
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto saraksts.

Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos
par sprāgstvielu un spridzināšanas
materiālu iegādāšanu, pārvadāšanu,
uzglabāšanu un izlietošanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījumi un papildinājumi

noteikumos par sprāgstvielu un spridzinā-
šanas materiālu iegādāšanu, pārvadāšanu,

uzglabāšanu un izlietošanu.
Noteikumos par sprāgstvielu un spridzi-

nāšanas materiālu iegādāšanu, pārvadā-
šanu,uzglabāšanu un izlietošanu („Valdības
Vēstneša" 1928. g. 97. numurā) izdarīt
šādus pārgrozījumus un papildinājumus:

2. pantu izteikt šādi: „Sprāgstvielu un
spridzināšanas materiālu ievešanai no ār-
zemēm katrā daudzumā, kā arī iegādājoties
tos iekšējā tirdzniecībā vairāk par 7. pantā
minētiem daudzumiem, ir vajadzīga katr-
reizēja iekšlietu ministrijas administratīvā
departamenta atļauja."

1. un 2. piezīme paliek spēkā.
7. pantu izteikt šādi: ,,Spridzināšanas

meistari bez sevišķas administratīvā depar-
tamenta atļaujas var iegādāties sprāgst-
vielas un spridzināšanas materiālu iekšējā
tirdzniecībā un bruņošanās pārvaldē, uz
spridzināšanas meistara apliecības pamata
savām vajadzībām līdz 100 kg, bet valsts
iestāžu vajadzībām līdz 500 kg, uzrādot
katrā atsevišķā gadījumā attiecīgas iestādes
apliecību."

Papildināt ar 7'. pantu. . ,, Iestādēm,
organizācijām un firmām, kas pārdod
sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus,
jāziņo iekšlietu ministrijas administratīvam
departamentam katra mēneša 1. dienā par
pārdotām sprāgstvielām un spridzināšanas
materiāliem, pēc administratīvā departa-
menta noteikta parauga." (Sk. pielikumu.)

Papildināt ar 72. pantu. ,,Aizlieg t s iz-
gatavot, pārdot un lietot sprāgstvielu
vietā dažādus maisījumus no bertoleta
sāls ar cukuru (baltais pulveris) vai citām
degošām vielām."

8. panta beigas papildināt šādi: ,,un
bez tam pārvadāšanai pa dzelzceļiem arī
noteikumus, attiecībā uz priekšmetiem,
kuru pārvadāšana pielaista ar zināmiem
nosacījumiem" (Starptautiskās preču pār-
vadāšanas konvencijas I pielikums pie
4. panta „Va!d. Vēstn." 1928.g. 222. num.).

Bez tam 8. pantu papildināt ar:
,,2 . piezīme. Pārvadājot medību bises,

pistoles un revolverus ar piederumiem
resp. šaujamiem materiāliem kā preču
sūtījumus, preču zīmei jāpievieno tā
vietējā prefekta vai apriņķa priekš-
nieka atļauja, kur dzīvo sūtījuma
saņēmējs.

Šaujamiem ieročiem, munīcijai un

citiem materiāliem, ko nosūta aiz-
sargu organizācijas, pārvadāšanas
apliecības var izdot aizsargu priekš-
nieks vai aizsargu pulku komandieri"-

10. panta 2. punktu izteikt šādi:
sūtot sprāgstvielas un spridzināšanas ma-
teriālus pa dzelzceļiem, jāuzrada preču
zīme un pēdējai jāpieliek vielu izsniedzējas
iestādes, organizācijas vai firmas izdota
apliecība (pavadraksts), ka sprāgstvielu
un materiālu iesaiņojums atbilst noteiku-
miem par sprāgstvielu pārvadāšanu. Si

apliecība iet sūtījumam līdzi līdz gala
stacijai. Izsūtīšanas un gala stacija uzliek
savu kalendāra spiedogu par sūtījuma
izsūtīšanas un pienākšanas laiku.-Sprāgst-
vielas un spridzināšanas materiālus var
izsniegt pret apliecības uzrādīšanu tikai
spridzināšanas meistariem".

17. pantu papildināt šādi:
,,2 . piezīme. Šo noteikumu 1. panta

1.—5. punktā minētās sprāgstvielas
un spridzināšanas materiāli uzskatāmi
par drošiem pārvadāšanai bagāžas
vagonos tādos iesaiņojumos, kādi pa-
redzēti noteikumu 9. pantā.

Noteikumu 12., 13., 14. un 15. pants
neattiecas uz noteikumos minēto
sprāgstvielu pārvadāšanu bagāžas
vagonos daudzumā līdz 100 kg. Kap-
seļu, patronu vai citu viegli aizde-
gošos vielu pārvadāšana kopā ar
sprāgstvielām vienā bagāžas vagonā
nav atļauta".

35. pantu izteikt sadi: ,,Spridzināšanas
meistaru tiesības var iegūt personas, kas
sasniegušas pilngadību, izturējušas attie-
cīgu pārbaudījumu techniskā kommisijā
pie iekšlietu ministrijas būvniecības pār-
valdes un kurām ir apriņķa priekšnieka
vai pilsētas prefekta izdota apliecība, ka
viņas nestāv zem tiesas un izmeklēšanas
un par viņām nav citādu kompromitējošu
ziņu. Pārbaudes kommisijā sastāv no

divām personām: Būvniecības pārvaldes
pārstāvja kā priekšsēdētāja un kara
ministrijas pārstāvja.

Ja kāds no kommisijas locekļiem neie-
rastos, tad eksamināciju izdara ieradies
loceklis, kursu instruktora klātbūtnē".

35. panta 1. piezīmē ,,Ls 3,50 atvietot
ar Ls 3,—".

38. pantu izteikt šādi: ,,Spridzināšanas
meistars ir atbildīgs par viņam izdoto
sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu
glabāšanu, pārvadāšanu, lietošanu un
norēķināšanos.

Piezīme. Spridzināšanas meistara pie-
nākums ir katru sprāgstvielu un
spridzināšanas materiālu saņemšanu
pieteikt vietējai policijai, kuras rajonā
darbus izdarīs, uzrādot šo vielu un
materiāla daudzumu.

43. pantā atvietot vārdu ,,izdotām" ar
vārdu ,,saņemtām" un strīpot teikumu
,,no kara ministrijas noliktavas".

44. pantā atvietot vārdu „izdoto" ar
,,saņemto" un strīpot teikumu: ,,no kara
ministrijas noliktavām".

46. pantu izteikt šādi: ,,Augšminētie
noteikumi neattiecas uz kara ministriju,
izņemot 7'. pantā paredzētos gadījumus".

1929. g. 4. oktobrī.

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš.

Būvniecības pārvaldes priekšnieks,
inženieris P. Miezis.

(Iestādes, organazācijas jq „
vai firmas nosaukums *"

un adrese.) N°

Iekšlietu ministrijas administratīvam departamentam.

Pielikums pie pārgrozījumiem un papildinājumiem noteikumos par sprāgstvielu un spridzināšanas
materiālu iegādāšanu, pārvadāšanu, uzglabāšanu un izlietošanu V. panta.

PAZIŅOJUMS.
Pamatojoties uz pārgrozījumiem un papildinājumiem notei-

kumos par sprāgstvielu un spridzināšanas materiālu iegādāšanu,
pārvadāšanu, uzglabāšanu un izlietošanu 7 1. p., ar šo paziņojam,
ka laikā no līdz
esam izsnieguši sekojošiem spridzināšanas meistariem zemāk uz-
rādītās sprāgstvielas un spridzināšanas materiālus.

Spridzināšanas pj>spridzināšanas Izsniegto
Snridzināša . meistara Kāda iestāde meistara paskaidro- sprāgstvielu un

Gads, spncizinasa dzīvesvieta: jzdevusi juma spridzināšanas spridzināšanas
mēnesis un nasmeistara a) uz laukiem: spridzināša- darbus nodomāts materiālu

diena kad uzvards un apriņķis, pa- nas meistara izdarīt (uzrādīt daudzums

,nrā„st'vipIas vārds.kuram gasts un mā- apliecību vietu):
p

? .. .. sprāgstvielas KJ^ iats Apliecības JVs) uz laukiem:
un spridzina- ^* nā

b) Pj seta u'n „ t apriņķis.pagasts
šanas matē- un spridzina- pilsētas un . . un mājas . Sprāgst- R g
riāli izsniegti sa"asmate; ļ^™nesis un b) pilsētā: v*S "« -nali izsniegti Ķ"*'na™a diena) pilsētas un ielas svars skaits «un dzīvoja nosaukums Kg rJNs CL

(Paraksti.)
1929. g. 4. oktobrī.

