
Rīkojums atvaļināto karavīru, rezervistu

un zemessargu reģistrāciju lietā.

Paskaidrojumi pie š. g. izglītības ministrijas
rīkojumiem JSfoJNē 2593 un 2997 Lat-
gales skolu valdēm par latgaliešu
izloksnes mācīšanu skolās.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Lai vienkāršotu līdz turpmākam rīko-

jumam atvaļināto karavīru, rezervistu un
zemessargu reģistrāciju pagastu un pil-
sētu valdēs un policijas iestādēs, turpmāk
minētās iestādēs reģistrācijas grāmatas ne-
vest un atvaļinātos karavīrus, rezervistus
un zemessargus reģistrēt tikai ziņojumu
grāmatās. Ziņojuma grāmatas vedamas
pēc dzimšanas gadiem, katram gadam at-
sevišķa grāmata, pēc 4. pielikuma instruk-
cijas par karavīru atvaļināšanu no aktīvā
kara dienesta, līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezervistu un zemes-
sargu reģistrāciju, kontroli un iesaukšanu
apmācībā 3. panta. Visām ziņojumu
grāmatām vedams viens kopīgs alfabēts
pēc Armijas štāba dotā parauga.

Sīkākus noteikumus par atvaļināto kara-
vīru, rezervistu un zemessargu reģistrēšanu
ziņojumu grāmatās izdod Armijas štābs.

Pārējie noteikumi attiecībā uz līdz
turpmākam rīkojumam atvaļināto kara-
vīru, rezervistu un-zemessargu reģistrāciju
paliek spēkā līdzšinējie.

Instrukcijas par karavīru atvaļināšanu
no aktīvā kara dienesta, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru, rezervistu
un zemessargu reģistrāciju, kontroli un
iesaukšanu apmācībā 3. panta 2.nodalījuma
(pagastu un miestu un policijas iestādēs)
a un b punkts (reģistrācijas grāmatas un
viņu alfabēti), 4 un 7. panta nosacījumi
attiecībā uz reģistrācijas grāmatu un alfa-
bētu vešanu reģistrācijas iestādēs ar šo
atcelti.

Jauno reģistrācijas kārtību ievest dzīvē
ar 1930. g. 1. janvāri.

Rīgā, 1929. g. 27. novembrī. M 2590/go
Kaļ'a ministris A. Ozols.

Armijas štāba priekšnieks,
ģenerālis Kalējs.

Paskaidrojumi
pie š. g. izglītības ministrijas rīkojumiem
JWs 2593 un 2997 (publ. „Vald. Vēstn."
137. un 153. numurā) Latgales skolu valdēm
Par latgaliešu izloksnes mācīšanu skolās

Ņemot vērā, ka pēdējā laikā iznākušas
mācības grāmatas pamatskolu zemākām
klasēm latgaliešu izloksnes jaunajā pareiz-
rakstībā, aizrādu, ka sākot ar 1930. 31. mā-
cības gadu latgaliešu izloksnes stun-
dās pirmskolā un pamatskolas I klasē,
bet, sākot ar 1931./32. mācības gadu,
Pamatskolas pārējās klasēs, kā arī vidus-
Un arodu skolās, lietojamas tikai jaunajā
Pareizrakstībā iespiestas mācības grāmatas.pārējos mācību priekšmetos latgaliešu
lz'oksnes jaunajā pareizrakstībā iznākušas
lamatas stājas pakāpeniski vecajā pareiz-
rakstībā sarakstīto mācības grāmatu vietā.

aaizrādījums stājas skolu departa-
n!en_ ta š. g. paskaidrojuma JVs Nu A-1127

Rīgā, 1929. g. 27. novembrī. Ni> A-1459.
Izglītības ministra b. D. Jaudzems.
Skolu dep-ta direktors K. Ozoliņš.

I

Valdības iestāžu paziņojumi

Pamatojoties uz jaunatnei kaitīgas
literatūras apkarošanas kommisijas
1929. g. 21. novembra sēdes lēmumu,
izsludinu:

Sēnalu un neķītrību literatūras
sarakstu Nr. 20.

113. Jānis Spriņģis ,,Salomons Liber-
mans", romāns (sēriju izdevums). Izd.
„Dzīve", Rīgā, 1929. O. Leitana grā-
matu spiestuvē, Rīgā.

114. Sēriju izdevums ,,Malienas aiz-
kulises" ar dažādiem citiem nosauku-
miem, piem. „Notikumi dienā un naktī",
,,Lietas, par kurām klusē" u. t. t.
Redaktors Dr. Pagāns. Izdevējs J. Tau-
riņš. R. Pastalnieka tipogrāfijā, Alūksnē.

Saskaņā ar noteikumiem par jaunatnes
pasargāšanu no sēnalu un neķītrību litera-
tūras („Vald. Vēstn." 92. num. 1927. g.
28. apr.) šai sarakstā uzņemto literatūru
nav atļauts:

1) izplatīt ar kolportieru palīdzību;
2) atklāti izlikt vai piedāvāt grāmatu

veikalos, kioskos, publiskās vietās,
vai atklāti izlikt tirgotavu telpās,
skatu logos vai citās no ielas redza-
mās vietās;

3) izplatīt sludinājumu vai kādā citā
pasūtījumu vākšanas ceļā;

4) piedāvāt pirkšanai;
5) izsniegt par maksu vai bez maksas

personām, jaunākām par 18 gadiem;
6) turēt skolu un jaunatrjes bibliotēkās.
1929. g. 27. novembri. JMg 6116.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Ministra sekretārs V. Vīgants.

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

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

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

Sievietes:

Tekstilrūpniecības strādnieces. . . 6
Apģērbu strādnieces ....... 19
Ķīmiskā rūpniecībā —
Minerālvielu apstrādāšanas strādn. 11
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 11
Grāmatrūpniecības strādnieces . . —
Tirdzniecības kalpotājas 4
Higiēnas strādnieces 7
Kantora darbinieces 27
Mājkalpotājas 140
Tirdzniecības kalpotājas —
Laukstrādnieces 11
Nekvalificētas strādnieces .... 1100
Citos arodos 4
Pusaudži 16

Kopā 1356
Vīrieši:

Metalstrādnieki 88
Kokstrādnieki 20
Apģērbu strādnieki
Pārtikas un narkot. vielu strādn. . 20
Dažādu dzīvnieku vielu apstrād.

strādnieki 8
Grāmatrūpniecības strādnieki . . 7
Būvstrādnieki 112
Transporta strādnieki 3
Tirdzniecības kalpotāji 2
Kantora darbinieki 24
Laukstrādnieki 3
Nekvalificēti strādnieki 481
Citos arodos 12
Pusaudži 24

Kopā 804

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Ielu pārdēvēšana Ķemerēs.

Saskaņā ar Ķemeru pilsētas domes
1929. g. 21. septembra lēmumu: Alek-
sandra iela ir pārdēvēta par Raiņa ielu.

Pilsētas galva P. Šmideber^s.
Sekretārs [. Zunders.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par tirgošanās laiku Valmierā.

Pieņemti pilsētas domes 5929. g. 4. novembra
sēdē (prot. N& 12, pkt. 2) un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departamenta

1929. gada 16. novembra rakstu ,Vs 94364.

1. §. 1927. g. ,,Vald. Vēstneša" 64. nu-
murā publicēto saistošo noteikumu par
tirgošanās laiku Valmierā 3. § izteikt šādi:

3. §. Maiznīcas, kurās netirgojas ar
konditorejas vai kaut kādām citam
precēm un gaļas un gaļas produktu

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
i ,'gadu 12,— gadu 18,—
3 mēn 6,— i 2 gadu 10,—
1 „ 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70

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

Latvijas valdības J&jL oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot *££sļM mšMfģļ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^TsHkS^^^^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilīJVTs2. Tālrunis20032 ^§^||Pplp^ Rīgā, pilī .Ns 1. Tālrunis20031
Runas stundas no 11 — 12 *^p^&S 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

Izlabojums.
1929. gada „Vald. Vēstn." 192. num.

publicētā sarakstā par apriņķu admini-
stratīvo iekārtu un pagastu sadalījumu
pa iecirkņiem: 1) Kuldīgas apriņķa
1. iecirknī ar kārtas N° 1 ievesto Griķu
pagastu no saraksta strīpot kā pievienotu
pie Kuldīgas pagasta (skat. Pašvaldības
departamenta 1927. g. 30./31. decembra
rīkojuma N° 109423 ,,Vald. Vēstneša"
1928. g. N° 2) un 2) Rēzeknes apriņķa
1. iecirknī ar kārtas N° 1 ievesto Labvārža
(bij. Birzgala) pagastu kā pārdēvētu (sk.
Pašvaldības departamenta 1926. gada
30. aprīļa rīkojuma JNs 104004 „Vald.
Vēstn." 1926. g. N° 97) lasīt par „Bērz-
gales" pagastu.

Departamenta direktors Šlosbergs.
Nodaļas priekšnieks J. Rozenbachs.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 20. novembra lēmumu,
mekfē uz sodu lik. 574. p. 2. d. pamata ap-
sūdzēto Rūdolfu A n k r a v u (agrāk dzīvoja
Marjas ielā Ns 67, dz. 5), kura pazīmes tiesai
nav zināmas.

Visām iestādēm un personām, kam zināms,
kur atrodas minētais Ankravs un viņa manta,
jāpaziņo par to Rīgas apgabaltiesai.

Rīgā, 1929. g. 26. novembrī.
Priekšsēdētāja biedrs T. Bergtāls.

Sekretāra palīgs K- Ap s ī t s.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 19. novembra lēmumu
meklē Zaulu Nachmana d. Klinku, piede-
rīgu pie Rīgas pils., 56 g. vecu, apsūdzētu pēc
sodu lik. 574. p.

Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
Klinka atrašanās vieta, tiek lūgtas spert attiecīgus
soļus viņa apcietināšanai un nogādāšanai manā
rīcībā.

1929. g. 26. novembrī. Ns 1141.
Miertiesnesis F. Neimanis.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 22. novembra lēmumu,
meklē Aloizu Jāzepa d. S t i v r i n u , piede-
rīgu pie Gaigalovas pag. Rēzeknes apr., 35 g.
vecu, apsūdzētu pēc sod. lik. 276. p.

Visas iestādes un personas, kam būtu zināma
Stivrina atrašanās vieta, tiek lūgtas spert attie-
cīgus soļus viņa apcietināšanai un nogādāšanai
manā rīcībā.

1929. g. 26. novembri. Ns 1168.
Miertiesnesis F. Neimanis.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 22. novembra lēmumu,
meklē Ievu .Jāņa m. S t a t k u s , piederīgu
pie Lietavas, 42 g. vecu, apsūdzētu pēc sodu
lik. 581. p.

