
Noteikumi par seklas aizdevumu atbēršanu
graudā.

Papildu pārbaudījumi vispārējās izglītības
priekšmetos ģimnāziju skolotāju vietas
izpildītājiem ģimnāzijas kursa apmērā.

Instrukcija par valsts pabalsta izlietošanu
vaislas ērzeļu staciju ierīkošanai.

Rīkojums par grants pārvadāšanu
1929. 30. g. bezdarbu sezonā no dzelz-
ceļu grants karjeriem izdalīšanai šoseju
un zemesceļu departamentam, paš-
valdības iestādēm un privātpersonām.

Rīkojums par operāciju paplašināšanu
Litenes pieturas punktā.

Rīkojums par merģeļa māla pārvadāšanu

I

no Liepājas-GIūdas dzelzceļa izraku-
miem izdalīšanai zemkopjiem un dārz-
kopjiem.

Valdības rīkojumi un pavēles

Noteikumi
par sēklas aizdevumu atbēršanu

graudā.
(Izdoti uz likuma par sēklas fondu —
tik. kr. 1925. g. 27. un 1929. g. 223 —

9. un 10. panta pamata).
1. Līdzšinējie sēklas fonda aizdevumu

atmaksas termini pagarināti līdz 1930. g
1. aprīlim, līdz kuram laikam tie nokārto-
jami, samaksājot naudā vai atberot graudā.

? 2: Zemkopības ministrija sēklas pa-
rādus pieņem graudā, neierobežojot atbēr-
šanu ar varbūtējiem zaudējumiem, kādi
varētu celties no izsniegtās un atberamās
labības cenu starpības.

3.. Graudā var atbērt sēklas aizdevu-
mus ar Latvijā audzētiem: auzām, miežiem,
rudziem, kviešiem un zirņiem, pie kam
ataudzējumus no izsniegtām oriģinā-1- un
fio I ataudzējuma sēklām atber tās saim-
niecības, kuras tādu sēklu saņēmušas
Nenoteiktas šķirnes labība atberama kā
patēriņa labība. Ja atberamā sēklas labībā
atrodas citu šķirņu piejaukums vai arī
tā nepilda citas sēklas materiāla prasības,
?tā .ieskaitāma patēriņa labībā.

4. Tīras šķirnes sēkla atberama ar 8%,
bet patēriņa labība ar 12% virssvara.
Tīras šķirnes labībai jāpilda sēklas labības
prasības.
I 5. Kartupeļu, vīķu, pelušku, linsēklu,
āboliņa un zālāju sēklu aizdevumi atmak-
sājami naudā vai to vietā atberama
3. pantā norādītā labība vai zirņi. Dārzāju
sēklas aizdevumi atmaksājami tikai naudā.

6. Sēklas aizdevumu 5. pantā paredzētā
atvietošana izdarāma ņemot par pamatu
parādzīmēs norādītās vērtības summas,
kas sedzamas, nosakot 1 kvintāla vērtību
auzām un miežiem Ls 28, rudziem Ls 30,
kviešiem Ls 35, maziem baltiem zirņiem
Ls 32, Solo un Viktorijas vai citu noteiktu
ļiķirņu zirņiem Ls 40. Tāpat izdarāma
ikvienas 3. pantā minētās labības atvie-
tošana ar otru uti to izstāvošo sēklas
Parādu atmaksa graudā, kad sēklas parāda
summa ir pareizi konstatējama tikai naudā.

I Atberamās labības daudzumam pieskai-
tāms virssvars Saskaņā ar 4. pantu.

7. Atberamo sēklu pieņem sevišķa kom-
isija, kuru ieceļ Zemkopības ministrija
«attiecīgas apriņķa valdes un pagasta
v<*ldes pārstāvja ar Zemkopības ministrijas
Pārstāvi kā priekšsēdētāju; pēdējam pieder
vrto tiesība.

8. Labības zudumam, pēc pieņemšanas,
^sūtīšanā un uzglabāšanā pielaižamas
Ņas nonnas: 1) nobirumiem un bojāju-
ļ?)ttn līdz 1,5° „un 2) dabiskam iežuvumam

%.
Piezīme. 'Šinīs normās neietilpst zu-
? dūmi labības žāvēšanā, tīrīšanā un

šķirošanā.
9- Technisko instrukciju šo noteikumu

ēšanai dzīvē izdod zemkopības ministris.