Administratīvā departamenta direktors Šlosbergs.
Iekšējās apsardzības nodaļas priekšnieks 1. Rozenbachs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
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.
zivju un to pārstrādājumu eksportieris:
Mārtiņš Martinovskis, Ventspilī, Karlines
ielā N> 39.
15535 Zemkopības departaments.

saskaņā ar savu 1929. g. 26. septembra lēmumu ,
meklē Bases pagasta piederīgo no tiesas izvai-
rījušos Pēteri Grietas d. Vi I gūtu, kura pazī-
šanas zīmes sekošas: dzimis 1888. g. 2. jūlijā ,
maza auguma, vidēju miesas būvi, patuklu seju,
tumšiem matiem, kuri slimības dēļ dažās vietās
uz galvas nogājuši, zilām acīm, labā roka maz-
liet līka.

Katram, kam zināma Pētera Vilguta uzturē-
šanās vieta vai arī kur atrodas viņam piederoša
manta, par to bez kavēšanās jāziņo Liepājas
apgabaltiesai vai tuvākai policijas ie'stādei.

1929. g. 5. oktobrī. J\fe 5454.
Akts JV° 102/29. g. II g. I d.

Tiesas loceklis M e 1 v i 1s.
Sekretārs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas kriminālnodaļa,

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
eadu 22 — Par: Ls
fLgadu 12- gadu 18-
3 mēn. 6,- '/2 gadu 10,-

2,— 3 men 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70

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

Latvijas valdības jģ& oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot £&^^mS^Ē^W<^

svētdienas
un dienas

Redakcija: g^jļa^llllčiin ^
Kantoris un

ekspedīcija:
Rīgā, pilī JS»2. Tālrunis 20032 ^^^^^«^^

Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^*^|r^" 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 —,-0

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

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

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1929. e. 8. oktobrī.

Nr. 465.
Ieceļu par sevišķas izmeklēšanas kom-

misijas priešsēdētāju uz vienu gadu
Techniskās divizijas komandieri ģenerāli
Kureli un par locekļiem: Bruņošanas
pārvaldes priekšnieku ģenerāli Ruškevicu
un Kara virstiesas locekli pulkvedi
Skriņņikovu, bet saimniecības lietās —
ari Senāta virsprokurora biedru Fēliksu
Blūmu.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kafa ministris A. Ozols.

Ar Triju zvaigžņu ordeni un goda zīmi
apbalvoto

Kurzemes artilērijas pulka karavīru
saraksts

(pulka 10 gadu jubilejā).

III šķira.
Kurzemes artilērijas pulka komandieris

pulkvedis Aleksandrs Konradi-
Kondrašovs.

IV šķira.
1. Kurzemes artilērijas pulka I diviziona

komandieris pulkvedis-leitnants Teo-
dors Ziferss (Sieffers),

2. Tāpat II diviziona komandieris pulk-
vedis-leitnants Otto Kozlovskis.

V šķira.
1. Kurzemes artilērijas pulka adjutants

kapteinis Valdemārs Pincers,
2. Tāpat tieslietu darbvedis kapteinis

Jānis Mežciems,
3. Tāpat 1. baterijas komandieris kap-

teinis Pauls Edelmanis,
4. Tāpat 5. baterijas komandieris kap-

teinis Arveds Gavars,
5. Tāpat 6. baterijas komandieris kap-

teinis Juris Staķis,
6. Tāpat sakaru virsnieks kapteinis

Nikolajs Štālbergs,
7. Tāpat saimniecības komandas priekš-

nieks virsleitnants Verners Adam-
sons,

8- Tāpat 4. baterijas vecākais virsnieks
virsleitnants Ādolfs Doniņš,

9. Tāpat 6. baterijas vecākais virsnieks
virsleitnants Juris Alksnis,

'0- Tāpat saimniecības daļas darbvedis
IV šķiras kara ierēdnis Jānis Lūsis,

'' Tāpat kasieris IV šķiras kara ierēdnis
Arvīds Spuriņš,

'2. Tāpat artilērijas techniķis VI šķiras
kara ierēdnis Kārlis Ottomārs Zā-
bers.

Zelta goda zīme.
1 Kurzemes artilērijas pulka 1.baterijas

virsseržants Augusts Alfrēds Veits,
2. Tāpat 2. baterijas virsseržants Kārlis

Kreims,
*? Tāpat 3. baterijas virsseržants Teo-

dors Mārtiņš Gailis,
4Tāpat 5. baterijas virsseržants Žanis

Jēkabs Jumiķis,
5Tāpat saimniecības komandas virs-

seržants Sīmanis Arnieks.
°- Tāpat vecākais medicīnas feldšeris

Andrejs Krauklis.

Sudraba goda zīme.
7Kurzemes artilērijas pulka 1. bate

rijas izlūku seržants Ernests Jirgen
sons,

? Tāpat 1. baterijas vecākais veterinār
feldšeris seržants Hugo Vīksne,

9. Tāpat 4. baterijas vada saržants
Žanis Šperbergs,

10. Tāpat štāba vecākais rakstvedis
Kārlis Hamburgers,

11. Tāpat štāba vecākais rakstvedis Jānis
Graudiņš,

12. Tāpat vecākais kalējs Harijs Georgs
Švecheimers.

Bronzas goda zīme.
13. Kurzemes artilērijas pulka I diviziona

vecākais tēlefonists seržants Otto
Pētersons.

Rīgā, 1929. g. 8. oktobrī.
Valsts Prezidents G. Zemgals,
Triju zvaigžņu ordeņa domes

priekšsēdētājs.
Valsts Prezidenta sekretārs

J. Grand aus.



Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 2. oktobra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz Sergeja Ribakova
meklēšanu, kas uzsākta ar sludinājumiem „Val-
dības Vēstneša" 1921. g. 186. un 239. numurā.

1929. g. 5. oktobrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe. "?

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 17. jūlija lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstneša" 1928. g. 158. nu-
murā iespiesto sludinājumu par Jadvigas Pētera
meitas J o n i ņ š meklēšanu, jo minētā Jadviga
Pētera m. Joniņš ir atrasta.

Daugavpilī, 1929. g, 4. oktobrī.
Priekšsēdētāja vietā G. Tīzenhauzens.

Sekretārs J. Vanags.

Latgales apgabaltiesas l.kriminālnodaja,
saskaņā ar savu 1929. g. 22. augusta lēmumu,
atsauc „Valdības Vēstneša" 1928. g. 51. num.
iespiesto sludinājumu par Jāņa Jāņa d. B e i -
r o d t a meklēšanu, jo minētais Jānis Jāņa d.
Beirodts ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 4. oktobrī.
Priekšsēdētāja vietā G. Tīzenhauzens.

Sekretārs J. Vanags.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 25. jūlija lēmumu,
atsauc ,,Valdības Vēstneša" 1924. g. 5. num.
iespiesto sludinājumu par Pētera Augusta d.
Marcinkeviča meklēšanu, jo minētais Pēteris
Marcinkevičs ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 4. oktobrī.
Priekšsēdētāja vietā G. Tīzenhauzens.

Sekretārs J. Vanags.

(īiesu
sludinājumi.