Visas personas un iestādes, kam būtu zināma
Statkus atrašanās vieta, lūdzu spert attiecīgus
soļus viņas apcietināšanai un nogādāšanai manā
rīcībā.

1929. g. 26. novembrī. .JVs 1226.
Miertiesnesis F. Neimanis.

Liepājas 1. iecirkņa miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un 846.—852.
p.. meklē šādas personas:

1) Lietiņu, Pauli,'Jāņa d., dzim. 1895. g
8. maijā, Burtnieku pag., pieder, pie Limbažu
pils., Latvijas pav., rfoaarb. kā telefona techniķis,
bijis telefona tīkla ierēdnis, agrāk dzīv. Liepājā,
Alejas ielā Ns 10 un Ventspilī, Saules ielā Ns 18,
apsūdz, pēc sod. lik. 574. p. 1. d. (Krim. akts
Ns 82 — 1929. g.)

2) Cims. Paulīni Līnas meitu, dzim. 1905. g.
10. janv., Latvijas pils., čigānieti, agrāk dzīv.
Lutriņu pag. un Liepājā, Kalēju ielā JV°22, apsūdz,
pēc sod. lik. 276. p. J. d. ?.. pkt. (Akts Ns 238 —
1929. g.)

3) Danenbergu, Eduardu Jāņa d., dzim.
1894. g. 28. februārī. Liepājā, piederīgs pie Liepājas
pilsētas, agrāk dzīv. Liepājā, Aldaru ielā Ns 11,
apsūdz, pēc sod. lik. 276. p. 1. d. 3. pkt. (Krim.
akts JV° 335 — 1929. g.)

4) Brūmani, Augusti-Adeli-Linu, Pētera meitu
dzim. 1876. g. 5. augustā, Gudenieku pag., ar
Latvijas pasi, izdot, no Liepājas prēf. 1928. g.
5. maijā ar BZ Ns 010080 37873, agrāk dzīv.
Liepājā, Kaulu ielā Ns 4, apsūdz, pēc sod. lik.
607. p. 2. pkt. (Krim. akts Ns 364 — 1929. g.)

5) Stepanovu, Annu Antona m.. dzim.l!"
19. jūlijā, Pēterpilī, Latvijas pavalstu., ar Latvijas
pasi ser. NT .V?015960, izd. 1928. g. 30. jūlijā no
Ropažu pag. valdes, Rīgas apr., ar Ns 1760, —
bija pierakstīta Liepājā no 1929. gada 11. jumja
Arnolda ielā .V? 26, apsūdz, pēc sod. lik. 574. p.l.d.
(Krim. akts Ns 357 — 1929. g.)

6) Franke, dzim. Bilbij, Vandu, dz;m.l909.g.
12. maijā, Liepājā, kura 1915. g. 25. septembrī

bija pierakstīta Liepāja, Rožu iela Ns 26 un dzīvo-
jusi tur līdz 1919. g. 22. decembrim un atkal no
1929. g. jūlija mēn. līdz oktobrim, apsūdz, pēc
sod. lik. 574. p. (Krim. akts Ns 633 — 1929. g.)

Katram, kam zināma meklējamo personu vai
viņām piederošas mantas atrašanās vieta, jāpa-
ziņo par to miertiesnesim vai tuvākai policijas
iestādei.

Liepājā, 1929. g. 23. novembrī.
Miertiesnesis J. Ziemelis.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 6. novembra lēmumu,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71., 841.—843. p.,
meklē Georgu (Grigoru) Jūles d. Kleinu,
kujš dzimis 1906. g. 30. augustā, pēc tautības
čigāns, maza auguma, tumšu seju, melniem ma-
tiem, uzturas ar vecā parauga pasi, līdz 1928. g.
19. oktobrim uzturējies Priekules pilsētā, Liepājas
apr., apsūdzēts pēc sodu lik. 581. p. 5. d. (Krim.
akts Ns 725/29. g.)

Katram, kam zināma meklējamās personas
dzīves vieta, bez kavēšanās par to jāziņo Prie-
kules-Vaiņodes iec. miertiesnesim vai tuvākai
policijas iestādei, bet pēdējai meklējamais Kleins
apcietināms un nogādājams Priekules-Vaiņodes
iecirkņa miertiesneša rīcībā.

Priekulē, 1929. g. 25. novembrī. Ns 725.

Miertiesnesis E. Bērziņš.
Sekretāis J. Pizi ks.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz Vincenta Kārļa un Annas dēla
Staņeviča meklēšanu, par ko publicēts ,,Val-
dības Vēstneša" 1925. g. 49. numurā, meklējamās
personas atrašanās dēļ.

Priekulē, 1929. g. 26. novembrī. Ns 301.
Miertiesnesis E. Bērziņš.

Sekretārs J. Pi z i ks.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz Toma Jāņa dēla L e i ņ a meklēšanu,
par ko publicēts ,.Valdības Vēstneša" 1925. g.
61. numurā, meklējamās personas atrašanās dēļ.

Priekulē, 1929. g. 26. novembri. Ka290/24. g.

Miertiesnesis E. Bērziņš.
Sekretārs J. P i z i k s.

Priekules-Vaiņodes iec. miertiesnesis
izbeidz Harija Šteinfelda meklēšanu, par
ko publicēts ,,Valdības Vēstneša" 1925. gada
266. numurā, meklējamās personas atrašanās dēļ.

Priekulē, 1929. g. 26. novembrī. JV9 495.

Miertiesnesis E. Bērziņš.
Sekretārs J. P i z i k s.

Saldus iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Emila Miķeļa d. Cima meklēšanu,
meklētu ar sludinājumu ,,Valdības Vēstnesī"
1924. g. 283. numurā.

Saldū, 1929. g. 25. novembrī. Ns 144 24.

Miertiesnesis F. E I a u.
Sekretārs Kāposts.

Saldus iecirkņa miertiesnesis
izbeidz Jura Indriķa d. F e r n e s t a meklē-
šanu, meklētu ar sludinājumu ,,Valdības Vēst-
nesī" 1926. g. 135. numurā.

Saldū, 1929. g. 25. novembrī. Ns 342 29.

Miertiesnesis F. E I a u.
Sekretārs K ā p o s t s.



pārdotavas (skārņi) var būt atvērti:
darbdienās no pulksten 6 līdz 20, bet
svētdienas un svinamās dienās no pulk-
sten 7 līdz 17.

Tējnīcas un ēdienu veikali patērēšanai
uz vietas var būt atvērti: 'darbdienās
no pulksten 6 līdz 20, bet svētdienās un
svinamās dienās no pulksten 7 līdz 20;
maiznīcas-konditorejas var būt atvērtas
darbdienās no pulksten 6 līdz 20, bet
svētdienās un svinamās dienās tikai no
pulksten 7 līdz 10.
2. §. Šo pārgrozījumu resp. noteikumu

pārkāpēji saucami pie atbildības uz
attiecīgo sodu lik. pamata.

3. §. Šie pārgrozījumi stājas spēkā
pec 2 nedēļām no viņu publicēšanas
,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Līgats.
Sekretārs Ed. Radziņš.

Latvija un citas valstis

Latvija un Anglija.
Londonā, 29. novembrī. Reiters ziņo:

Anglijas apakšnamam vakar apspriežot pa-
pildu kredīta atvēlēšanu angļu sūtnie-
cībai Rīgā, konservatīvie lika priekšā
daļu no šīs naudas izlietot Anglijas diplo-
mātisku pārstāvību nodibināšanai Tallinā
un Kaunā. Tagadējā kārtība, kad viens
sūtnis representē Angliju visās trīs Bal-
tijas valstīs, esot neapmierinoša. Pār-
stāvība Rīgā vien nespējot tikt galā ar
darbiem, kuri tai jāveic trijās valstīs.

Pirmais sabiedrisko darbu komisārs
Lensberijs atbildēja, ka jautājums par
atsevišķu pārstāvību dibināšanu visās trīs
Baltijas valstīs ietilpst ārlietu ministrijas
kompetencēs. Viņš no savas puses varot
tikai paskaidrot, ka to ēku, kas izraudzīta
sūtniecības vajadzībām Rīgā, ārlietu mi-
nistrija atzīst par piemērotu mītni Anglijas
sūtnim trijās Baltijas republikās. — At-
bildot dažiem konservatīviem deputātiem,
kas izteica bažas par to, vai pārstāvība
Rīgā vien varot pienācīgi kārtot angļu
tirdzniecību Baltijas valstīs, Lensberijs
aizrādīja, ka Rīgas sūtniecībai būšot pie-
mērotas telpas arī tirdznieciskam sekre-
tariātam.

Jaunas valstis.

Somija.

Ierēdņiem algas nepaaugstina.
Helsinki, 28. novembrī. Somijas par-

laments vakar pēc vairāku stundu ilgam
debatēm ar 93 pret 91 balsi noraidīja
valdības izstrādāto projektu valsts ierēdņu
algu paaugstināšanai. Pret projektu bal-
soja sociāldemokrāti un liela daļa agra-

riešu (koalīcijas partija). Parlamenta ap-
rindās negaidīto balsošanas iznākumu iz-
skaidro ar daudz pilsonisko deputātu
iztrūkšanu sēdē. LTA.

RiGA.
Latvijas universitātes studentiem

stipendija^ maksās sākot ar piektdienu,
š. g. 29. novembrī, saimniecības padomē,
Baznīcas ielā 5, dz. 7, ist. 3, no pulksten
10 līdz 13: pēc I saraksta par novembra
mēnesi un pēc 11 saraksta par oktobra
un novembra mēnesi.

Angļu-latviešu klubā
otrdien, 3. decembrī, pulksten 8.45,
mag. phil. Vm. Sliarpe Vilsons lasīs
SudnevGrundv drāmu ,,ln Honour Bound".

Māksla.
Nacionālā opera. Piektdien, 29. novembrī,

,,S a d k o". — Diriģents Otto Karls. — Sestdien,
30. novembrī, ,,0 t e 11 o". Diriģēs prof. Georgs
Šnēfogts. — Svētdien, 1. decembrī, pulksten 2
dienā baleti ,,Princis Ri e ks t u kod i s" un
,,P ē c karnevāla". Diriģents Otto Karls.
Uz šo izrādi katrs pieaudzis var ņemt vienu
bērnu par brīvu līdz un divi bērni var nākt uz
vienu biļeti. Pulksten 7.30 vakarā pirmo reizi
šinī sezonā ,,Lakrriē" . Galvenās lomās Zelma
Gothard-Bergkinds (pirmo reizi Lakmē lomā),
Alvils Spenners (pirmo reizi kā Džeralds), Helēna
Berzinskis, Adele Pulciņš, Herta Lūsis, Eduards
M ķelsons, Alberts Verners, Rūdolfs Tunce u. c.
Diriģēs prof. Georgs Šnēfogts.