10. Sie noteikumi stājas spēkā ar
izsludināšanas dienu.

Rīgā, 1929. g. 19. decembrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Zemkopības ministris A. Alberings.

Papildu pārbaudījumi vispārējās
izglītības priekšmetos ģimnāziju
skolotāju vietas izpildītājiem ģim-

nāzijas kursa apmērā.
Ģimnāziju skolotāju vietas izpildītājiem,

kas nav nokārtojuši jautājumu par savu
vispārējo izglītību, saskaņā ar noteiku-
miem par vidusskolu skolotāju izglītības
cenzu, Skolu departaments noteic papildu
pārbaudījumus ģimnāzijas kursa apmērā
1930. gada 13. janvārī, pīkst. 17,
! valsts ģimnāzijas telpās, Raiņa
bulvārī 29.

Uz pārbaudījumiem jāpieteicas Vidus-
skolu direkcijā līdz 1930. gada 11. jan-
vārim, iesūtot Latvijas bankas kvīti par
Skolu departamenta speciālo līdzekļu rē-
ķinā N° 644 iemaksāto eksaminācijas
naudu — par vienu priekšmetu Ls 5,
par diviem priekšmetiem Ls 10 un par
vairāk priekšmetiem Ls 20 apmērā.

1929. gada 24. decembrī. JNe A-1512.

Skolu departaments.

Apstiprinu.
Rīgā, 1929. g. 12. decembrī.

Zemkopības ministris? A. Alberings.

Instrukcija
par valsts pabalsta izlietāšanu
vaislas ērzeļu staciju ierīkošanai.

(Izdota uz 1923. g. 13. septembra ,,Notei-
kumu par neatmaksājamiem valsts pa-
balstiem lauksaimniecības veicināšanai"

20. p. pamata.)

§ I-
Zirgu audzētāju biedrības var ierīkot

vaislas ērzeļu stacijas ar šādu sugu
ērzeļiem: Vidzemē —ar Oldenburgas un
Hanoveras, Zemgalē un Kurzemē — ar

Oldenburgas un ardeņu, Latgalē — ar
rikšotāju stigu.

§2.
.Staciju ierīkošanai Zemkopības mini- j

:sfrija izsniedz valsts pabalstu: .250/0, 50%
vai 75(,/ 0 apmērā no vaislas ērzeļa tirgus '
cenas. Pārējo ērzeļa vērtības daļu sedz
biedrība. Stacijas ierīkošanai biedrībai
jāizprasa Zemkopības ministrijas lopkopī-
bas nodaļas piekrišana, paziņojot, kādu
summu biedrība asignējusi ērzeļa pirk-
šanai. Ērzeļa pirkšanu izdara biedrība,
piedaloties Zemkopības ministrijas pār-
stāvim. Nopirktais ērzelis skaitāms Zemko-
pības ministrijas īpašumā līdz viņa pārie-
šanai biedrības īpašumā, saskaņā ar šis
instrukcijas 6. un 7. 8.

§ 3 -
Ērzeli var pirkt ne jaunāku par pusgadu

un ne vecāku par 6 gadiem. Zemkopības
ministrijas uzdevumā iegādāto ērzeli sta-
cijas ierīkotajā biedrība nodod lietošanā
vaislas ērzeļa stacijas turētājam, noslēdzot
ar to līgumu Zemkopības ministrijas
vārdā, saskaņā ar šo instrukciju. Līguma
oriģinālu biedrība piesūta Zemkopības mi-
nistrijai.

H-
Norēķinu par vaislas stacijas ierīkošanai

izlietāto valsts pabalstu stacijas ierīkotajā
biedrība iesniedz Zemkopības ministrijai
viena mēneša laikā pēc stacijas ierīkošanas,
bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc budžeta
gada beigām. Budžeta gada beigās bie-
drībai jāatmaksā Zemkopības ministrijai
visas neizlietātās valsts pabalsta summas.