Sni -*

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. gada 5. jūnijā Rīgā mi-
rušā Vikentija (Vincenta) Jāzepa
(Josifa) dēla Medutisa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, 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. 1 oktobrī.
L. NŠ5624 14909

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Māksla.
Nacionālā opera. Otrdien, 8. oktobri, ,,J ā -

zepa leģend a". Galvenās lomās pirmo reizi
Erna Garute-Reinvalds, un Eižens Leščevskis.
Posivara lomā — Jānis Kārkliņš. Piedalās visa
baleta trupa. Diriģēs Otto Kails. — Trešdien,
9. oktobri, „M e f i s t o f e I s". Piedalās Ada
Benefelds, Nikolajs Vasiljevs, Jānis Niedra, Vilija
Lamberts, Herta Lūsis, Rūdolfs Tunce u. c.
Diriģēs Teodors Reiters. — Ceturtdien, 10. ok-
tobri, pulksten 8 vakarā Nikolaja Orlova

pirmais koncerts. — Piektdien, 11. oktobri,

K a r m e n" j u b i 1 e j a s — 150. izrāde, izcila
sastāvā- Karmen — Milda Brechman-Stengels,
Don-Hozē — Nikolajs Vasiljevs, Eskamiljo —
Ādolfs Kaktiņš. Mikaela — Ada Benefelds,
Romendado — Pēteris Gailis, Dankairo — Ri-

chards Pelle, Cuniga — Eduards Miķelsons,
Fraskita — Adele Pulciņš, Mercedes — Grieta
Pērkons. Diriģents Teodors Reiters. Karmenai
pēdējam cēlienam gatavots jauns kostīms. —
Sestdien, 12. oktobri, „Ap burta prin-

cese". — Svētdien, 13. oktobrī, pulksten 1
dienā, tautas izrādē „T r a v i a t a". Pulksten 4.30

dienā Ellas 11 b a k plastiskās dejas. Pulk-
sten 7.30 vakarā „M e f i s t o f e 1 s".— Pirmdien,
14. oktobri, Nikolaja Orlova otrais koncerts.

Nacionālais teātris. Otrdien, 8. oktobrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, Annas Brigaderes komēdija
,Kad sievas spēkojas". — Trešdien,

9. oktobrī, pulksten 7.30 vakarā, Ibsena komē-
dija „M e ž a pīle" F. Komisarževska režijā.
Piedalās pirmie spēki. Abonentiem derīga
5. biļete.

Dailes teātris. Otrdien, 8. oktobrī, pulksten 7.30
vakarā „V ē d e k 1 i s". Studentiem un skolnie-
kiem puscenas. — Trešdien, 9. oktobrī, pulk-
sten 7.30 vakarā ,,S p o k u vilciens".
Studentiem un skolniekiem puscenas. (Pēdējā
izrāde bija galīgi izpārdota. — Ceturtdien, 10. ok-
tobri, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
„Pi eba I dzēni-v ē verīši". — Piektdien,
11. oktobri, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
„Rautenfelda mīlas traģēdija".

RĪGA.
Angļu-Latviešu klubā,

otrdien, 8. oktobrī, pulksten 8.45 vakarā,
angļu valodas institūta lektors Dr. W. Mat-
thevvs turēs priekšlasījumu: ,,The Record
of the Rocks and Human Origin".

Jaunas valstis.
Lietava.

Politisks juceklis.
Berlinē, 7. oktobrī. Vācu laikraksti

ziņo no Kaunas, ka tur pirms kādām
dienām apcietināti 30 bijušā ministru
prezidenta Voldemāra piekritēji.
Bez tam Kaunā atklāta kāda Voldemāra
piekritēju slepena apspriede un viņas
dalībnieki, skaitā 14, apcietināti. ? Tos
nodošot kara tiesai. LTA.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 8. ol

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5 ļg -.
1 Anglijas mārciņa 2o' 19—ošL

100 Francijas franku 20'28—on'I?
100 Beļģijas beigu 7$O0-JfM3l100 Šveices franku 99 75 incS
100 Itālijas liru 27'04-27x100 Zviedrijas kronu 138,80—130%,
100 Norvēģijas kronu .... 138 15—139'̂100 Dānijas kronu 138,15—13» *100 Austrijas šiliņu 72,75—73 ir
100 Čechoslovakij ' as kronu . . 15 33—154»100 Holandes guldeņu .... 207'85—2OR 0/
100 Vācijas marku 123,30—123<k100 Somijas marku 13 00—1315
100 Igaunijas kronu 138' lu—mL
100 Polijas zlotu 57,55-58 7s100 Lietavas litu 51,10—51 gn

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 80-88

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. OkmiansLiteratūra.
Artilērijas Apskats. Ne5./6. — 1929. VIII gads.

Red. pulkv. V. Šēnfelds, izd. Artilērijas inspektora
štābs.

Redaktors M. Ārons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
22. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
8. novembrī Rīgā mirušā Hein-
richa Jāņa dēla Remesa-Veica
(Remmess-Veitcs) testamentu.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15450 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.

22. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
28. augustā Bulduros mirušā
Zāmueļa Anša dēla Bāliņa testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15452 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
22. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
8. martā Ogres pagastā mirušā
Mārtiņa Jāņa dēla Brimerberga
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15451 Sekr. A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
22. oktobrī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1929. gada 20. aprīlī
Pļaviņu pagastā mirušā Andreja
Brenča dēla Pupura testamentu.

Rīgā, 1929. g. 5. oktobri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

15453 Sekretārs A. Kalve.

Dundagas pagasta tiesa,
Ventspils apriņķī, pamatodamās
uz savu 1929.' g. 2. oktobra lē-
mumu un pagasttiesu likuma 108.
un 109. p., izsludina, ka laulātais
pāris Kārlis - Eduards un Emilija
Reimartus, iedzīv. šī pagasta
Bērzmalnieku mājās, adoptē par
savu meitu un mantinieci Mildu-
Zedoniju Viļā m. Freibergs, dzitn.
1924. g. 13. jūnijā, no šī pagasta
Bērzkalni! mājām, piešķirot adop-
tētais visas miesīgā bērna tie-
sība un uzvārdu „Reimartus *.

Personas, kurām būtu pret so
adopciju kādi iebildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikties šai tiesai sešu

mēnešu laikā, skaitot no si sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesi".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas nekādi iebildumi netiks pie-
ņemti un adopcija no šīs tiesas
tiks apstiprināta.

Dundagā, 1929. g. 2. oktobri.
15163z Ne 12/695

Priekšsēdētājs Blutnbergs.
Darbvedis (paraksts). *

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Valmierā, Garā
ielā Na 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas 1929. g.
12. aprīļa pavēli N° 311699 par
Alberta Ziediņa nekustama
īpa'-uma — Valmierā, Diakonatu
ielā Ks 8 pārdošanu u. c. 1930. g.
9. janvārī, pīkst.10 rītā, 2. izsolē
Rīgas apgabaltiesas civīlnod. sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Albertajāņa d. Ziediņa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Valmierā,
Diakonatu ielā Ne 8 ar zemes
grāmatu rej. Na 149 un sastāv
no gruntsgabala un namaNa 149;

2) ka īpašums publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 50.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku

parādiem par Ls 28.000,— un
15.260 kr. rbļ.; ka solīšana sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1885. p.
noteikumiem, no priekšrocīģo
prasību kopsummas;

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

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

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

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

Valmierā, 1929. g. 5. oktobrī.
15489 Tiesu izp. O.Kasparsons.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. oktobrī, pulkst. 11 dienā,
Rīgā, M. Kalnu ielā Ne 25,
dz. 1, pārdos Kārļa Lindes ku-
stamu mantu, sastāvošu no zirga,
ratiem u. c. un novērtētu par
Ls 384,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. septembrī.
15532 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. oktobrī, pulkst. 10.30 dienā,
Rīgā, L. Maskavas ielā Ne 91,
dz. 4, pārdos Pāvila Vorobjeva
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls 340.

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

Rīgā, 1929. g. 23. septembrī.
15533 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. oktobrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Na 101, sētā,
pārdos Roberta Baloža kustamu
mantu, sastāvošu no smagā auto-
mobiļa, novērtētu par Ls 3000.

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

Rīgā, 1929. g. 7. oktobrī.
15534 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Neretas pagasta tiesa,
Jēkabpils apriņķī, pamatodamās
uz savu 1929. g. 16. maija lēmumu
un pagasta tiesu likuma 108. un
109. pantiem, izsludina atklātībai,
ka laulāti draugi Juris un Jūle
Bīnāti, dzīv. šī pagasta Upes-
Svājānu mājās, pieņem miesīga
bērna vietā (adoptē), ar visām
mantošanas tiesībām, PaulīniOlgu
Bērziņš, dzim. Lasmanis, dzim.
1893. g. 2. decembri, dzīvojošu
tanīs pašās mājās.