Nacionālā teātra 10 gadu darbības jubileja.
Sestdien, 30. novembri, mūsu lielākā skatuves
mākslas iestāde svin savu desmit gadu darbības
jubileju. Taisni 10 gadus atpakaļ, 30„novembrī,
kad bermontieši bija izdzīti un valsts varēja
sākt domāt par kulturālu darbu, Nacionālais
teātris atvēra savas durvis. Tagad šo 10 gadu
laikā teātrī izrādītas simtiem lugu un sagādāta
mākslas bauda simtiem tūkstošiem skatītāju-.
Nacionālais teātris kļuvis par ievērojamu faktoru
mūsu kultūras dzīvē. Par to visu jau plašāk
rakstīts, — tagad tikai jāgriež publikas vērība
uz svinīgo jubilejas izrādi, kas notiks sestdien,
30. novembrī. Izrādīs mūsu klasisko drāmu —
Rūdolfa Blaumaņa ,,I n d r ā n u s". Pirms iz-
rādes svinīgs svētku akts, izglītības ministra
prezidijā. Aktā piedalīsies, bez teātra:personāla
ar direkciju priekšgalā,, ari vēl rakstnieku: un
mākslinieku pārstāvji, un visu; Rīgas teātru
direktori. Runās izglītības ministr s E. Ziemelis
un direktors A. Bērziņš. Kori? dziedās svētku
dziesmas.

Nacionālais teātris. Piektdien, 29.. novembrī,
pulksten 7.30 vakarā Lilijas Štengeles viesizrādē
Bataiļa iecienītā luga ,,Kai.Iā". — Sestdien,
30. novembrī, pulksten 7.30 vakarā Nacionālā
teātra 10 gadu darbības jubilejas svētku izrāde-:
Rūdolfa Blaumaņa drāma ,,I n d r ā n i" A. Mier-
lauka jaunā iestudējumā, A. Cimermaņa jaunā
dekoratīvā ietērpā. Biļetes jau dabūjamas.
Abonentiem 9. biļete. — Svētdien; 1. decembri,
pulksten 2 dienā Lilijas Štengeles viesizrādē
Molnara populārā luga ,,Melnai ,s briljants"-.
Pulksten 7.30 vakarā Blaumaņa.„,I n d r ā n i'". —
Pirmdien, 2. decembrī, pulksten 7.30 vakarā,
3. vidusskolai par labu F. Dālgrena ,,Verm-
1 a n d i e š i".

Dailes teātris. Piektdien, 29. novembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā Allunana ,,Kas tie t ā r£i ,
kas dziedāja"? Studentiem un skolniē-
k' em puscenas. — Sestdien, 30. novembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā ,,Lazika vētrainā dzīv e".
Studentiem un skolniek'em puscenas. — Svētdien,
1. decembrī, pulksten 10.30 rītā bērn'em ,,Z i I ā s
salas". Pulksten 2 d'enā tautas izrādē komē-
dija ,,Vē d e k 1 i s". — Pirmdien, pulksten 6 va-
karā, kareivju izrādē. „Kas tie tādi ka:s
dziedāja"?

Literatūra

Tautas tradīciju krāšana.
Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemāra

ielā NŠ 36-a) iesūtījuši dažādas tautas tradīcijas
i g. oktobrī: A. Augstkalns Rīgā — 2; V. Bajārs
Mežvidos — 43 (2004); M. Bērziņš Umurgā^—
12 (3268); P. Birkorts Bulduros -- 132 (830);
K. Bregšis Rīgā — 3 (23)i-„ L. Galeniece Rīgā;—
185(3841); N. K. Alūksnē- — 28 (112); P. Leitāfts
Rīgā —48(1451); M. Meijere Kalētos— 199(836).;
E. Mikelsone Rīgā —5 (867);:M. Ozoliņa Katrinā
— 79 (869); J. Ozoliņš Jaunpiebalgā — 1 ; P:\Ra-
vizers Slato — 63 (527); T. R'āts Aizputē — 83 (507
B. Riekstiņš Rīgā — 12 (114955); E. Skudra Pfodē
— 3(301); ' H. Spriņģe Rīgai —347 (2394); R. Upe-
nieks Kursīšos — 80; pamatskolas: Apriķu-—
436; Brantu — 11;, Jaunpiebalgas — 7 (831;;
Juratas — 4; Kalētu — 198'. (2133); Kurmenes

— 18; Līvānu — 26; Mazsalacas — 433 (3585)':
Nīdermuižas — 229 (3559).; V. parauga pamsk.
Rīgā (A. Dreimanis) —15.(200); Preiļu — 7(3952);
Zaļenieku — 214 (3522)';;: vidusskolas: Dzena
ģimn. (A. Baumane)^- 182-Jēkabpils— 119(385);
V. centr. paid. institūts; Jelgavā — 1621.

Kopā par oktobri? 50-H); var.; pavisam Krātuvē
554848 varianta.

Krātuve sirsnīgi pateicas, n'siem krājējiem.- un
teicējiem un vēl.reiz. lūdz: iesūtīt teikas un no-
stāstus, kas saistās 1:)- att pilīm, piilskaljiiaem,
taznīcām, bazoīckahvein, apakšzemes ejām,
kapiem un moku kambariem; 2) mežiem, siliem;
purviem, bezdibeņierer, upēm:, akačier. j, avtttiem.
ezeriem, akmeņiem- un; ca{iem; 3) atsevišķām
ēkām, īpaši iTijām, piedarbiem, pirtīm u.. t. t .;
par seno cīņu; un upujui vistām, par paslēp uivētn
kara laikā un:visāi.i; tām «ietām, kur init-spola,
ķēmi, lauvas, svētās-meitas., velni, pūĶi, raganas,
vilkači.

Latviešu follšloras; krātuves iļāBSāsāss
Dr. K. Stra.-atiftrrĶS..

Telegrammas

(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju, telegrammas.)

Londonā, 29.. novembrL. „Times"
ziņo, ka amerikāņu polārekspetHcijas va-
dītājs Bairds vakar pulksten 3.29.min.
pēcpusdienā uzsācis lidojumu uz dien-
vidpolu. Viņš. startējis ekspedīcijas
nometnē Litl-Amerikā.

K UR.SL

Rīgas biržā, 1929. gada 29..novembrī;

Devīzes:-
ļ Amerikas dollars 5,172^-5,182
l Anglijas mārciņa; . .. 25,24^-25 29

100 Francijas franku . .... . .. 20.33—2048
100 Beļģijas beigu 7220—72/75
100 Šveices franku ' . .. 100,20 100 95
i0Q Itālijas liru 27,01—27,22
10X> Zviedrijas kronu 139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu:;13S-;45—139*100 Dānijas kronu 138.50—439[20i
100 Austrijas šiliņu 72,60—73,30
100; Čechoslovakijas kKonu . .. . 15,31—15*46
100; Holandes guldeņu^ 208,45—209,50>
10© Vācijas marku '. . 123,65—124,30;
100 Somijas marku 12,96—13,68
100 Igaunijas kronu .... ...... 538,15—138,85-=,
100 Polijas zlotu . . 57,55—58,75
100 Lietavas litu . .... . 51,30-t—52,00i

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg .. 3429-3445 ,
SadrabP 1 kg 78—86

Vērtspapīri :.-;
5®/ 0 neatkarības aizņēmums ., .. $8—100.
4% Valsts prēm. aizņemams. .. 98—100. i
6P /0 Zemes bankaa ķīlu zīmes. .. 92—93
8P/0 Hipintēku baakas ķīfozīmss-; 96—97 -

Rīgjs biržasvkotācijas kc*nmitejijs
priekšsēdētājs-Jj. Skujevu tos.

Zvērināts biržas maMerssMl Okmianu.

Redaktors M. Ārons.

£Tfcsu
9lud.ino.lmmL

Si i.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1919. g. 19. septembri Rīgā
mirušā Pētera Vijuma d. Zemīša
un viņa 1929. g. 1. februārī tur-
pat m'ir. sievas Amali.jas-Otilijas
Zemīt. dzim. Krūmiņš ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem
Jegātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem 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. 19. novembri."*""

L. .Ns 6187 19565
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa:
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un.
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 7. janvārī Valmierā-
mirušā Jāņa-Eduārda Eduarda
dēla Deigļa (Deigeļa) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantnie-
kiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem un 1.1., 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. L. Ns 6189

Rīgā, 1929. g. 19. novembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

19566 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
uz clv. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 22. jūlijā Valkas pilsētas
slimnīcā mirušā Pēteru Jāņa d.
Ķimina ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. 1.1., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad vmas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 6176

Rīgā, 1929. g. 19. novembri.

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

Rīgas apgabattesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293.,, 295.,. 298-..
301., 309.,, 311. p.. pamata,.nz
Annas Martas Dūks, dzim.. Ltn-
kuns lūgumu viņas prasības lietā
pret Ernestu Ludvigu. Bruno
Dūku, paar lauiibas šķiršanu,
uzaicina pēdējo,, kura ' dzīves
vieta prasītājai nav zināma* ie-
rasties tiesā četru, mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas..

Pie lūguma pielikti noraksti
no iestidzības un ktāt pietiktiem
dokumentiem.

Ja. atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēdie lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1929. g. 16. novembrī.
Lz. Ns 433297. L. Ns 1397. 19588b

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre..

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
saskaņā ai: civ. proc. lik. 1958. p..
paziņo, kia šīs tiesas 1929. g„
12. decembrī at'dStā. tiesas sēde
nolasīs 1928. g. 141. oktobri
mirušā Fridriciia Andreja <&.
Buivīta testamentu..

Liepāfā, I92«,\g. 26. nov.
20379* Ns 1028u:; 29

Priekšsēdi, to. ». (paraksts)
Sekretārs;. A. Jans.ons.

Latgales apgatalb. 1. cYīl!wdaļa.
pamatoji*tīes uz.:savu š..g..X nov.
lēmumu uzaicina to personu vai
iestādi, kuras rakās atrodas pirk-
šianas-pārdošafnas akts. kas korrob
S882..<£. ar Ne:201 uz/ Krišjānim
Vēveram piederošām IIBtetesapr.
Raudas pag.. Zagoiritrtai N° 14
mājām,, ar ltip. Ns 2fJS8, par labu
lvanarn Preisam, pan3000 kt. rb|.
nau(.fā IMu; parādu ?„ līdz ar pro-
centiem,.— vai kurām būtu kādas
tiesības uz šo parāda aktu, |e-
sniegt b» un pieteikt savas &*?
siltas sešu mēnešu; laikā.