§ 5.
Stacijas ierīkotajā biedrība sedz ar sa-

viem līdzekļiem visus vaislas stacijas
uzturēšanas izdevumus, kas saistīti ar
ērzeļa uzaudzēšanu, kopšanu, lietāšanu,
apdrošināšanu, un citus.

Visi ienākumi par ērzeļa Iecināsanu un
lietāšanu nāk par labu stacijas ierīkotajai
biedrībai.

§ 6.
Par sekmīgu ērzeļa lietāšanu vaislai

Zemkopības ministrija var dzēst biedrībai
izsniegto valsts pabalsta daļu, pēc kam
ērzelis pāriet biedrības īpašumā. Pabalsta
dzēšanai ērzeļa vaislas darbība tiek no-
cenota pēc viena no šiem diviem novērtē-
jumiem: 1) pēc aplecināto ķēvju skaita,
2) vai pēc ērzeļa dēlu un meitu kopskaita.

I. Ar 25% valsts pabalsta pirktie
ērzeļi, pērkot vecumā no \lļ līdz 1 gadam,
pāriet biedrības īpašumā, ja ar šo ērzeli
apliecinātas 30 ķēves vai tiek uzrādīti
15kumeļi — šī ērzeļa pēcnāči; no 1—2 gadu
vecumā pirktie ērzeļi — pēc 45 ķēvju
aplecināšanas vai 23 kumeļu uzrādīšanas;
no 2—3 gadu vecumā pirktie ērzeli —
pēc 60 ķēvju aplecināšanas vai 30 kumeļu
uzrādīšanas; no 3—6 gadu vecumā pirktie
ērzeļi — pēc 75 ķēvju aplecināšanas, vai
38 kumeļu uzrādīšanas.

II. Ar 50% valsts pabalsta pirktie

ērzeļi, pērkot vecumā no >' 2—1 gadam,
pāriet biedrības īpašumā, ja ar šo ērzeli
aplecinātas 60 ķēves vai tiek uzrādīti
30 kumeļi — šī ērzeļa pēcnāči, no I—2 gadu
vecumā pirktie ērzeļi — pēc 90 ķēvju apleci-
nāšanas vai 45 šī ērzeļa pēcnāču uzrādīša-
nas; no 2—3 gadu vecumā pirktie ērzeļi,
pēc 120 ķēvju aplecināšanas vai 60 šī
ērzeļa pēcnāču uzrādīšanas; no 3—6 gadu
vecumā pirktie ērzeļi — pēc 150 ķēvju
aplecināšanas vai 75 kumeļu — ērzeļa
pēcnāču — uzrādīšanas.

III. Ar 7S% valsts pabalsta pirktie
ērzeļi pāriet biedrības īpašumā pēc 3 reiz
lielāka skaita aplecināto ķēvju vai ērzeļa
pēcnāču uzrādīšanas, kā paredzēts ar
25% valsts pabalsta pirktiem ērzeļiem.

§ 7.
ja ērzeli izbrāķē ka vaislai nederīgu un

pārdod pirms viņa pāriešanas biedrības
īpašumā, tad no iegūtās summas biedrība
saņem proporcionāli tādu daļu, ar kādu
viņa piedalījusies ērzeļa pirkšanā. Valsts
pabalsta daļu hiedrība var saņemt pilnā
apmērā, ja tā uzrāda, ka ērzelis aplecis
ne mazāk par 3,4 ķēvju, vai devis
ne mazāk par 3'kumeļu, no ķēvju vai
kumeļu pilna kopskaita, kas jāuzrāda,
lai ērzeli pārskaitītu biedrības īpašumā.
Biedrība var saņemt pusi no valsts pa-
balsta daļas, ja tā uzrāda, kā ērzelis
aplecis ne mazāk par l/4 ķēvju, vai
devis ne mazāk par ' -kumeļu no
aplecināmo ķēvju vai kumeļu kopskaita.
Biedrība nesaņem neko no valsts pabalsta
daļas, ja ķēvju aplekts mazāk par i/ 4
vai kumeļu kopskaits mazāks par </4,
kā paredzēts, lai ērzeli pārskaitītu bie-
drības īpašumā. Atlikušā valsts pabalsta
daļa biedrībai jāizlietā budžeta gada laikā
jauna vaislas ērzeļa pirkšanai, vai tā
jāatmaksā Zemkopības ministrijai.