Personas, kurām būtu pret šo
adopciju kādi iebildumi, tiek
uzaicinātas tos pieteikt šai tiesai
sešu mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecēša-
nas iebildumi netiks pieņemti, bet
adopcija no tiesas tiks apstipri-
nāta. 14346z

Priekšsēdētājs Fr. Kupčs.
Darbvedis P. Lodziņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
I. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka krāj-aizd. sabiedrības
,,Spēks", Alūksnes krāj-aizdevu
sabiedrības un Gulbenes lauk-
saimniecības biedrības krāj-
aizdevu sabiedrības prasībās
1929. g. 19. decembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Jura, Otto un
Annas Kļaviņu nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.
Litenes muižā ar zemes grāmatu
reģ. Ne 1983 un sastāv no
,,Gāršniek-Klaviņ Ne 45" mājas
41,17 deset. zemes platības, ar
piederumiem:

2) ka īpašums publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
I īpašums apgrūtināts ar hipotēku

parādiem par Ls 1.400 un 2241
rbļ. cara naudā;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-
Valkas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 3. septembri.
15487 Tiesu izp. V. Vilkus.

Rīgas apgabaltiesas Valmieras
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas V'aimierā, Garā ielā
Na 4, paziņo:

1) ka izpildot Rīgas apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas 1928. g.
3. decembra sprieduma uzrakstu
Na 416031 ' par Ls 9315,21 ar o/0
un izdevumu piedzīšanu no
Pētera-Herberta Treija par labu
Latvijas valstij 1930. ģ. 9. janvārī,
pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Pētera-
Herberta Pētera d. Treija ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras apriņķī, Liepupes
draudzē ar zemes grāmatu reģ.
Na 5662 un sastāv no Duntes
muižas zemnieku zemes atdalītām
,,Mežmuižas" mājām;

2) ka īpašums publisk. torgiem
apvērtēts par Ls 10.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 7500,— un
3000 kr. rbļ.; ka solīšana sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1885. p.
noteikumiem;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jā-
iesniedz Tieslietu ministrijas
atļauja;

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 15490

Valmierā, 1929. g. 5. oktobrī.
Tiesu izp. O. Kasparsons.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance- j
leja atrodas Ludzā, Vakzāles ielā
Nal, paziņo, ka 1929. g. 28.okt.,
pīkst. 10 rītā, Mērdzenes pag.. :
Loču ciemā, tiks pārdota Jezupa
Silenika, Staņislava Zujana un
Jegora Senkana kustama manta, i
sastāvoša no viena apdeguša
motora, vienas apdegušas linu
maļamas mašīnas, trīs zirgiem,
četrām govīm, kur.v-droškas,ecēšu
arkla, labības kuļamas mašīnas
un ģēpeles, un novērtēta par
Ls 1315,—. Izzināt sarakstu,
novērtējumu, kā ari .apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 15312z

Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
ielā -Ne 240, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības uz Ls 251,11 un ap-
vienoto citu kreditoru prasību
apmierināšanai 1929. g. 14. de-
cembrī, pīkst. 10, Daugavpilī,
Latgales apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Volde-
māram Rudrašam nekustamu
īpašumu, kas atrodas Ilūkstes
apriņķī, Susejas pagastā, ar zemes
grām. reģ. Na 4409 un sastāv no
Vitenheim-Susējas muižas zemes
gabala ,,Podiņi Ne 47 F";

2) ka īpašums publiskai izsolei
apvērtēts par Ls 2500;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 8000;

4) ka personām, kuras vēlas
pie izsoles dalību ņemt . jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 4. septembri.
15491 Tiesu izp. G. Biernis.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodasAlūksnē,paziņo:

1) ka Centrālas savienības
,,Konzums" prasībā 1929. g.
19. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pār.dos
Jāņa Gaiļa nekustamu īpašumu,
kaš atrodas Valkas apriņķi Rē-
zaka muižā ar zemes grāmatu
reģ. Na 2393 un sastāv no Jaun-
krauču mājas, 19dalderuvērtības;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 4500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 5169,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 5. oktobri.
15488 Tiesu izp. V. Vilkus.

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
policijas iec. priekšnieks, pama-
tojoties uz Priekules-Vainodes
iec. miertiesneša 1929. g. 4. m,
nija spriedumu Ne 546, Nīgrandes
pagastā Asniņa mājā?, 1929. ».
18. oktobri, pīkst. 10 dienā,
izsludina otrreizēju ūtrupi, kuri
pārdos atklātā vairāksolīšanā
Aleksandra Šļapočnika prasības
lietā Fricim un Ēvaldam Rozen-
bachiem piederošo kust. mantu,
sastāvošu no 1 ērzeļa un 1 ķēves ',
kopvērtībā par Ls 250,—. '

f ?«

"Citu iestāšu
sīuālnajumL

1 »
Jelgavas apr. priekšnieka palīgs

2. iecirknī, dara zināmu, ka š. g.
22. oktobrī, pīkst. 12 dienā, Ozol-
nieku pag. ,,Lejas-Bēnužu' mā-
jās, I. Jelgavas slimo kases pra-
sības apmierināšanai, atklātā vai-
rāksolīšanā pret tūlītēju samaksu
tiks pārdoti P/S ,.Zemgales Māls"
piederoši 52000 pirmā labuma
gatavi dedzināti ķieģeļi, novērtēti
par Ls 1050,—. Pārdodamie ķie-
ģeļi apskatāmi pārdošanas dienā
uz vietas. 15305z

Daugavpils pils. IV žīdu pamat-
skolas skolas padome paziņo,
interesentiem, ka loterija-aleģri,
kuras izloze bija nolikta uz
1929. g. 5. oktobri, tiek atcelta,
un naudu par pirktām biļetēm
var saņemt atpakaļ skolas telpās

? (Saules ielā 5) no š. g. 1. oktobra
līdz 1. novembrim. Nauda, kura
netiks izņemta šinī laikā , tiks
skaitīta par ziedotu skolai.
Skolas pārzinis V. Levenbergs.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Viļēnos, Rēzeknes
ielā Ne 10, paziņo:

1) ka dēļ Broņislava Marcin-
keviča prasības Ls 3284 ar °/0
pēc Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas 1928. g. 9. jan-
vāra Na 251 izpildu raksta pie-
dziņas 1929. g. 14. decembrī,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
mirušā Jāņa Donata d. Baloža
mantojuma masas nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apriņķī, Viļēnu pagastā ārzemes
grāmatu reģ'stra Na 7669 un
sastāv no Novo-Rikovas muižas
zemes gabala ar nosaukumu
,,Baloži", 13,91 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 900,— Valsts
zemes bankai;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļa.

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

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

1929. g. 5. oktobri.
15492 Tiesu izpild. O. Vilks.

Izsole.
Subatas muitas punktā

i. g. 28. oktobrī, pīkst. 13, uz
muitas likuma 1156. p. pamata
tiks pārdots atklātā vairāksolīšanā
Staņislavam Vidžim konfiscētais
zirgs, vērtībā Ls 45,—.

Pārdodamais zirgs apskatāms
izsoles dienā pārdošanas vietā.

1929. g. 5. oktobri. Na K 3.
Muitas priekšnieka p. v. i.

15521z K. Gailītis.
Darbvedis (paraksts).

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī paziņo, ka 1929. %.
17. oktobrī, pīkst.' 11, pie Saikavas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Eduarda
Ozola piederoša kustama manta,
sastāvoša no 1 brūnas spalvas
govs, 6 g. veca, nocenota par
Ls 50,—, izpildot 1. apdroš. s-bas
nelaim. gadīj. rakstu no 1929. g.
17. augustā ar Ne 29/99. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 15502z

Madonas apr. priekšnieka palīgs

1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
17. oktobrī, pīkst. 11, pie Saikavas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Jānim Veide

piederoša kustama manta, sastā-

voša no 1 melnas spalvas zirga
15 gdus veca, nocenota par
Ls 20—, izpildot 1. apdros. saD.
nelaim. gad. rakstu no 1929. g.

17. augusta Ne 241/270. ta»'at
sarakstu, atsevišķas mantas_ no-
cenojumu, kā ari apskatīt pārdo-
damo mantu varēs pārdnsai»

dienā uz vietas. j£g^
Madonas apr. priekšnieka pa".*

1. iecirknī paziņo, ka 192». 8;
17. oktobri, pīkst. II, pie Saikavas

pagasta nama tiks izpārdota v»

rāksolīšanā pils. Etelim Sifs Pa-
deroša kust. manta, sastāvoša'»
1 dzelzsasu darba vāģiem 'le^ j
nocenota par Ls 25,—, IZ I\ t .
nodokļu d-ta 5. nodaļas ratw

no 1929. g. 5. septembra »

Na 200/307. Izzināt sarakst , »'

sevišķas mantas nocenojumu ,
arī apskatīt pārdodamo man

varēs pārdošanas diemvur^^

Madonas apr. priekšnieka »«•*

1. iecirkni paziņo, ka M»J
17. oktobrī, pīkst. 11, P-e Sa*

pagasta nama tiks «PJ fl
vairāksolīšanā pils. &"'
Goba piederoša kustama
sastāvoša no 1 bruņas fP oB
govs - 5 gadi veca, «J
par Ls 50-, izpildot 1.

sab. nelaimes gadu, '"PUnj
1929. g. 17. aug^^jttf
Izzināt sarakstu, atsevišķas

^tas nocenojumu, kā ari1<i|

.pārdodamo mantu varēs v
^šanas dienā uz vietas.