Neiesniegšanas gadījumā tiesa

atzīs šo. parāda aktu par iztw>
ttātu un parādu: pēc tā par dzē-
šamu zemes grāmatās.

Daugavpilī. 1929. g. 16. ļļ
J« 3315a/» 19604b
Priekšsēd. b. A. Strazdins-

Sekrvtāra v.JJjBB I

Zemes gtāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Filipa; (Filippa) Gavn»«

lūgumu par nekustamas man'»
sastāvošas no Balvti-Aleksanar
poles muižas uročišče .
birzs" atdalītā zemes gabala J""
platībā 50,44 des., vairaK T
mazāk, ļaunlatgales (bij.Lug I
apriņķa ' Balvu pagasta, ievesg ?
zemes grāmatu reģistri, ,
aicina visas personas, kur»»
kādas tiesības uz minēto
kustamo mantu, iesniegt R£»
misijai par to paziņojumu «»

mēnešu laikā, skaitot no ju
sludināšanas dienas ,A alū-
pretējā gadījumā nepieteiK ..,,
sības skaitīsies par vm?"°ļ I
un minētais lūdzējs var"J I
ievests Latgales zemes panj

reģistri par norādītās nekigl I
mantas īpašnieku bez
aprobežojumiem ar nwļ

dāmas pārdošanas uni P.
risku apgrūtinājumu vei:ījM

Daugavpilī. 1929. g^ļ

Priekšsēd. v. t.-
^ 2J

Sekretārs-darbvedis J-3 '

Latgales apgabali. 1. civilnodaļa,
pamatojoties uz savu š.g. 25. okt.
lēmumu uzaicina to personu vai
iestādi, kuras rokās atrodas pirk-
šanas-pārdošanas akts, kas korrob
1911. g. ar As 2731 uz Augustam
un Mārtiņam Pavlovičiem pie-
derošām Ilūkstes apr. Pilskalnes
pag. Kantanu mājām, ar hip.
Ns 2913, par labu Fēliksam Kazi-
mira d. Plater-Zibergam, par
1130 kr. rb]. lielu parādu, līdz
ar procentiem, vai kurām būtu
kādas tiesības uz šo parāda akti,
iesniegt to un pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā.

Neiesniegšanas gadījumā tiesa
atzīs šo parāda akti par iznici-
nātu un parādu pēc tā par
dzēšamu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 16. nov.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Liepājas apgaba'*- reģistrāc nod.,
jz civ. proc. liii.. 1460. p. pac-
ilāta paziņo, .ka ar viņas 11929. g..
7. novemhva lēmumu reģistrētā-
Cīravas piensaimnieku sabiedrībai
.Piensaimnieks*' ir ievessa koope-
ratīvu sabieiMbu un viņu sat-
ntenību ieģištfa 1. dafS.

Valdes settefclis atrodļas Cīrawas
pagastā.

Liepai^,, t929. g. KR novembrī.
Ks 6». 194«ļSb
Nod ^ pārzinis A.. Kiršffelds.

Sekretāra v. E. Spieķis.

Liepājas apgabalL. reģistrāie. nod.,
uz cčv-. proc. lik.. 146071 . p. pa-
mata, paziņo, ka ar viņas 1929. g.
7. novembra lēmuniu pārreģ.
Kittdīgas piensaimnieka sabiedrī-
bas statūti, par ko ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību re£. 1. daļā 24. lapā
(1922. g.J atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Kul-
dīgā.

Liepāļā, 1929. g. 16. novembrī.
Ns 69 29. g. 19407b
Nod. pārzinis A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Speķis

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 7. novembra
lēmumu reģistrēta Kurzemes diri-
ģentu biedrība, ievesta bezpeļņas
biedrību un viņu savienību reģ.
1. daļā.

?'I III—^BM^^VMO^^K^H

VairtfcS; sēdeklis atrojdas Lie-
pājā.

Lvepājā, 1.929. g. rft;.novembrī.
Ķs,70Ī29.. g. 1940Sb
Ņ*id. pārzinis A\.Kiršfulds.

Sekretāra v. Ē;. Speķšs.

Izlabojums.

Jelgavas apgabaltiesas sludi-
nājumā Ruslavica un Akmeņ-
grauzis laulības līguma lietā,r ald. Vēstn." 122.
num sēs kļūda: Akmeņ-
grau p ēsts Akmeņ-
;? ip -. '..i nepareizi, jālasa
„Akni2ņgrauzis". 20417x

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs M i 11 e 1 h of s.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā ^atte
11. novembra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijas par 2200 sbļ.,
korrob. 1913. g. 4. novembri
ar Ns 2621 uz Bauskas apr.

Bruknas - Šenbergas uižas
..Lauru" mājām ar zemes grām.
Ns 1003. atzīts par samaksātu un
lūdzējam Jāzepam Bērziņam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatas.

Jelgavā, 1929. g. 18. novembrī.
1971! L.J*6 365/29

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Ernesta Kļaviņa lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 19. novembrī publicēto
1928. g. 18. oktobri Mores pa-

gastā mirušā Jēkaba Jāna dēla
Kļaviņa 1928. g. 18. oktobrī
mājas kārtībā taisīto testamentu.
kā ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.Jēkaba
Kļaviņa mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t,
pieteikt savas tiesība?, pr<
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā
izdarīts, tad minētās personas
atzīs ka atteikušās no ierunām

; un zaudējušas savas tiesības,
i bet testamentu pasludinās par

likumīgā spēkā gājušu.
Rīgā, 1929. g- 19. novembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

L.rtgaljes apgabalt, .1.. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savjuš. g. 2. nov.
lēJnusnu. uzaicina; tfi pers'iinu vai.,
iss.tāidi, kuras rokās, atrodas pirk-
š' iitUTS-pārdošanas aijrts, kas korrolā,
11SZ2. g-, ar Jfe V70, \ļt Mārii.
AJiBtīrelis piedfjošfīm Ilūkstes apr..

ļ P-rodes pag. K&rstumju Ns 2.
oaājām, ar hvpi. JJ6 590^

par labu
i Vilhelmam Fitiraghofatri, par 585
kr. rbļ. 1i trin t parāda, līdz ar
procentiem, — vai kurām būtu
kādas tiesības uz šo parāda
akt, iesufcgtt to un pieteikt
savas tiesības šai tiesai, sešu
mēnešu laika.

Neiesniegšanas gadījumā; tiesa
atzīs šrj parāda akti par iz-
nīcinātu «n parādu pēc tā.par
dzēšama zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1929. g. 16. nov.
Ns 3313a/29. 19602b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1929. g. 27. novembri.

AKTĪVA. Lati. S. PASĪVA. Lati sZelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā;... 48)095 2m_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,913,599 04 Pamata kapitāls 17'Oinor»^Ārzemju valūta 4^9.306 77 Rezerves ^ itals " 3«»0W 2Sudraba nauda 3,035,873'— c -i- ^,-,W/ 04
Valsts kases zīmes un sīka metāla M'fi-

S reZerVeS 2,500,000 -
nauda 9,204,95431 Noguldījumi 14,396,512 63

īsa termiņa vekseli '. 93,239,992 76 Tekoši rēķini 60;592 ,404 63
Aizdevum 'i pret nodrošinājumiem. 56,062,342 39 Valsts rēķini un depozīti 92;546 -350 44
Citi aktīvi . 21,740,043, 46 Citi pasīvi 16,363334 22

256,136,112 "23 256,13o '
i, 'i2 ^

Rīgā, 1929; g. 27. novembrī. Padomes priekšsēdētājs-Jj Celms.
20477 Galvenais direktors K. Vanags .



Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. prodc. Itk. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata puz-
aicina visus, kam būtu uz 1929. g.
11. aprīlī mirušās Ludvigas Jā-
zepa m. Truskovskis (Triskov-
skis) atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.'
Termiņā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 16. nov.
L. Ns 3201a/29. 19601b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

t&tu iestāžu.
aiuāljĶaļumL

?

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā
Ns 1-b, pamatojoties uz likumu
par aizdevumu nodrošināšanu,
ieķīlājot tiesības uz lauku ne-
kustamu mantu (Lik. krāj.
1925. g. III un 1926. g. 35)
paziņo, ka Valsts zemes bankas
aizdevumu piedzīšanai:

1) Rembates pagasta valdes
telpās, Rembatē 1930. g. 7. jan-
vārī, pulksten 10 dienā, pārdos
atklātā izsolē Jāņa Jura dēla
Dīķa tiesības uz Rīgas apijtpka
Rembates pagasta Rembates
muižas zemes gabalu Ns 454F
ar ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem (skat. ,,Ze-
mes Ierīcības Vēstnesi" Ns 83,
lap. p. 11, kārtas Ns 4248);

2) Solīšana sāksies no Ls 1400.
3) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) drošības naudu '/5 no
trešā pantā minētās sum-
mas, t. i., Ls 280;

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pir-
cējam atļauts iegūt no Valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ apliecības iznieg-
šanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 ne-
dēļas pirms izsoles dienas.

Tiesību ieguvējiem, tūliņ
pēc izsoles beigām, jāpapildina
iemaksātā drošības nauda līdz
'/s no nosolītās summas. Pārējās
*/5 jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk, kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šoprasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Nsa 38855

Rīgā, 1929. g. 27. novembrī.
20455 Valsts zemes banka.

Zemkopības min. kultu;
daļa paziņo, ka zemkopības m -
nistris ar š. g. 22. novembri ir
apstiprinājis Raudas meliorācijas
sabiedrības ,,Gulbezers" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV dalās
481. 1. p. ar Ns 1652.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Ilūkstes apr., Raudas pag. Liep-
kalnu mājās Ns 16F c. Eglaini.
20427x Daļas vad. J. Pelsis.

Vec. sev. uzd. ierēdnis
T. Erlachs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Donata Dominika dēla Broka
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Sondoru sādžas
viensētas Ns 10, platībā 8 des.
504 kv. asis, Rēzeknes apriņķa,
Varakļānu pagastā, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznicinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekus-
stamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar neap-
strīdamas pārdošanas un hipotē-
kārisku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 16. nov.
Ns 5487. 19607b

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekretārs-darbvedis f. Strazds.

