz pulkst. 10 no rīta.
Tuvākas zinas un techniskie noteikumi ieskatāmi pilsētas būv-
nodaļā darbdienās no pulksten 9—3. 1* L 3934 13893

Jelgavas .pilsētas valde.

V rajona inženieris,
savā kancelejā Daugavpilī, Šosejas ielā 68, š. g. 1. okt., pīkst. 13,

jauktā izsolē izdos
1) Daugavpils-Krustpils ceļa šosēšanu starp km 65,843 un

66,843, pie Līvāniem. Nodrošinājums Ls 1400,—. L3937
2) dzelzsbet. caurtekas JVs 24 būvi uz Jaunaleksandrovas šos

km 9,945. Nodrošin. Ls 200,—. Tuv. ziņas kancelejā. 14064

6. rajona inženieru, Reieiinē,
izdos š. g. 27. septembrī, pulkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas
alejā JVs 70, jauktā izsolē,

dzelzsbetona tilta Nr. 112, ar aiļu 2,00 m jaunbūvi
uz Latgales šosejas km 74,858. (Drošības nauda Ls 300,—.)

Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs.
Tuvākas ziņas kancelejā parastā darba laikā. L3940 14065

Ainažu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 24. oktobrī, Rozēnu pagasta namā,

Staicelē,

Rembates virsmežniecība
izdos 1929. g. 1. oktobrī, pīkst. 12, Rembates virsmežniecības kance-
lejā, Krapes muižā, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām „Valdības Vēstn." JVs54 — 1927. g., jauktā izsolē

mazākprasītājiem

26. Jauntelpu apgaitas Baltā purva galvenā
novadgrāvja atjaunošanas darbus.

I. Vienība: Lauberes novadā, kv. 14,22 un 30 — atjaunošana—-
1990 tek. metri.

Izsolē iemaksājama drošības nauda Ls 205,— apmērā.
Piezīme: Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts

iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas
hipotēku bankas un valsts zenes bankas ķīlu zīmes pēc kursa;
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minēto nodrošinājumu un
zīmognodoklis Ls 0,80 apmērā iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Rembates virs-
mežniecībai, caur Krapi, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1929. g. 1. ok-
tobra izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu
neatzīs.

Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno
cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu
laikā jānoslēdz ' līgums.

Ar izsoles noteikumiem, grāvja projektiem un maksas aprēķi-
niem var iepazīties Rembates virsmežniecībā.

14002z Rembates virsmežniecība.

Ugāles virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1929. g. 10. oktobri, pīkst. 12 dienā, virsmežniecības
kancelejā, Ugālē, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts

vajadzībām (,,VaId. Vēstn." 1927. g. 54. num.):
V Zlēkstendes iec. mežziņa dzīvojamās ēkas

jaunbūvi.
Iemaksājamā drošības nauda Ls 300,—.
Piezīme I. Kā drošības naudu pieņems arī Latvijas bankas

un citu kredītiestāžu garantijas.
Piezīme 2. Pie pirmās izmaksas par darbu izpildījumiem

iemaksātā drošības nauda palielināma līdz 10% no nosolītās summas.
Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora

būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zīmognodevu Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodevu Ls 0,40 apmērā, iesniedzami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi pa pastu Ugāles
virsmežniecībai, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1929. g. 10. oktobra
izsoles kommisijai." Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.

Rakstiskā piedāvājuma iesniedzējiem nav tiesības solīt mutiski.
Mazākais piesolījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno

cenu. Pēc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu
7 dienu laikā jānoslēdz līgums.

Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem
var iepazīties Ugāles virsmežniecībā, Ugālē.

13973z Ugāles virsmežniecība.

Valsts tipogrāfijā dabūjami
šādi neoficiāli izdevumi:

1903. gada 22. marta

Sodu likumi
(Otrais 1925. g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,35,
ies. „ 5,50, „ „ ..5 <*>-

Rīkojums par zīmognodevu
(1928. g. izdevums.)

Maksā:
broš. Ls 0,75, ar pies. Ls U,«

Ar pieprasījumiem jāgriežas

Valsts tipogrāfijā, pili. l
^
lstaH
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