Višķu pagasta valde i^,
par ned. nozaudēto kāļa-"
apliec. Ne 2005/ 20142 z. «

no Daugavpils kara apr.
1924. g. 20. oktobri ar A"
Staņislava d. Vorslavana



IZSOLE.
glgas muita, pamatojoties uz muitas iikuma §§ 477., 496. un 561. p., 1929. g. 30. oktobrī, pulkst. 10 no rīta,
muitas pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir
tiesība tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes. Preces apskatāmas izsoles dienā.
" Precepienākusi
«« Preču Lād-

D * h* p ieteik. Kon. Ar kuģj vaļ No kurienes Vietu skaits un zīmes precu nosaukums Vērtība Preču īpašnieks

% N«Na d°- padze, ZCe,u Kad . un svars
^

1926. g.
1 ļ 25490 ļ — ļ 583 ļ Dzelzceļu 15./H1 1926 ļ Meitenes ļ 2 kastes R. F. 530/31 ļ Apgaismotas kino filmas, br. ļ I

II f | | sv. 151,2 kg | 1877,73| SSSR tirdzn. pārstāvu.

1927. g.
2 4204 — 358 „ 3./11 1927 Ventspils 4 ķīpas S. 3517 3520 Apini, br. sv. 501,0 kg 1547,91 E. Lyra <S Co. '

3 25964 38 546 Victoria 17. VII 1927 Hamburgas 1 ķīpa 4501 Automobiļu riepas no mīkstas
gumijas, br. 18,0 kg 58.27 M. Marjanovskv, A. Peter-

man & Co.
4 27540 139 547 Regīna 18. VII 1927 Stetines 1 ķīpa D. & U. 4269 Kokvilnas audumi raibi austi,

br. sv. 91,5 kg 12 gab. 496,06 Gerhards <£ Heys
5 27890 32 568 Nidaros 21./VII 1927 Kopenhāgenas 1 paka B. B. 4412 Kartonažas izstrādājumi, br. sv.

2,4 kg 13,20 Jens Petersens & Co.
6 29141 — 2719 Dzelzceļu 8./VIII 1927 Virbaļiem 1 paka M. 865 Spilvēm'vienkāršos pārvelkamos

pildīti ar vilnu, br. sv. 1,5 kg 18,90 J. Kagan
7 29695 58 565 Baltabor 20./VII 1927 Londonas 1 paka C2 Vilnas tepiķi, apvīlēti, pēļi pil-

dīti ar snalvām, ādas somas,
vilnas audumi, br. sv. 97,1 kg 1503,66 A/S. „Teka"

8 29790 — 2684 Dzelzceļu 3./VIII 1927 Evdtkuniem 1 kofers 2. Rapoport Koka preces pārvilktas ar au-
dumu, br. sv. 15,0 kg 143,43 Baltijas Tranzits.

9 30151 239 707 Regina 15.'VIII 1927 Stetinas 1 režģu kaste A. K. S. 68/1 Krāsoti stikla izstrādājumi, ne-
slīpēti, br. sv. 60,0 kg 7 gab.—
10 gab. sasisti 38,50 Kari Braš

10 30288 213 707 Regina 15./VIII 1927 Stetinas 1 kaste A. G. LI. W. 7192 Mākslīgs zīds, šķeterēts, br.
sv. 73,8 kg 206,87 E. Garbell

11 30289 213 707 Regina 15./VI1I 1927 Stetinas 2 kastes A. G. U. W. 7168/69 Mākslīgs zīds, šķeterēts, br. sv.
149,0 kg 420,35

12 30365 77 674 Nordland 8./VIII 1927 Stetinas 1 ķīpa S. K. 741 Vilnas audumi no 2—4 kv. m,
br. sv. 65,8 kg 597,86 M. Hurvic & Co.

13 31649 — 2903 Dzelzceļu ' 26./VIII 1927 Liepājas 1 paka M. 937 Pārtikas vielas, br. sv. 9,3 kg 39,61 Milda J. Oše Ohlendorff
14 32500 — 2947 Dzelzceļu 31./VIII 1927 Indras 1 paka M. 954 Vilnas tepiķi apvīlēti, br. sv.

10,8 kg, Tepiķi lietoti 181,50 H. Birkhan
15 34424 3 860 Tiber 11./ IX 1927 Dinkirchenas 1 kaste H. L. 516 Divriteņu velosipēds, br. sv.

94,0 kg 2 gab. 159,70 P. Švans & Co.
16 34855 — 2671 Dzelzceļu 2./VIII 1927 Virbaļiem 1 paka M. 846 Bērnu velosipēds, ne kā sa-

( tiksmes līdzeklis, br. sv. 7,0 kg
* 1 gab. 26,14 Lea Maiofes

17 36642 29 865 Egon 12./IX 1927 Helsingforsas 3 kastes Diamant 23813, 100199,28360 Rokas adāmmašīnas, br. sv.
183,8 kg 9,96 Vold. Bērziņš

18 36675 6 596 Sven 26./V1I 1927 Dancigas 1 kaste Duwac Ltd Rīga 1 Sev. nemin, elektriski piede-
rumi, br. sv. 128,4 kg 143,98 J. B. Levitas

19 37476 74 902 Ostsee 19./IX 1927 Stetines 3 ķīpas P. <S S. 1825/3^-5 Papīra tapetes, br. sv. 586,0 kg 360,05 O. Vitte & E. Konov
20 44902 — 2592 Gaisa pastu 25./VII 1927 Vācijas 1 paka J. Šereševskv Rīga Adrese Jēltabaka veselās lapās, br. sv.

1,15 kg 6,44 J. Šereševskv
21 48370 145 779 Regina 29../VIII 1927 Stetinas 1 kaste E. H. G. 3831 Krāsaina, balta stikla un vara

1 izstrādājumi, br. sv. 66,5 kg 157,10 —
22 49859 — 3001 Dzelzceļu 5./IX 1927 Meitenes 1 kofers M. 992 Kokvilnas audumi, voiloka plat-

males, galantērijas un citas
preces, br. sv. 10,5 kg 126,61 Uzrādītājs

23 53492 — 1197 Carsten Russ 12./XII 1927 Hamburgas 2 maisi Mieži graudos, br. sv. 191.5 kg 27,68 —
24 36135 — 2858 Dzelzceļu 22./VIII 1927 Zemgales 1 ķīpa M. 143 Zīda audumi apvīlēti un zīda

adīti izstrādājumi, br. sv.
1,38 kg 100,67 J. B. Levitas

1928. g.
25 24342 21 300 Juno 7./V 1928 Hamburgas 4.ķīpas S. 2153/56 Apiņi, br. sv. 209,8 kg 421,90 —
26 25520 1 74 Arniston 29./I 1928 Londonas 2 saiņi Koki galdiņos, neēvelēti, br. sv.

25,8 kg 12,02 The Anglo Latvian Com-
mercial Co.