Rīgas 16. iec. miertiesnesis,
uz civ. proc. lik. 2011., 2012. p.
pamata paziņo, ka pēc mirušās
1927. g. 25. febr. Rīgā, Paulīnes
Ošiņš ir atklāts mantojums un
uza;cina visus, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem, u. t. t, pieteikt šās
.tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 16. novembri.
Ns 1586. 19735b

Miertiesnesis R. Bīlmanis.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 14. nov. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un lik. 10. sēj. 1. d.
1239. p. paziņo, ka pēc 1929. g.
27. aprīlī mirušā Augusta On-
tona (Antona) d. Alekša ir palicis
nekustams mantojums, kurš at-
rodas Jaunlatgales apr. Bērzpils
pag. Golvaru sādžā un uzaicina
visus, kam uz šo mantojumu,
vai sskarā ar to kādas tiesības,
kā mantniekiem, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa ka-
merā Balvos, Alejas ielā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
-sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Balvos, 1929. g. 16. novembrī.
Ns 286 B. 19610b

Miertiesnesis K. Velmē.

Madonas apr. 2. iec. mierties-
nesis, saskaņā ar savu lēmumu
no 1929. g. 15. novembra uzaicina
visas personas, kurām būtu kādi
strīdi vai ierunas pret 1929. g.
20. martā Litenes pag., nespēj-
nieku mājā no Andreja Ivansona
sastādīto testamentu par viņa
kustamo mantu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šim mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas, nekādas ierunas netiks
vairs pieņemtas un nepieteiktās
tiesības tiks atzītas par spēku
zaudējušām.

Gulbenē, 1929. g. 16. novembrī.
L. Ns 1340. 19422b

Miertiesnesis S. Kuks.
Latgales apgabaltiesas Vara-

kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 15. nov. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.

1- d. 1239. p., uzaicina 1929. g.
20. jūlijā mirušā Vasilija Nestera
dēla Kosrjukeviča — mantniekus,
pieteikt savas mantošanas tie-
sības augšminētam miertiesnesim
pz nelaiķa atstāto nekustamu
īpašumu, kas atrodas Stirnienes
Pag. ,,Amūru" mājās ,sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Va! d.
Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās,
nekādas prasības vairs netiks
Pieņemtas.

Varakļānos, 1929. g. 16. nov.
634. " 19643b

Miertiesnesis Skromans.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1929. g. 3. sept. mirušā
Jegora (Georgija) Nikitas dēla
Karetņikova mantniekus pieteikt
savas mantojuma tiesības uz
atstāto no mirušā Vārkavas pag.
Lipušku sādžā kustamu un ne-
kustamu īpašumu augšminētam
miertienesim, sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".
19646b Miertiesnesis J. Berķis.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. decembrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 21 a, veikalā,
pārdos Zālamana Jaehnina ku-
stamu mantu, sastāvošu no 10 m
koverkota, novērtētu par Ls 220.

Izz'nāt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 8. novembri.
20463z Tiesuizn. ļ.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. decembrī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 21a, veikalā,
pārdos Zalmana Jachņina ku-
stamu mantu, sastāvošu no 10 m
koverkota, novērtēta par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 7. novembrī.
20464z Tiesu izp. J.Kazubierns

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķe|a ielā Ns 7, paziņo.
ka 1929. g. 10. decembrī, p'kst. ' lO
dienā, Rīgā, Lielā Kalēju ielā
Ns 9 II. spīķerī Sv. Gara Kon-
ventā, otrreizējā izsolē pārdos
P S ,,Latvijas linu centrāle"
kustamu mantu, sastāvošu no
naudas skapja un ozola letes,
un novērtētu par Ls 1000.

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

Rīgā, 1929. g. 27. novembrī.
2042 lx l. No 2265

Tiesu izp. V. Požariskis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pils. 2. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā.
Tiklo ielā Ns 6, panta
civ. proc. lik. 1141., 1143..
1146.—1149. p.p. paziņo, ka
1930. g. 14. februāri, pīkst. 10 no
rīta, Liepājas apgabalt ies a
zālē pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamu īpašumu pie-
derošu Konstantīnam Kozlovam,

kurš atrodas Kuldīgas apr., Ka-
biles pag. un sastāv no ,,Lindini "
Ns 52F mājām un ierakstīts
Tukuma-Talsu zemesgrāmatu no-
daļā ar krep. Ns 30902.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts Ls 3400 un tiek pārdots
dēļ Valsts zemes bankas prasības
apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šonekustamo īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 2500.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. no novērtē-
šanas summas Ls 3400, jeb no
priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam. kura sumina
būs augsrāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 340 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1929. g. 26. novembrī.
20404x Ns 2203

Tiesu izp. I. Pētersons.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 2. decembrī
1929. g. pīkst '. !0 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ns 30, veikalā, pārdos
Andreja Dinbiera un Jāņa Drē-
viņa kustamu mantu, sastāvošu
no 3 dīvāniem, novērtētu par
Ls 320,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. novembrī.
20465z Tiesuizp.J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
2. decembrī, plkšt. 10 dienā, Rīgā,
Lāčplēša ielā Ns 51, dz. 1, pārdos
Rūdolfa Šmēļa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novēr-
tētu par Ls 355,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. novembri.
20462z Tiesu izp. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
6. decembri, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Skolas ielā Ns 8, dz. 1 pārdos
Voldemāra Ulmaņa kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 390,—. i

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

Rīgā, 1929. g. 20. novembrī.
20461 Tiesu izn. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. decembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, 1. Kalēju ielā Ns 27,
veikalā, firmas C. G. Grossman
prasībā pārdos Cipas Šmuelovič
kustamu mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas un filca cepurēm
dažāda veida (100 gab.) un no-
vērtētu par Ls 320,—.

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

Rīgā, 1929. g. 28. novembri.
20460 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. decembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Marstaļu ielā Ns 17, dz. 5,
Kārļa Santa - prasībā pārdos
Artūra Salnāja kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 350,—.

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

Rīgā, 1929. g. 28. novembri.
20459 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs, par Saldus iec, kura
kanceleja atrodas Saldū,Dzirnavu
ielā Ns 1, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1030. p. paziņo, ka
1929. g. 18. decembrī, pīkst. 10 no
rīta, Saldus pag. Būtnaros pārdos
otrā atklātā ūtrupē kustamu
mantu piederošu Albertam Ozo-
liņam un sastāvošu no ķīmiskās
fabrikas iekārtas un mašīnām,
kura aprakstīta dēļ Latvijas
bankas prasības apmierināšanas
un novērtēta par Ls 6600.

Saldū, 1929. g. novembrī.
20403x Ns 1093

Tiesu izp. A. Gūža.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības min.
arš. g. 22, novembri ir apstipri-
nājis Žvārdes meliorācijas sab.
,,Mellupe" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 484. I. p.
ar Ns 1655.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Kuldīgas apr., Kursīšu virsmež-
niecības kancelejā. 20425x

Daļas vadītājs J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

T. Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības mi-
nistris ar š. g. 22. novembri ir
apstiprinājis
sabiedrības statūtus. Sabiedrība

?sta meliorācijas sab
reģistra IV daļas 485. 1 p. ar

Sabiedrības valdes sēdeklis
Valmieras apr., Staicelē.
20426x Daļas vad. J. I

Vec. sev. uzdev. ierēdnis
T. Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības m-
nistris at š. g. 22. novembri ir
apstiprinājis Mazsalacas mel. sab.
,,Melnalksnis" statūtus. Sabie-
drība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģustra IV dalās
480. I. p. ar Ns 1651.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Valmieras apr., Mazsalacas pag.
20428x Daļas vad. J. Pelsis.

Vec. sev. uzdev. ierēdnis
T. Erlachs.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības mi-
nistris ir š. g. 22. novembri ir
apstiprinājis Bukmuižas mel. sab.
,,Vecdome" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrības
reģ. IV daļas 482. 1. p. ar Ns 1653*.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Rēzeknes apr., Bukmuižas pag".
Ncikuru sādžā c. Dagdu. 20430x

Daļas vadītājs J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

T. Erlachs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 4. decembrī, plkšt. 11
dienā, Rīgā, Avotu ielā Ns 16b,
dz. 12, pārdos vairāksolīšanā Pu-
termana Eliasa kustamu mantu,
novērtētu par Ls 366,— un sastā-
vošu no mēbelēm viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 29. novembri.
2047Iz Piedzinējs P. Zaķis.

Zemkopības min. kultūrtechn.
daļa paziņo, ka zemkopības mi-
nistris ar š. g. 22. novembri ir
apstiprinājis Lūžņu mel. sab.
statūtus. ' Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 483. I. p. ar Ns 1654.

Sabiedrības valdes sēdekl's
Talsu apr., Upesgrīvas pagastā
c. Upesgrīvu. 20429x

Daļas vadītājs J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev: ierēdnis

T, Erlachs,

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 4. decembrī, plkšt. 12*
dienā, Rīgā, Avotu ielā Ns 2,
dz. 43, pārdos vairāksolīšanā
Bēra Levisona kustamu mantu,
novērtētu par Ls 226,— un sastā-
vošu no mēbelēm viņa 1928. g.
ienākuma nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 29. novembrī.
20476z Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo , ka
1929. g. 5. decembrī, plkšt. 11
diena, Rīgā, Vilandes ielā I, dz.3,
pārdos vairāksolīšanā Mozus Ra-
faloviča kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 683,— un sastāvošu
no mēbelēm viņa 1927.'28. g.
ienāk., %% peļņas un tvaika
katla nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 28. novembrī.
20473z Piedzinējs Upīts.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 5. decembrī, plkšt. 11
dienā, Rīgā, Kurmanova ielā 10,
dz. 20, pārdos vairāksolīšanā Leiba
Gurviča kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 752,— un sastāvošu
no mēbelēm viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 29. novembri.
20472z Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 5. decembrī, pīkst. I dienā
Rīgā, Antonijas ielā Ns 13, dz. 8,
pārdos vairāksolīšanā Helmaņa un
Goldes Šlomovič kustamu mantu,
novērtētu par Ls 407,72 un sastā-
vošu no klavierēm un trimo spo-
guļa viņu dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 28. novembrī.
20474e Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 6. decembri, plkšt. 12
dienā, Rīgā, Pētersalas ielā 7,
dz. 5, pārdos vairāksolīšanā otr-
reizējā ūtrupē Richarda Meggi
kustamu mantu. novērtētu
par 'Ls 470,— un
vošu no mēbelēm viņa 1!
ienāk, un ° ,," ,, peļņas nodokļa
parāda segšanai.

ā, 1929. g. 29. novembrī.
20475z Piedzinējs Upīts.

Rīgas prefektūras 7. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apl.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1
24. maijā ļānim ļēgeram. 20419r

K. I. Budžetu un kuili pārvaldes
(Valdemāra ielā Ns 10 12)

izdos jauktā izsotē
1929. g. 11. decembrī, pulksten 11.

Mu- un remontdarbus
£>auģarpifi:

1) Ledus pagraba jaunbūves darbus (pēc II varianta) Daugavpils
kafa slimnīcā, par Ls 4893,36. — Darbu nobeigšanas termiņš
1930. g. 15. jūlijs.