§ 8.

Vaislas ērzelis biedrībai jāuztur ur
jālietā saskaņā ar instrukcijām par vaist?
vaislas ērzeļu uzturēšanu un lietāšanu.
kas izdotas no Zemkopības ministrijas.
Katru gadu uz 1. aprīli un 1. oktobri
biedrībai jāiesūta ziņas par ērzeļa vaislas
darbību, cik aplecināts ķēvju un cik
dzimuši kumeļi — ērzeļa pēcnāči.

§9-
Ar pieaugušu, ne jaunāku par 3 gadiem,

ērzeli jāaplecina ne mazāk kā 25 ķēves
sezonā. Ja ērzelis nav aizņemts, stacijas
turētājs nevar atteikties no atvesto, veselo
ķēvju aplecināšanas. Ja vienā laikā sa-
gadās vairākas ķēves leeināšanai, tad
priekšroka dodama ciltsgrāmatā uzņemtām
ķēvēm.

§ 10.

Lecināšanas maksu noteic stacijas ierī-
kotajā biedrība , saziņā ar Zemkopības
ministriju.

§ I'-
Ērzeļa stacijas pārraudzība piekritas

stacijas ierīkotajai biedrībai, bet virs-
pārraudzlba — Zemkopības ministrijai.

§ 12.
Vaislas ērzeļu stacijas padotas valsts

veterinārārsta kontrolei. Ērzeļa saslim-
šanas gadījumā tas jāārstē pie valsts
veterinārārsta. Ērzeļa nobeigšanās gadī-
jumā stacijas turētājam jāuzaicina vete-
rinārārsts un vietējās pašvaldības pār-
stāvis kritušā ērzeļa apskatīšanai un akts
sarakstīšanai. Akts nekavējoties jāiesūta
Zemkopības ministrijai.

§ 13-
Ērzelis stacijas ierīkotajai biedribai

jāapdrošina uz Zemkopības ministrijas
vārdu Finanču ministrijas apdrošināšanas
nodaļā pret sērgām, slimībām, zādzībām,
nelaimes gadījumiem un uguni. Apdroši-
nāšanas polise jāglabā Zemkopības mini-
strijā. Apdrošināšanas summai pilnā ap-
mērā jāsedz valsts pabalsta daļa, kura
nelaimes gadījumā, pēc apdrošināšanas
prēmijas saņemšanas, jāizlietā budžeta
gada laikā jauna vaislas ērzeļa pirkšanai.
Ja prēmija neizlietāta, tā jāatmaksā Zem-
kopības ministrijai.

§ 14.
Zemkopības ministrija var atņemt sta-

cijas ierīkotajai biedrībai ērzeli, ja tā
to slikti uztur, nepietiekoši izmanto
vaislai, bojā nepiemērotā darbā. Šādā
gadījumā biedrība zaudē savu ērzeļa pirk-
šanai izlietāto daļu, kā ari visas tiesības
un priekšrocības ērzeļa turēšanā un iegū-
šanā.

§ 15.
Vaislas ērzeļa likvidēšanai sastādās kom-

misija ar Zemkopības ministrijas pārstāvi,
kā priekšsēdētāju, locekļiem: rajona vete-
rinārārstu, stacijas ierīkotajās biedrības
pārstāvi, piedaloties vietējam pašvaldības
pārstāvim. Kommisijas atzinumu ap-
stiprina Zemkopības ministrija.

§ 16.
Ar šo tiek atcelta 1924. g. ,.Valdības

Vēstnesi" 216. num. publicētā instrukcija
par vaislas ērzeļu staciju ierīkošanu ar
valsts pabalstu.

Šī instrukcija stājas spēkā no viņas
izsludināšanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Lauksaimniecības pā/valdes
priekšnieks J. Zariņš.

Lopkopības nodaļas vadītājs
M.Bērziņš.

Apstiprinu.
1929. g. 21. decembrī.

Satiksmes ministra v.
A. Balodi-; .