27 25981 61 412 Carsten Russ 6./VI1928 ' Hamburgas 1 pudele grozā W. H. 5247 Augļu ievārījumi ar cukuru, br.
sv. 17,7 kg 152,23 —

28 26404 29 103 St. Jūrgen 13./II 1928 Dancigas 2 ķīpas L. G. L. D. G. 3403 271, 274 Apiņi, br. sv. 194,5 kg 668,16 Uzrādītājs
29 27850 2 248 Bertil 25./IV 1928 Liverpūles 1 kaste E. K. 2 Apavi, kokvilnas un vilnas ap-

ģērbi, zīda adīti izstrādājumi
un citas preces, br. sv. 32,0 kg 607,28 —

30 30165 — 1388 Dzelzceļu 28./III 1928 Meitenes 1 paka A. 327 Aitu ādas kažokiem; mītas, br.
sv. 4,5 kg , 25,61 Korth

31 30166 — 1497 Dzelzceļu 3./IV 1928 Valkas 1 kaste RoyaI Skārda izstrādājumi, vienkārši,
br. sv. 4,6 kg 8,70 A. Seifers

32 30446 — ?585 Dzelzceļu 25./VI 1928 Meitenes 1 paka Kokvilnas, vilnas, puszīda, zīda
audumi un citas preces, br.
sv. 5,2 kg 201,72 N. Zelikovič

33 37723 324 496 Regina 25./VI 1928 Stetines 1 kaste D. J. H. 88 Grāmatsējēju izstrādājumi no
linijēta balta papīra, sev.
nemin., br. sv. 95,0 kg 59,61 —

34 39776 — 1846 Dzelzceļu 26./IV 1928 Zilupes 1 kaste 2(685/1 Šujmašīna, sivicšu apģērba pie-
derumi un virsdrēbes, gar-
dīnes tils kokvilnas, br. sv.
270 kg 204,45 Moritc Mandelstam

35 40371 — 801 Drossel 20./VIII 1928 Antverpenes 5 rituļi Lenšu dzelzs, br. sv. 272,0 kg 18,79 —
36 4">438 58 300 kino 7./V 1928 Hamburgas I maiss G. K. 23 Sinepju sēklas, br. sv. 49,2 kg 42,28 Urzaditajs
37 48955 — 2691 Dzelzceļu 3./VII 1928 Zilupes - 1 ķīpa T. B. Vilnas tepiķi, apvīlēti, br. sv.

111 kg 190,49 „

1929. g.
38 8434 — 1650 Pa dzelzceļu 2./X 1925 Zilupes 1 ķīpa Lozbera lapas, nesasmalcinātas,

br. sv. 18,0 kg 27,47 —
39 33246 79 518 Amrum" 10. VII 1929 Hamburgas 2 kastes G. D. 625/6 Kartonažas izstrādājumi un pa-

" pīrs iesaiņošanai, br. sv.
127,5 kg ' 60,97 —

40 pasta kvīte — — Pa nastu 15. V! 1929 Chicago 1 paka 3) 4576 Zīda apģērba piederumi un
v0 f94o adīti izstrādājumi, lietoti, br.

sv. 0.6 kg 79,72 V. Zalcman
41 nasta kvītp 23/VI 1929 New Vorkas 1 paka 3) 7697 Grāmatas svešā valodā (cenzūra)

No 10350 " " br- sv' ]
'28 kg 5-- S- Hamlen

42 pasta kvīte — — 29. VI 1929 Durham N. C.A I paka 2) 10320 Jēltabaka, lapās, br. sv. 1,45 kg 11,86 M. N. Asimakis
No 13^ 15 1

43 nasta kvītp VI 1929 New Vorkas 1 paka 3) 10368 Kombinēti medikamenti do-
No 13307

~~
" " zētā veidā. br. sv. 0.4 kg 10,48 R. O. Luloff

44 našfa bvītP 8'VII 1929 S. Francisko 1 paka 3) 12330 Sev. nemin, prece no balta

Nb 1540*
_ ~" " " stikla, br. sv. 0,55 kg 11,83 I. Raestas

45 nas' ta kvīte 14 /VIII 1929 Vācijas 1 paka 3) 24444 Kartonažas izstrādājumi un
Vo 9<josn " " vasku drēbes izstrādājumi,8y8y br. sv. 9,85 kg 35,19 E. Berger

46 paita kvīte 14 VIII 1929 Rīgas 1 paka 3)25443 Radio lampiņas, br. svarā
N-o 31901 — — » » 9.3 kg 15,66 S. M. P. T. galvenā darbn.

47 nasta kvītp 17 IV 1929 SSSR 1 paka 12 43879 Medicīniski piederumi, br. sv.
ser A ~" ~" " " °'?* 13'

75 Nos- M- Jurkova
Ne 88022 E - Ostrovskaja

Aizrādi!..™- Rp7 tam tanī našā izsolē Dārdos no iepriekšējās izsoles nepārdotās sekosas pārcenotas preces: apiņus, akmeņogļu darvu, ķīmiskus produktus, mālus, putnu ādiņas,«izraaiiums. B a tan paša rtsu p
triju slāpekļa skābi, minerālūdeņus, velosipēdu daļas, reklāmas, dzelzs izstrādājumus un stiepuļus, kinofilmas, kartonažas izstrādājumus , dažādus

^fraugus grāmatas, čuguna izstrādājumus, apavu spodrināmās smēres, bērnu paijas, koka izstrādājumus un citas preces. ]529,
Muitas priekšnieks DUnsbergs. Nodajas pārzinis Grigorjevs.



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Kandavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 24. oktobrī, Kandavā, Sadraud?ī -biedrības namā, uz 'gas

augošu mežu
uz fonda zemes pēc platības un celmu skaita.

IV iecirkņa mežniecībā, Aizdzires novadā, pēc ni3t?h
7 vienības no 0,76—3,55 ha, vērtībā no Ls 304 līdz Ls §qq

Pēc celmu skaita 8 vienības no 13—120 kokiem vSrt-k-
no Ls 14 līdz Ls 207; ' ertlba

Zemītes novadā, pēc platības 3 vienības no 0 16—2 4n t,
vērtībā no Ls 114 līdz Ls 160; ' 'ha>

Matkules novadā, pēc platības 1 vienību 2,12 ha vSi-tih-
Ls 152. ' ruDa

Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprinātiem nosarfjumiem un mežu materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likum
pamata. a

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisii a;10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības ptl

nosolīšanas drošības nauda jāpildina līdz 10% no summas
kuru vienība nosolīta. ' ^

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

Drošības nauda ciršanas vietu satīrīšanai uz fonda zemēm
jāiemaksā 10% no vienības pārdošanas summas.

Par vienībām KaKe 1—6 jāmaksā apvienotā drošības naudaciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru darbu izvešanai —
20% apmērā no vienības pārdošanas summas, pie kam drošības
nauda paliek mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas vienībām
N2N2 1—6 notīrīs mežu resors.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie IV iecirkņa
mežziņa. 15520 Kandavas virsmežniecība.'

Valsts solmnleciCns departaments
izdos

mazāfc&rasītāļienm rafistisgkā izsofē
1929. g. 15- oktobrī, pīkst. 10 dienā, Linu monopola nodaļas

telpās, Rīgā, Noliktavas ielā 1, dz. 3,

24.000 metru maisu audekla pagatavošanas darbus.
Piedāvājumi, nomaksāti ar 80 sant. zīmognodevu, izstrādāti

saskaņā ar departamenta noteikumiem, slēgtās aploksnēs, ar uz-

rakstu ,,uz 24.000 metru maisu audekla izsoli", iesniedzami Linu
monopola nodaļai līdz izsolei, vai ari pirms izsoles sākuma tieši
izsoles kommisijai. Piedāvājumiem jāpievieno izsoles noteikumos
paredzētais nodrošinājums 10% apmēra no piedāvājuma kopvēr-

tības, bet ne mazāk par Ls 1.800,—. 15524
Tuvākas ziņas par izsoli saņemamas Linu monopola nodaļā.

K. 1.ttlo on kredītu pārvalde
(Valdemāra ielā Ne 10/12)

izdos rakstiskā izsolē
1929. g. 15. okt., pīkst. 11,

būs- un remontdorbiu šādos uletās:
£tīgā:

1) pārbūves darbus ēkās NeNe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2-a un 7-a bij.
Kaučuku fabrikā, par apm. Ls 76421,94. Darbu nobeigšanas
termiņš 1929. g. 15. dec;

2) remontdarbus ēkā Ne 2, Oskara ielā Ne 9, par apm. Ls 1892,58.
Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. novembris;

£>«sugai>grīvā:
3) remontdarbus pagrabā Ne 1. Kometfortā, par apm. Ls 1615,66.

Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. novembris;

'Motāeraja:
4) remontdarbus ēkā Ne 298, par apm. Ls 2112,43. Darbu

nobeigšanas termiņš 1929. g. 15. decembris;
5) krāsns remontdarbus ēkā Ne 294 — pirtī, par apm. Ls 2736,49.

Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. novembris;
6) remontdarbus ēkā Ne 294, par apm. Ls 1872,18. Darbu no-

beigšanas termiņš 1929. g. 15. novembris;

'štoniņu nometnē:
7) jumta pārsegšanas darbus ēkā Ne 9, par apm. Ls 1560,37.

Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. novembris;
(Tunumā:

8) elektriskās apgaism.ietaises darbus Tukuma-Talsu kara apriņķa
pārvaldes ēkā par apm. Ls 840,35. Darbu nobeigšanas ter-
miņš 1929. g. 15. novembris;

Mrustpilī:
9) remontdarbus ēkā Ne 8, par apm. Ls 3508,39. Darbu no-

beigšanas termiņš 1929. g. 15. novembris;
10) "bencīna šķūnīša būves darbus Aviācijas pulkam, par apm.

Ls 1634,41. Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 15. nov.;

'Daugavpili:
11) klozetu ierīkošanas darbus ēkā Ne 116, par apm. Ls 2623,81.

Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 15. novembris;
12) remontdarbus ēkā Ne 116, par apm. Ls 2028,37. Darbu no-

beigšanas termiņš 1929. g. 15. novembris.
Izsole notiks Rīgā, K- M. Budžetu un kreditu pārvaldes

izsoļu telpās augšā norādītā dienā un stundā.

£)au&awniii:
13) elektriskās apgaismošanas ierīces darbus ēkā Ne 64, par apm.

Ls 1040,31. Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 15. nov.;
14) pārbūves darbus ēkā Ne 462, par apm. Ls 30299,23. Darbu

nobeigšanas termiņš 1930. g. 30. jūnijs;
15) zirgu dzirdamās siles ierīkošanas darbus ēkā Ne 326, par apm.'

Ls~ 1170,48. Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. nov.;
16) maizes cepjamās krāsns mūrēšanas un' dzelzsbetona griestu

izbūves darbus ēkā Ne 114, par apm. Ls 14811,56. Darbu
nobeigšanas termiņš 1930. g. 15. janv.;

17) kapitālremontdarbus ēkā Ne 146, par apm. Ls 29981,07. Darbu
iesākami 1930. g. 15. martā un nobeidzami tā paša gada
15. augustā.
Izsole notiks Daugavpilī, Kara būvniecības pārvaldes IV raj.

telpās, Embotes ielā Ka 26, augšā norādītā dienā un stundā.

Jttenāja:
18) iekšējos remontdarbus III grupas ēka Ne 15, Kara ostā," par

apm. Ls 1763, 99. Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. nov.;
19) Šķēdes šosejas bruģa atjaunošanas darbus, Kara ostā, starp

VI grupas ēkām KaKe 4—7, par apm. Ls 7236,83. Darbu
nobeigšanas termiņš 1930. g. 31. marts;

20) remontdarbus V grupas ēkā Ne 5, Kara ostā, par apm. Ls 1562,98.
Darbu nobeigšanas termiņš 1929. ģ. 15. decembris;

21) jumta remontdarbi VI grupas ēkā Ne 26, Kara ostā, par apm.
Ls 3032,49. Darbu nobeigšanas termiņš 1929. g. 30. nov.

Izsole notiks Kara būvniecības VI rajona telpās, Kara ostā,
Lāčplēša ielā Ne 24, augšā norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi nodrošināmi 10% apmērā no piedāvājumu
kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi par izsoli Rīgā — K. M. Budžetu un
kreditu pārvaldes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ka 10/12 (ieeja
no Elizabetes ielas), dz. 4, istaba 7, bet par izsolēm Daugavpilī
un Liepājā — attiecīgās izsoļu vietās un Kara būvniecības pār-
valdes techniskā daļā, Citadelē Ne 24, katru darbdienu no pīkst.
q_15. L Ka 4224. 15525b

Jūrniecības departaments
izdos 1929. g. 15. oktobrī jauktās izsolēs

pīkst. 12 Rīgas muitas noliktavu M 8 un M 9
trotuāra asfaltēšanas darbus.

Nodrošinājums Ls 150,—.
pīkst. 12,30 Aizsargpāļu puduru izvilkšanu augšpus

dzelscefa tiltiem.
Nodrošinājums Ls 50,—.
Izsoles noteikumus izsniedz iztabā 15. L 4246 15528

Valsts saimniecības departaments
i zn owna s

š. ģ. 14. oktobri rakstiskā sacensībā

Sakas spirta dedzinātavu.
Ar sacensības noteikumiem var iepazīties sākot ar š. g.

Q oktobri ikdienas no pīkst. 9—13 dienā, Rīgā, Valdemāra ielā
ļk 2-a Administratīvā nodaļā. L 4253 15527

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina

rakstiskas izsoles
iQ9Q s 19 okt. uz 1) apses koka lāpstām — 2300 gab.;1929. g. »»• «>»

^
fjniera lāpstām _ 5000 gab.

io9Q 0 19 okt. uz 1) Berlīnes zilumu, pulveri— 10 kg;
1929. g. !» oki.

2) / svļtļa baltumu puK ,_ 2500 kg
io9Q a 21 okt. uz šķidro sikatīvu — 1000 kg;

929 i! 2 i X uz tīrīto higroskopisko vati - 200 kg.

029 « 21 okt. uz brezenta audekla - 675 t. m.
' it'cnin sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā

„, j «Ko. naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas

SlzcTvi-vafcle Oogoļa 'ielā Ka 3, dz. ist. 103. L 4249. 15526b

Balvu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g, 11. novembri, virsmežniecības
kancelejā Balvos, Mežniecības ielā Ka 1,

augošu mežu pēc platības.
II iec. mežniecībā Balvu nov. pēc platības 6 vienības no

0,96—2,68 ha, vērtībā no Ls 268 līdz Ls 906.
IV iec. mežniecībā Aleksandropoles nov. 12 vienības no

0,66—6,90 ha, vērtībā no Ls 260 līdz Ls 1100.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto no-

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

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

10% drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātās vērtibas.
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 bankas 6% ķīlu zimes; 2) Latvijas bankas uti citu kredīt-
iestāžu garantijas.

Drošības naudas cirtumu vietu satīrīšanai 3% un meža
kultūru darbu izvešanai 15% no vienības pārdošanas summas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 15307 Balvu virsmežniecība.

Balvu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 24. oktobrī virsmežniecības kancelejā

Balvos, Mežniecības ielā Ka 1,

augošu mežu pēc platības un sekuestr. materiālus.
I iec. mežniecībā Pakalniešu nov., 2 vienības, plāt. no 7,—līdz

13,02 ha, vērtībā no Ls 596 ,— līdz 671,—;
II iec. mežniecībā«Balvu nov., 7 vienības, plāt. no 1,86 līdz 5,37 ha.

vērtībā no Ls 62,— līdz 612,—
dedzināma malka 2 vienības no 20 līdz 48,15 steri, vērtībā
no Ls 48,— līdz 50,— ;

IV iec. mežniecībā Aleksandropoles nov., pēc platības 11 vienības
no 1,14 līdz 16,4.3 ha, vērtībā Ls 16,— līdz 365,—;
dedzināma malka, 2 vienības no 8,75 līdz 23,44 steri, vērtībā
Ls 14,— līdz 82,—.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu

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

Gatavus materiālus pārdos pret tūlītēju samaksu saskaņā ar
virsmežniecības nosacījumiem. Materiāli pircējam jāpieņem'tādā
stāvoklī, kādā tie atrodas nokrauti mežā uz vietas bez brāķēšanas
un pārmērīšanas pēc virsmežniecības uzdotā mēra.

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

10% drošības naudas no vienības izsludinātas vērtības. Pēc nosolī-
šanas 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) Latvijas bankas un citu
kredītiestāžu garantijas.

Drošības nauda cirtumu vietu satīrīšanai 10% no vienības
pārdošanas summas.

Ja mežu uz fonda zemes nopircis zemes ieguvējs , drošības
naudas izcirtumu satīrīšanai netiek ņemtas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņa
mežziņiem. 15308v Balvu virsmežniecība.

Šoseju un zemes ceļu departamenta
11. rajona inženieris

savā kancelejā, Bauskā, Sudmalu ielā 73, š. g. 19. oktobrī, pīkst. 10,

izdos jauktā izsolē
4 gab. dzelzsbetona caurteku būvi uz Bauskas—Skaistkalnes jaun-
būvējamās šosejas km 3,486; 4,077; 4,386 un 5,111.