2) Kapitālremontdarbus ēkā Ns 18, Daugavpils cietoksni, par
Ls 11171,36. — Darbu iesākšanas termiņš 1930. g. 15. martā un
nobeigšanas termiņš tā paša gada 31. jūlijs.

3) Zirgu dzirdamās siles ierīkošanas darbus ēkā Ns 326, par Ls 1170,48
Darbu nobeigšanas termiņš 1930. g. 30. janvāris.

Izsole notiks K. M. Budžetu un kredītu pārvaldē, izsoļu
telpās, augšā norādīta dienā un stundā.

Izsoles nodrošinājums 5% apmērā no šeit uzrādīto atsevišķo
posteņu summas.

Tuvāki paskaidrojumi K. M. Budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10,12, dz. 4, istaba 7 un Kara
būvniecības pārvaldes teclīniskā daļā, Rīgā, Citadelē Ns 24 katru
darbdienu parastā darba laikā.

Š. g. 23. novembrī publicētā jauktā izsolē Alūksnē paredzētos
darbus š. g. 3. decembrī pārvalde neizdos. L. 5279. 20468v

Smiltenes virsmežniecība
pamatodamās uz Meža departamenta 1929. g. 23. novembra priekš-
rakstu Ns 21742 pārdos mutvārdu vairāksolīšanā 1929. g. 14. decembrī,
pulkst. 12 dienā, Smiltenes virsmežniecības kancelejā.
meža muižā,
Launekalna JY° 38 apgaitas mežsarga vajadzībai
piešķirtās, neizmantojamās mūra kūts akmeņus,

ētus Ls 2 par vienu kraujmetri. Pircējam tiesība
kūts mūra sienu nojaukšanas, nenomaksājis pirkuma summu.
Nauda pircējam jānomaksā virsmežniecībai pēc akmeņu sakraušanas,
kas jai aprēķināmas kubatūras mēros un pirms
akmeņu aizvešanas. Akmeņus aizvest un kārtot maksāšanas sai-
stības atļauts ari pa daļām, pakāpen i ski par mazākām akmeņu
tilpumu vienībām. Nosolītā summa tiks aprēķināta par nojauktiem
un sakrau; lamiem akmeņiem.

Mutvārdu solīšanā pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kom-
misijai drošības naudu Ls 50 apmērā.

Tuvākas zrņ i ibas kancelejā un pie 5. iec. mež-
ziņa. Smiltenes virsmežniecība.

Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvalde
izsludina 1930. g. 8. janvārī, pīkst. 12, Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 3,

rafzstveida sacensību
uz viena dzelzs pontona piegādi

ar pamatmēriem 20x9,3x1,85 mtr. pārvaldes vajadzībām.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „Uz dzelzs pontona

sacensību 1930. g. 8. janvārī", apmaksāti ar Ls 0.80 zīmogmarkām,
iesniedzami vēlākais līdz 1930. g. 8. janvārim, pīkst. 12, pēc augš-
minētās adreses. Turpat dabūjami sacensības un techniskie notei-
kumi darbdienās no pīkst. 9—15. 20457r Pārvalde.

8. Daugavpils najniefou nulns
izsludina

mutvārdu un rakstveida izsoli
š. g. 4. decembrī uz

101 suaīg. liellopu gaļas piegādi pulka uajadzibām
Cēsīs un Valmierā — Kaugurmuižā, laikā no š. g. 1. decmbra līdz

1930. g. 31. martam.
Izsole notiks Cēsīs, pulka štābā š. g. 4. decembrī, pīkst. 12,

sask. ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām.
Rakstiski piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar uzrakstu
,,Uz sv. liellopu gaļas izsoli 1929. g. 4. decembrī" līdz izsoles at-
klāšanai pulka saimniecības priekšniekam. Izsoles dalībniekiem
līdz izso es atklāšanai jāiemaksā pulka kasē 10% drošības naudas
no prasītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pulka štābā, darbdienās
no pīkst. 9—15. I* 20268x

Pasta un tēlegr. departamenta galvenā darbnīca
izsludina š. g. 17. decembrī,

rakstveida izsoli uz:
1) spuldžu spirāļu tinamo mašīnu . . 1 gab.
2) spuldžu kājiņu izgatavošanas mašīnu 1 ,,
3) elektromotoriem 4 ,.

Izsole notiks minētā datumā, pulksten 11, p. t. departamenta
saimniecības daļas istaba 10, Aspazijas bulv. Ns 15. Iszoles dalīb-
niekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā no piedāvājumu
kopsummas. Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas
komercdaļā, Vidzemes šos. Ns 19, darbdienās no pulksten 10—12
un no 12.30—14. L 5265 1* 20323v

Šoseju un zemes ce|u departaments
izsludina uz š. g. 11. decembri, pīkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā 3,
ist. 468,

iaulitas (mulvardu un rakstveida) izsoles
šādam piegādēm:

1) 1000 mlaukakmeņu piegāde uz jaunprojektētās Stendes-
Sabiles šosejas km 3,890—4,725.

Nodrošinājums Ls 300,-^.
2) 2800 mlaukakmeņu piegāde uz jaunprojektētās Raunas pieved-

šosejas km 0,000—3,000 (Raunas-Dzērbenes ceļš).
Nodrošinājums Ls 3.300,—.

3) 12:00 mlaukakmeņu piegāde uz jaunprojektētās Dzērbenes-
Nēķenes stacijas šosejas 1 km gara gabala.

Nodrošinājums Ls 2.200,—.
4) 2030 mlaukakmeņu piegāde Kandavas stac. — Kandavas

pilsētas šosejas būvei km 4,043—6,065 (skaitot no Kandavasst.).
Nodrošinājums Ls 2.000,—.

Izsoles tiks noturētas arī par mazām vienībām.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā

darba laikā. 20469z L. 5290



Rīgas krasta stacijas pr-ks
paziņo, ka 1929. g. 3. decembrī,
pīkst. 10, Rīgas muitas dārzā
pārdos ūtrupē — sūtījumu Jo-
niškis—Rīgas krasts JV° 105541,
sastāvošu no 1 mc. dzīvnieku
asinīm, svarā 244 kg, nosūtītājs
Elzbergas, saņēmējs Ebreju tau-
tas banka, Rīgā un sūtījums
Insterburga—Rīgas krasts Ns 54,
sastāv, no 4 kst. svaigiem ābo-
liem, svarā 88 kg, nosūt. Leo
Klima, san. S. Rabinovičs un
E. Šneiderš. 20458r

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rigas apr. policijas 4. iec. pr-ks
izsludina par ned. zemāk min.
Latvijas pases, kuras pieteiktas
par nozaudētām: 1) Latvijas pasi
ser. JT Ns 022616, izd. no Krust-
pils pag. valdes 1928. g. 4. maijā
ar Minnas Ošinš vārdu; 2) Latv.
pasi ser. NT Ns 016038, izd. no
Pļaviņu pag. valdes 1927. g.
20. decembrī ar Zelmas Randens
vārdu. I9473z

fžruHnnjtims
Š. g. 18. novembrī pazaudēti

šādi vekseļi: 1) par Ls 1000,—
vekseļdcv. J. Redlichs, žirēts
no Oskara Bertholda ar Ns 410;
2) par Ls 1000,— vekseļdev.
J. Redlichs, žirēts no Oskara
Bertholda ar Ns 411, 3) par
Ls 480,— vekseļdev. Vilhelms
Venks, ar termiņu 1930. g.
14. februārī žirēts no J. Redlicha
ar Ns 667.

Visas naudas iestādes, kā ari
privātpersonas, tiek brīdinātas
no minētā vekseļa pieņemšanas.
20456x J. Havkins.

Valmieras šaursliežu
pievedceļa valde

paziņo, ka 1929. g. 27. no-
vembrī sasauktā kārtējā, vis-
pārējā akcionāru sapulce ne-
notika, jo akcionāri nebija sanā-
kuši pietiekošā skaitā un tādēļ
uz statūtu 62. § pamata tiek
sasaukta otra vispārēja sapulce
š. g. 10. decembrī, pīkst. 14.
valdes telpās Rīgā, L. Smilšu
ielā Ns 15, dz. 8, sludinājumā
,,Vald. Vēstn." 250. num. no
1929. g. 4. novembra uzrādīto
jautājumu apspriešanai.

Minētā otrreizējā sapulce tiks
uzskatīta par pilntiesīgu neat-
karīgi no sapulcējušos akcionāru
skaita.

Akcijas tiks pieņemtas valdē
līdz 3. decembrim, ieskaitot.
20454x Valde.

3>a&udi
sludinājumi.

Liepājas - Aizputes
dzelzceļš

1929. g. 11. decembrī, pīkst. 10,
pārdos ūtrupē Liepājas stacijā,
neizpirktu sūtījumu Dunalka-Lie-
pāja Ns 1649 no 1929. g. 25. okt.
nosūt. Mārtiņš Gūtmans, saņ.
Herm. Hercenbergs, Liepājā,
V-Jūrmalas ielā Ns 2, sastāvošu
no 1300 dedzinātiem, vienkār-
šiem, sarkaniem ķieģeļ.em, svarā
4700 kg un dažādas uz ceļa un
vilcienā atrastas lietas. 20453x

Liep.-Aizp. dzelzceļu valde:

(Peļņas un xaud'€iumta rēķins
Debets. Ls Kredits. Ls

Izdevuma rēķins . . 169074,69 Izdevumu rēķinam — ?
Amortizācijas rēķins 910,88 Dividende uz vērts-
Remontu rēķins . . 659,64 papīriem 33,10
Zaudēto parādu rēķ. 8819,14 Brutto peļņa par ne-
Šujamo diegu rēķins apstrādātiem prec. 113098,27

zaudējumu pārnes. 425,40 Brutto peļņa par ka-
Peļņa par 1928. g. . 21442,39 tuna precēm . . . 55731,73

Brutto peļņa par uz-
labotām precēm . 31237,13

Brutto peļņa par ražo-
šanas kontu . . . 1231,91

Ls 201332, 14 _ Ls_ 201332, 14

20424x I^ZZUZU ValdeT~
Daugavpils pils. polic. 1.*iec.

pr-ks paziņo, ka 1929. g. 6. dec.-^
pīkst. 12, Virsnieku ielā Ns 12,
pārdos vairāksolīšanā Fricim
Lasenbergam piederošo mantu:
dzīvokļa iekārtas mēbeles un
vienu limuzinu.