Rīkojums Nr. 526
par merģeļa māla pārvadāšanu no Liepājas-
Glūdas dzelzceļa izrakumiem izdalīšanai

zemkopjiem un dārzkopjiem.
Atļauju līdz 1930. g. 1. maijam izsniegt

no Liepājas-Glūdas dzelzceļlinijas izraku-
miem zemkopjiem un dārzkopjiem zemes
uzlabošanai merģeļa mālu un to piegādāt
lidz pieprasītāju vēlamai gala stacijai uz
šādiem noteikumiem:

1) Lauksaimniekiem un dārzkopjiem,
kuri vēlas merģeļa mālu dabūt, jāiesniedz
šim nolūkam rakstisks pieprasījums vai
nu dzelzceļu virsvaldes tecbniskai direkci-
jai vai arī māla izsūtīšanas stacijas priekš-
niekam.

Reizē ar pieprasījuma iesniegšanu māla
pieprasītājam jāiemaksā Dzelzceļu virs-
valdē galvenā kasē vai arī stacijas kasē
pret dažādu ieņēmumu kvīti 2. un 3.punktā
minēto maksu, no kuras 2. punktā pare-
dzētā maksa ieskaitāma dzelzceļu ieņēmu-
mos, bet 3. punktā minētā maksa dzelzceļu
virsvaldes depozitā šo darbu veikšanai.

2) Maksu par merģeļa māla pārvadā-
šanu no māla izsūtīšanas stacijas līdz sūtī-
juma gala stacijai dzelzceļi aprēķina pēc
pastāvošā komerciālā tari.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

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

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

Latvijas valdības s*^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot fHaflļ W*Šjbģ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
^MMK^dililil^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pi! īX92. Tālrunis 20032 ^flfiEB§ff)^* Rīgā, pili Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11 — 12 ^jgF* " 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



3) _ Par merģeļa māla izrakšanu no
Ltepajas-Glūdas dzelzceļu izrakumiem, ie-
kraušanu izsūtīšanas stacijā vagonā un
izkraušanu no vagona gala stacijā dzelzceļi
ņem Ls 25 par 1 vagonu vai platformu,
apm. 8 kub. m.

4) Dzelzceļi pieņem vienīgi tādus .mer-
ģeļa māla pasūtījumus, kuri piegādājami
līdz zināmai stacijai ar pilnām komerc-
pperāeijām un tikai pilniem vagonu sūtī-
jumiem.

5) Merģeļa māla nokraušanu dzelzceļi
izdara ar saviem līdzekļiem un uz dzelzceļa
zemes, atļaujot merģeļa mālu bez maksas
tur turēt līdz 1930.'g. 1. maijam.

6) Ja pieprasīto rrierģeja mālu dzelz-
ceļiem kaut kādu apstākļu dēļ nav iespē-
jams piegādāt, tad iemaksāto summu
māla pieprasītājam izsniedz atpakaļ ar
Dzelzceļu virsvaldes Finanču direktora
piekrišanu.

Šis rīkojums spēkā ar 1929. g. 28. de-
cembri.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Techniskais direktors K. Timuška.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Finanču direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1929. g. 21. decembri.

Satiksmes ministra v.
A. Balodis.

Rīkojums Nr. 528
par operāciju paplašināšanu Litenes pie-

turas punktā.
Ar 1929. g. 28. decembri ievedu Litenes

pieturas punktā, bez jau pastāvošām
pasažieru un bagāžas operācijām, ari
visas preču operācijas.

Sakarā ar to uzdodu noteikumos N? 330,
kas publicēti 1928. g. ,,Valdības Vēstneša"
55. numurā un ,,Dzelzceļu Vēstneša"
11. numurā, papildināti un grozīti ar
vēlākiem rīkojumiem, pie Litenes pieturas
punkta nosaukuma operāciju apzīmējuma
,.pb" vietā likt ,,v ".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.

Apstiprinu.
1929. g. 21. decembri.