Nodrošinājums Ls 185,—.
Tuvākas z'ņas un paskaidrojumi kancelejā. L 4235 15529

Liepājas-GIūdas dzelzceļa būves vai
pazīņo, ka uz 1929. g. 10. oktobrī noliktā rakstiskā sacensība
Dobeles un Saldus staciju mēchaniskās ūdensapgādes ietaišu
iegādāšanai L 4238 15530

tiefo atcelta.

Artilērijas laboratorija Liepāja»
Kara ostā, Laboratorijas ielā Ka 1, 1929. g. 15. oktobrī, pīkst. 11,

pārdos jauktā vairāksolīšanā

laboratorijai nevajadz. un nederīg. šādas mantas:
dzelzs, skārda, tērauda, misiņa, svina un cinka lūzumus —
11.727 kg; dzelzs un tērauda skaidas — 1306 kg; skārda at-
griezumus — 93 kg; cinka, svina, aluminija un misiņa iz-
degumus — 435 kg, kā arī dažas citas nederīgas mantas pēc
saraksta.

Pārdodamo mantu sarakstu un pārdošanas noteikumus uz
pieprasījumu izsūta. 1* 13871

Drošības nauda uz izsoli Ls 20,—. Pārdodamās mantas
iepriekš var apskatīt Artilērijas laboratorijas saimniecības daļā,
darba dienās no pīkst. 9—13; turpat arī sniedz tuvākas ziņas.

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
17. oktobrī, plkšt. 10, pie Mār-
cienas pagasta nama tiks izpār-
dota vairāksolīšanā pils. Andre-
jam Dadzītis piederoša kustama
manta, sastāvoša* no 1 zāles
pļaujamās mašinas ,,Dēring" fir-
mas, nocenota par Ls 28,64 iz-
pildot Rīgas apgabaltiesas II kr.
nod. rakstu no 1929. g. 26. aug.
ar Ka 21828. Izzināt sarakstu,
atsevišķas mantas nocenojumu ,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī, paziņo, ka 1929. g.
19. okt., pīkst. 11, pie Bērzaunes
pag. Boķu skolas, tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Pēterim Balt-
gailis piederoša kustama manta,

ša no 1 atsperu ecēšām,
lietošanas kārtībā, nocenotām par
Ls 12,—, izpildot 1. apdr. s-bas
nelaim. gadīj. rakstu no 1929. g
16. augusta ar Ka 200 218. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā arī ' apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 15501z

Krāslavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 5. novembrī Dagdas pagasta namā-

sagatavotus materiālus un noplēšanai ēkas.
I iec. mežniecībā: Dagdas novadā pie mežziņa mājas atlikumu

no būves baļķus, 1929. g. 17. maija izsolē nepārdotus 1 vienību
143 gab. ar masu 33,01 ciešmetru un taksi, pazeminātu par 50% —
Ls 106,—;

II iec. mežniecībā: 1) Asūnes novadā 46. un 47. kvartālā
sagatavotus tilta kokus un galotnes, 1 vienību 309 gab. ar masu
100,30 ciešmetru un taksi — Ls 584,—; 2) Bukmuižas pag.,
Labecku sādžā uz Pāvila Labecka zemes atrodošos un valstij pie-
derošu šķūni .novērtētu par Ls 160,— un 3) 1929. g. 17. maija izsolē
nepārdotus un Asūnes novadā Ka 29 apgaitā atrodošus baļķus,
1 vienību 161 gab. ar masu 82,84mun takses pazeminā'umu par
75% — Ls 25,—.

Par materiāliem nosolītā summa jāsamaksā tūliņ izsolē.
Virsmežniecība patur sev tiesības vienības noņemt no izsoles.
Tuvākas ziņas Krāslavas virsmežniecības kancelejā un pie

I un II iec. mežziņiem. 15519v Krāslavas virsmežniecība.

Šlīteres virsmežniecība
paziņo interesentiem, ka

š. g. 20. ofeloftra mesa-pārdošanas i&sote
(izsludināta „Vald. Vēstn." Ka 220 — 1929. g.)

pārceftei uz s. ģ. 1. novembri.
15518 Šlīteres virsmežniecība.

Latvijai ilaiiin savienībai
bilance 1929. g. 1. janvārī.

Aktīvs. Pasīvs.
Kase Ls 4160,— Paju kapitāls . . . Ls 4000,—
Vispārējo izdevumu Rezerves kapitāls . ,, 160,—

rēķins „ 317,90 Kreditori .... ? „ 317,90

Ls 4477,90 Ls 4477,90

15449 Valde.

Madonas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g..
21. oktobrī, pīkst. 12, pie pagasta
nama, tiks izpārdota vairāksolī-
šanā pils. Pēterim Leimanim pie-
deroša kustama manta, sastāvoša
no 1 dārza ravētāja ,,Planēt",
nocenota par Ls 15,36, izpildot
1. apdr. s-bas nelaim. gadīj.

rakstu no 3. septembra 1929. g.
ar Ka 12/15. Izzināt sarakstu, at-
sevišķas mantas nocenojumu, kā
arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Tirdzniecības un rūpniecības
akciju sabiedrības

Ch. JUrgenson
gadskārtējā akcionāru
PILNA SAPULCE

notiks š.g. 30. oktobri, pulksten
7 vakarā, Rīgā, Vaļņu ielā Ka 20.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņojums par sabiedrī-

bas darbību un norēķināšanas
pārskats par 1928./29. g.

3) Revīzijas kommisijasziņojums.
4) Gada pārskata pieņemšana un

apstiprināšana; peļņas sadalīs.
5) Budžets 1929./30. gadam.
6) Vēlēšanas.
7) Statūtu grozīšana.
8) Dažādi priekšlikumi un jau-

tājumi. 15531 Valde.
l

Birzgales pag. padome,
Rīgas apriņķī, š. g. 29. oktobrī,
pulkst. 14, pagasta valdē pieņems

vaļona ārstu,
ar dzīves vietu Birzgales centra
jaunizbūvētā mājā. Ērta sa-
tiksme uz Lielvārdes un Lāšplēša
stacijām. Pie mājas augļu dārzs
un sakņu dārzam zeme.

Darbības rajons Birzgales pa-
gasts ar apm. 3000 iedzīvotājiem.

Alga pēc valdības noteikumiem
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu
un apgaismošanu un piemaksas
pēc tautas labklājības ministrijas
noteikumiem. Ar pagastu pēc.
vienošanās atlīdzība, par skolas
un nespējnieku nama kontroli un
sanitāro uzraudzību pagastā.

Ārsta mājā arī ir aptieka un
vecmāte.

Ārstus lūdz pieteikties pagasta
valdē līdz š. g. 29. oktobrim
rakstiski vai pa telefonu Birzgales
pagasta valdē, vai 29. oktobri
pīkst. 14 personīgi uzrādot
savus dokumentus.

Uz pieteikumiem pagasta valde
nosūtīs pretī stacijā pajūgus.

Birzgales pag. valdē,
1929. g. 4. oktobrī.

3 Priekšsēd. v. J. Kviesis.
15509z Darbvedis (paraksts).

Akcijusabiedrības „Zinlikvidācijas kommisijā
uzaicina savus akcionārus uz

ārkārtējo pilno sapulci,
kura notiks Rīgā, 1929. g. 31- ok-

tobrī, pīkst. 1 dienā, 1. Kalēju
ielā Ne 33, dz. 1.

Dienas kārtība:
1) Likvidācijas kommisijas no-

rēķins. .
2) Likvidācijas kommisijas ziņu

jumi un par sabiedrības HKvi

dāciju. , ....
Saskaņā ar akciju sabiedrības

statūtiem pie nepilnas aKcij

balsu skaita ierašanās, otra p»n

sapulce notiks 1929. g. 21. jg
vembrī, pīkst. 1 dienā, tas pas»

telpās un ar to pašu dienas kar»
bu un šī sapulce skaitīsies pa>
likum. pie katra akc. balsu ska ta.

Likvidācijas J<ommisua:

Nozaudēta un tamdēļ sķaitSn»
par nederīgu kvīte Ka 984, w"|
1928. g. 7. maijā no tirdzn.

velosipēdu rūpniecības aS „j''
Ērenpreis ^^« «ļļ
Brīvības iela .Na 129 iJj» . *
1 depo vekseli Ls 1000 Julnaņi
Iršam Rankas Ceļmalītes. \oS^
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