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas. 20351r

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
paziņo, ka 1929. g. 6. dec,
pīkst. 10, Meirāna pag. Cērpel-
veika mājās izpārdos otrreizējā
vairāksolīšanā Nikolajam Lī-
dekam piederošo nekustamo
mantu, sastāvošu no vienas govs,
melnas spalvas, nocenotu par
Ls 200, izpildot Nodokļa depar-
tamenta rakstu no 1929. g.
12. sept. ar Ns 105396.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Rēzeknes apr. polic. 3. iec. pr-ks
izsludina, ka 1929. g. 10. dec,
pīkst. 10 no rīta, Viļānos, uz
tirgus laukuma pārdos atklātā
vairāksolīšanā J. Zilberbrantam
pieder, dažādas manufaktūras
preces, novērt, par Ls 220.

Aprakstītās mantas varēs ap-
skatīt minētā dienā un vietā.
Minētās mantas pārdos dēļ
Ls 195,12 iekasēšanas, saskaņā ar
Vispārīgās apdrošināšanas sab.
nelaim. gad. rakstu Ns 3190/254.

Rīgas prefektūras 10. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apl. Ns 2757, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1927. g.
20. janv. ar Kārļa Gintera vārdu,
dzīv. Kuģu ielā Ns 3/5, dzim.
1889. g. 12. oktobrī. 20420r

Ludzas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī izsludina par ned. no-
zaudēto Latvijas pasi Ns 278,
izdotu no Ludzas apr. priekšn.
palīga 2. iec. 1920. g. 16. oktobrī
ar Vaclava Vikentija d. Ostrov-
skija vārdu. 19474z

Madonas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus: 1) Lat-
vijas iekšz. pasi Ns 323 ser. MT
Na 000323, izd. no Madonas apr.
pr-ka pal. 1. iec. ar Jāņa Driba v.,
2) Latvijas iekšz. pasi ' Ns 114920,
izd. no Rīgas prēf. ar Krievs,
dzim. Pitis Annas Jāna m. v.,
3) Zirga pasi Ns 26043/43, izd.
no Virānas pag. valdes ar Krame-
rovska Jāņa Otto d. v., un
4) Nansena certifikāts Ns 71,
izd. no Daugavpils apr. pr-ka
ar Llpčika Sergeja v. 19225b

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
izdos 1929. g. 6. decembrī, pīkst. 12
savā kancelejā,

JAUKTĀ IZSOLĒ
sekošus darbus:
1) Ilmājas stacijas pievedceļa

būvi;
2) 35 gab. dzelzsbetona kilo-

metru stabu izgatavošanu un
uzstādīšanu uz Liepājas-Pa-
Iangas, Liepājas-Orobiņas un
Grobiņas-Ventspils šosejām;
un 150 gab. dzelzsbetona aiz-
sargstabiņu izgatavošanu un
uzstādīšanu uz Liepājas-
Orobiņas šosejas.

Drošības nauda pie izsoles
I darbam Ls 1400, II darbam
Ls 360.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā, Ulieha ielā
JV2 44, parastā darba laikā. 20328r

Allažu pag. valde izsludina par
ned. nozaudēto Latv. iekšzemes
pasi Ns 160, ser. NP Ns 018960,
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
14. dec. ar Mārtiņa Apsitis
vārdu. 19482z

Ābeļu pag. valde, Jēkabpils apr.
izslud. par ned. nozaud. karakl.
apl. Ns 12189, izd. no Daugav-
pils kara apr. pr-ka 1923. g.
9. martā ar Ādolfa Glaudana
vārdu. Apliecība Glaudanam iz-
dota kā kara dienestam nede-
rīgam. 19484z

Daugavpils pilsētas prefektūra
izslud. par ned. nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi BL JVfs 024524,
izd. 1928. g. 3. septembri no
Daugavpils prefektūras ar Niko-
laja Muržica vārdu. 19476z

Sērenes pag. valde, Jēkabpils
apr., izslud. par ned. nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. NZ
Ka 010045, izd. no Birzgales pag.
valdes Rīgas apr., 1927. g. 2. nov.
ar Mildas Kalniņš v. 19489z

Stāmerienas pag. valde izslud.
«ar ned. vecā parauga Latvijas
ļa<šzemes pasi JVs 1739, izd. no
sīs $>ag. valdes 1923. g. 6. febr. ar
Friča-Teodora Jūkija d. Detlava
vārdu. 19488z

Akciju sabiedrības Baltijas kokvilnas vērptuves un austuves , Rērelē
Rīgas nodaļa: L. Grēcinieku ielā 12.

GHtmmce 19H8. g- 31. «iecemftri.
Debets. Ls Kredits. ls

Kases rēķins .... 5645,43 Kapitāla rēķins . , . 24000(1
Inventārs pēc specifi- Amortizācijas rēķins 3947,76

kācijas 9108,81 Pārejošu summu rēķ. 1000132
Vērtspapīru rēķins . 5055,— Rezerves rēķins ..' . I528M6
Neapstrādātas preces Pircēju vekseļu ieka-

ceļā 444003,12 sēšanas rēķ.ns . . 77350 78
Katūna preces ceļā 109143,68 Debitoru rēķins . . 67941
Šujamie diegi ceļā . 7022,16 Reskontro ',, ... 17B9I4 99
Neapstrādātas preces On Call rēķins . . . 492!2!ri8

noliktavā 46407,26 Baltijas Kokvilnas
Katūna preces nolik- vērpt. & austuv.

tavā 129159,— A'S. valde,Rēvelē 1360825.21
Uzlabotas preces . . 70325,88 Igaunijas Diegu Ma-
Šujamie diegi nolikt. 29649,08 nufakt., Rēvelē . 37096,64
Ražošanas rēķins . . 24714,13 Peļņas un zaudējumu
Debitoru rēķins . . 800484,01 rēķins 21442.39
Reskontro rēķins . . 4386,41
Inkaso ... '.... 60168,29
Tekošu rēķinu rēķins 35813,62
Kambio rēķins . '. . 71699,74
Remontu rēķins . . 1978,95
Šaubīgu parādnieku

rēķins 136319,56
Pārejošu summu rēķ. 1668,51

Ls 1992752,64 Ls 1992752,64

Cintumuižas tūku manufaktūra akciju sabiedrība
agrāk Weermann un dēls,

Rīgas nodaļa.
Sifance 1928. g- 31. rfecem&ri-

DEBETS. Ls KREDĪTS. Ls
Vilnas preces pec in- Kapitāla rēķins . . 500n-

ventūras 21 492,37 Peļņas un zaudējumu
Cintumuižas tūku ma- rēķins 2 483 3i

nufakt. Rēvelē,
valde . . . . . . 30 990,94

Ls 52 483,31
~LŠ~5248j3[

Peļņas un zaudējumu rēķins.
DEBETS. Ls KREDĪTS. Ls

Izdevumu rēķins . . 400,— Vilnas preču rēķins
Peļņa par 1928. g. . 2 483,31 1928. g. brutto peļ-

ņas pārnesums . . 2 883,3i
Ls 2 883,31 I ļTTTsjģ l

20423x _< VaMtT^

II telegrāfs no telefona rajona priekšnieks
izdos galīgās mutvārdu sacensības

tiliu stabi sagatavošanu un izvešanu
no meža uz nokraušsnas vietām

S. g. 6. decembrī, pīkst. 9, Suntažu p. t. kantori no Rembates virs-
mežniecības, ar nokraušanu:

1. a) Lauberes telefona palīgnodaļa 85 gab.
b) Kastranes „ „ 85 ,.

2. Suntažu p. t. kantorī 185 „
Š. g. 7. decembrī, pīkst. 9, Madlienas p. t. kantorī no Kokneses un

Rembates virsmežniecībām ar nokraušanu:
1. Madlienas p. t. kantoris 150 gab.

2. Jaunķeipenes telefona palīgnodaļa 175
3. a) Plāteres ,, 175 ,,

b) Meņģeles ,, ,, 60 "
4. a) Vērenes ,, 110 "

b) Zādzenes ,, „ 130 "
Š. g. 10. decembrī, pīkst. 9, Ogres p. t. kantorī no Rembates, Juglas,

Baldones un Ikšķiles mežniecībām ar nokraušanu:
1. Ogresgala telefona palīgnodaļa 175 gab.
2. a) Ulbrokas ,, ,, 110 „

b) Kākciema „ „ 120 „
3. Daugmēles ,, ' „ 205 ,,
4. a) Salaspils ,, ,, 75 „

b) pie Krusta skolas 10 ,,
c) ,, Salaspils uz Daugavas lielceļa '. . 10 ,,
d) „ Ikšķiles „ „ „ 15 ,,
e) ,, Elkšņu skolas 15 ,,

Š. g. 10. decembrī, pīkst. 15, Lielvārdes p. t. kantorī no Rembates
un Vecmuižas virsmežniecībām ar nokraušanu:

1. a) Režu telefona palīgnodaļa 100 gab.
b) Ķeguma „ „ 100 „
c) pie Ķeguma stacijas 10 ,,

2. a) Vālodzes telegrāfa palīgnodaļa 150 ,,
b) pie Lielvārdes p. t. kantora 10 ,,

Š. g. 11. decembrī, pīkst. 11, Jumpravas p. t. kantorī no Rembates
virsmežniecības ar nokraušanu:

1. Jumpravas pasta telegrāfa kantoris 110 gab.
2. Kalkaļu telegrāfa palīgnodaļa 195 ,,
3. Jumpravmuižas telegrāfa palīgnodaļa 220 ,,
Š. g. 13. decembrī, pīkst. 10, Jēkabpils p. t. kantori no Sēlpils,

Elkšņu un Jēkabpils virsmežniecībām ar nokraušanu:
1. a) Sēlpils telefona palīgnodaļa 170 gab.

b) Viesturi „ „ 160 „
2. a) Biržu „ „ 130 „

b) Vidzales „ „ 130 „
3. Leimaņu ,, ,, 110 ,.
Š. g. 14. decembrī, pīkst. 10, Kokneses p. t. kantorī no Kokneses

virsmežniecības ar nokraušanu:
1. a) Jaunāru telefona palīgnodaļa 105 gab.

b) pie Maskavas kroga 10 ,,
c) ,, Riteres telefona centrāles 10 ,,

Š. g. 17. decembrī, pīkst. 9, Baldones p. t. kantorī no Baldones,
Vecmuižas un Iecavas virsmežniecībām ar nokraušanu:

1. a) Baldones p. t. k 120 gab.
b) Pulkarnes telefona centrāle . .., 170 ,,

2. a) Doles telefona centrāle 70 ,,
b) Ķekavas pie šosejas 40 ,,
c) Katlakalna telefona palīgnodaļa 150 ,,

3. Silmaču „ „ . . ' 195 „
4. a) Pie Klapu kroga 40 „

4, 8, 11 un 15 km no Klapu kroga Vecmuižas
virzienā pa 20 gab 80 ,,

b) 3, 6, 9 un 12 km no Klapu kroga Iecavas virzienā
pa 20 gab 80 „

5. Mīlupes telefona centrālē 210 ,,
Š. g. 18. decembri, pīkst. 10, Skrīveru p. t. kantorī no Rembates

un Taurkalnes virsmežniecībām ar nokraušanu:
1. a) Krapes telefona palīgnodaļa . . 110 gab.

b) 5, 7 un 10 km no Skrīveriem Krapes virzienā pa
20 gab 60 „

2. Viskaļu telefona palīgnodaļa 130 ,,
3. a) Aizkraukles telefona palīgnodaļa 90 ,,

b) pie Aizkraukles stacijas pārbrauktuves .... 10 ,,
c) uz Rigas-Krustpils lielceļa pret Jaunjelgavu . . 10 ,,
d) Jaunjelgavā 4 ,,

Š. g. 20. decembrī, pīkst. 10, Viesītes p. t. kantorī no Elkšņu,
Saukas un Sēlpils virsmežniecībām ar nokraušanu:

1. a) Viesītes p. t. kantorī 110 gab.
b) Vārnavas telefona palīgnodaļa 25 ,,
c) Sunākstes ,, „ 25 ,,

2. a) Saukas ,, ,, 85 ,,
b) Elkšņu ,, „ 20 „
c) Klauces ,, ,, 25 ,,

Š. g. 21. decembrī, pīkst. 10, Neretas p. t. kantorī no Elkšņu virs-
mežniecības ar nokraušanu:

1. Rites telefona palīgnodaļa 150 gab.
2. Lones ,, „ 200 „

Sacensības notiks par atsevišķām pozicijām. Rajona priekš-
nieks patur sev tiesību sagatavojamo stabu vairumu mainīt, vai
ari atsevišķas pozīcijas noņemt no sacensības. Pirms sacensības,
personām, kas viņā vēlas piedalīties jāiesniedz uz izsoles dienā
saņemamā formulāra lūgums apmaksāts ar Ls 0,40 zīmognodevu
un' jāiesniedz sacensības sarakstā paredzētā drošība 10% vērtībā
no tās summas, par kuru notiek solīšana, bet ne mazāk par Ls 20.
skaidrā naudā, vai līdzvērtīga, likumā paredzētā, garantija.
Lauksaimniekiem kā drošību var ieskaitīt pašvaldību krājkašu
vai kooperatīvu organizāciju līdzvērtīgus galvojumus uz noteiktu
laiku un summu saskaņā ar likumu.

Nosolītajiem drošība jāpalielina līdz 100;'n apmēram no nosolītās
summas. Cena jāuzdod par viena staba izciršanu un izvešanu
vai ari kopā par visu poziciju.

Tuvākas ziņas XI telegrāfa rajona kancelejā Rīgā, Eliza-
betes ielā Ns 20, dz. 31 un izsoles dienā izsoles vietā. L 5275 20470o
?«?«????«???????mBBHHH '

Kurzemes divīzijas Intendantura
izsludina š. g. 5. decembrī, pulksten II, Liepājā, Kara osta, Kalpaka
bulv. Ns 8, dz. 2,

sacensību uz apm. 1500 tonnu labības kaltēšanu
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs nomaksāti ar Ls 0,40 zīmog-

markām iesniedzami līdz sacensības atklāšanai Kurzemes divīzijas
intendantam saskanīgi ar ,,Likuma par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām" 39. un 40. pantu.

Sacensības dalībniekiem pirms sacensības atklāšanas jāie-
sniedz Kurzemes divizijas intendantūrai vai ari jāiemaksā Latvijas
bankā Kurzemes divizijas intendantūras depozītā DN 413, pie-
dāvājuma nodrošinājums Ls 0,50 no katras tonnas labības, kuj-u
uzņēmējs piedāvājas kaltēt. 20467v L. 5273.

Ar sīkākiem sacensības nosacījumiem var iepazīties Liepājā,
Kara ostā, Kalpaka bulv. jY98, dz. 2, darbdienās no pulkst. 9—15.

īiliiiiu Iilii ii.
kārtēja

pilna sapulce
notiks š. g. 13. dec> pulkstr 19,
biedrības telpās, Rīgā, Lāčplēša
ielā 28/30. '

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšana;
2) gada pārskats un revīz'jas

kommisijas ziņojums;
3) budžets .1929./30. gadam;
4) vēlēšanas;
5) dažādi priekšlikumi un -jau-

tājumi.
20451 Valde.

Ārstu ievērībai.
Nupat iznāca un dabūjami

atsevišķos novilkumos
Noteikumi

par ārstu reģistrāciju un
ārsta-speciālista nosau-

kuma lietošanu.
Eksemplārs maksā 5 sant.

Par piesūtīšanu līdz 10 eksempi-

3 sant. atsevišķi.
Valsts tipogrāfija Rīgā, P-

Ventspils brīvprātīgo uguns-
dzēsēju biedrības ,,Venta"
1929. g. 17. nov. mantu izloze»

uinnestu saraksts.
Vinnējošo ložu nummuri:
29, 74, 109, 134, 168, 186,305,

342, 345, 424,, 483, 500, 573,
687,751,852,861,868,953,1030,
1100, 1302, 1428, 1451, 1469,
1498, 1537, 1603, 1646, 1808,
1873, 2022, 2062, 2071, 2155,
2208, 2278, 2311, 2381, 2441,
2444. 2458, 2470, 2483, 2512,

2608, 2619, 2694, 2747, 2757,
2861, 2870, 2907, 2958, 2971.
3068, 3105, 3192, 3283, 3312,
3360, 3438, 3492, 3504, 352.5,
3559, 3574, 3592, 3609, 3618,
3649, 3677, 3714, 3799, 3867.
3916, 4127, 4148, 4211, 4237,
4271, 4346, 4401, 4420, 4423,
4454, 4502, 4513, 4554, 4583,
4616, 4618, 4712, 4740, 4774,
4810, 4867, 4878, 4941. '

Vinnesti izņemami biedrības
telpās, Kuldīgas ielā JV°_ 70
(mācītāja muižā), viena menesa
laikā, skaitot no vinnestu iz-

sludināšanas dienas „Valdibas
Vēstnesī". Vinnestus izsniedz
no pīkst. 4—8 vakarā. 20422x

Ventspils trūkumcietēju palīdzības
biedrības „Saule"

1929. g. 17. novembrī rīkotā
bazārā vinnestus guvušas sekošas

biļetes:
1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 15,

16, 17, 20, 23, 26, 31, 32, 37, 38,
39,, 49, 50, 55, 56, 58, 60, 63,
67, 68, 69, 71, 73, 75, 79, 80, 82,
84, 87, 89, 91, 95, 97, 98, 100,
102, 103, 105, 112, 113, 116, 120,
121, 124, 125, 130, 131, 132, 135,
138, 140, 146, 149, 152, 155, 157,
160, 173, 179, 180, 192, 196, 200,
201, 204, 206, 212, 213, 216, 217,
225, 233, 235, 237, 243, 249, 259,
260, 268, 271, 273, 276, 280, 281
282, 285, 287, 293, 295, 297, 298,
301, 303, 304, 306, 307, 312, 315,
316, 321, 325, 328, 329, 330, 337,
343, 348, 350, 351, 357, 360, 364,
369, 371, 372, 373, 375, 376, 377,
386, 392, 397, 405, 406, 408, 409,
410, 413, 415, 418, 423, 431, 432,
433, 437, 439, 441, 445, 449, 453,
462, 466, 469, 472, 475, 478, 480,
485, 486, 488, 490, 495, 496, 499,
500, 501, 503, 508, 511, 512, 524,
527, 529, 530, 540, 543, 544, 547,
553, 559, 567, 569, 570, 571, 575,
576, 578, 583, 584, 585, 587, 588,
589, 599, 605, 611, 612, 615, 617,
622, 627, 628, 633, 636, 638, 642,
645, 647, 651, 657, 663, 672, 673,
680, 685, 688, 704, 709, 711,712,
714, 726, 727, 730, 734, 738, 739,
742, 743, 746, 747, 748, 752, 754,
755, 756, 767, 769, 771, 773, 774,
775, 781, 783, 785, 786. 788, 789,
791, 792, 801, 804, 808, 812, 819,
826, 836, 842, 843, 847, 854, 858,
859, 867, 875, 879, 884, 887, 889,
890, 892, 895, 902, 906, 908, 912,
917, 918, 920, 924, 928, 930, 931,
939, 940, 942, 943, 946, 953, 957,
965, 966, 967, 977, 978, 984, 986,
991, 994, 999, 1000.

Neizņemtās mantas saņemamas
Ventsplī, Kuldīgas ielā 33. 19668z

JUežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 11. decembra mežu izsoles sludinājumā (iespiests
„Val'd. Vēstn." Ns 256) kļūdu izlabojot, sekosi grozīts:

Auces virsmežniecībā, izsoles vienībā Ns 8, tekstā iespiestā
„kv. 43, atd. 3" vietā vajaga būt: „kv. 43, atd. 2 un 3".

Vec-Salacas virsmežniecībā, izsoles vienībās NsNs 11 un 12
tekstā iespiestā ,,Ņaudēju birze" vietā vajaga būt: „Naudigu
birze". 20478

Bez tam Mežu departaments paziņo, ka no š. g. 11. decembra
mežu izsoles noņemta Bīriņu virsmežniecības izsoles vienība N° 2.

Louksoimnsecibas pārraide
š. g. 6. decembri, pīkst. 10, Rīgā, Torģeļu ielā Ns 1/3,

pārdos jauktā is&sofē

vaislas punkta izbrāķētu saimniecības inventāru:
ragavas, kamanas, zirgu lietas, iejūgus, dzelzslietas u. t. t.

Rakstiski piedāvājumi ar attiecīgu zīmognodevu iesniedzami
izsoles kommisijai līdz mutvārdu izsoles sākšanai. Līdz ar piedāvā-
jumu jāiemaksā kommisijai 10°,, no piedāvātās summas. Mantas
apskatāmas uz vietas darbdienās no pīkst. 9 līdz 15.

Tuvākas zinas lopkooības nodaļā, Rīgā, Kalpaka bulv. Ns 6,
dz. 11, ist. 28. ' 20466z

Drabesu-spares
piensaimnieku sabiedr.

likvidācijas valde
saskaņā ar pilnas sapulces lē-
mumu no 1929. g. 17. marta
izsludina minētās

sab. likvidāciju
un uzaicina visus kreditorus un
kam būtu kādas prasības no
minētās sab. pieteikties 3 mē-
nešu laikā no izsludināšanas die-
nas ,,Vald. Vēstn." pie sab.
likvidācijas valdes.

1929. g. 28. novembrī.
20452 Likvidācijas valde.
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