Satiksmes ministra v.
A. Balodis

Rīkojums Nr. 533
par grants pārvadāšanu 1929.'30. g. bez-
darbu sezonā no dzelzceļu grants karjeriem
izdalīšanai šoseju un zemesceļu depar-
tamentam, pašvaldības iestādēm un privāt-

personām.
1. §. Saskaņā ar dzelzceļu virsvaldes

padomes š. g. 3. decembra lēmumu
dzelzceļš piegādā pēc iespējas granti ar
bezdarbniekiem pa dzelzceļu no dzelzceļa
grants karjeriem uz pieprasījumiem: šoseju
un zemesceļu departamentam, pašvaldības
iestādēm un privātām personām pret
tūlītēju samaksu -Ls 3,50 par kubikmetru,
ieskaitot iekraušanu vagonos, pārvadāšanu
pa dzelzceļu un izkraušanu izsniegšanas
vietās, kur dzelzceļš pieprasītājam granti
nodod pēc akts, nosakot nodoto daudzumu
kubikmetros.

Aktis par grants nodošanu sastāda
stacijās — staciju priekšnieki, piedaloties
ceļu meistariem, bet uz posmiem — ceļu
meistari.

2. §. Pieprasījumi jāiesniedz rakstiski

dzelzceļu teclmiškai direkcijai, kura iz-
lemj, vai granti iespējams piegādāt, pēc
kam ' lūdzējs iemaksā, saziņā ar direkciju,
dzelzceļu galvenajā kasē jeb staciju kasēs
pret kvīti par granti pienākošos naudu,
kura ieskatāma dzelzceļu ieņēmumos, iz-
ņemot darba spēku vērtību, 1 ls kb. m
kāda summa ieskaitāma dzelzceļu depozītā.

3. §. Grants pieprasījumus pieņems no
vienas personas jeb no grupas uz veseliem
sastāviem, t. i. uz „K" mi „N" pl. apm.
pa 200 kubikmetriem , bet uz ,,L" pl.
ceļiem ne mazāk par 22 kb. m, t. i.
attiecīgu sastāvu tilpumu, pie kam grants
vairums aprēķināms pēc vagonu tilpuma.
Izņēmuma gadījumos piegādā granti arī
mazākos vairumos, ja vietējie kustības
apstākļi to atļauj.

4 §. Pieprasījumos jāuzrada, no kāda
grants karjera un kādā stacijā granti
vēlas saņemt. Grants piegādāšana at-
karībā no ceļa profila atļaujama arī uz
posmiem. _ ._ '

Pēdējā gadījuma jāuzrada, kāda kilo-
metri un piketā atrodas izkraušanas vieta.

5 §. Darba vilcienu pieprasīšana, no-

zīmēšana un pārvadāšana, kā arī grants
je. un izkraušana izdarāma noteikumu
jS'b 206 (2. §2. p.. 15., 16. un 17. §) kārtībā.

6 §. Grants nav kraujama kopa ar
dzelzceļiem vai citām iestādēm piederošo
oranti.

Visu sastāva pienākošo grants, sūtījumu

izdod viņu saņēmējiem uz reizi nekavējo-
ties pēc izkraušanas no vagoniem (1. §).

7. §. Grants novācama no laukuma
ne vēlāk par trim mēnešiem pēc pienāk-
šanas un izkraušanas. Līdz novākšanas
brīdim maksa par grants glabāšanu nav
ņemama, tāpat nav ņemama ari maksa
par laukuma aizņemšanu 3 mēnešu laikā
pēc grants izkraušanas.

ja pēc triju mēnešu notecēšanas grants
nebūtu novākta, dzelzceļš ņem nomas
maksu par aizņemto laukumu saskaņā ar
noteikumiem N<: 321.

Dzelzceļš neuzņemas uz sevis nekādu
atbildību par grants iztrūkumu vai
zādzībām.

8. §. Visas izpildītās aktis brošējamas
un pēc galīgas sūtījuma izdošanas iesū-
tāmas techuiskai direkcijai.

9. §. Ja pieprasīto granti dzelzceļam
kaut kādu apstākļu dēļ nav iespējams
piegādāt, tad iemaksāto summu grants
pieprasītājam izsniedz atpakaļ ar Finanču
direktora piekrišanu.

10. §. Šis rīkojums stājas spēkā ar
1929. g. 23. decembri.

Dzelzceļu galv. direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktors Mazkalniņš.
Teclīniskais direktora p. Paegle.

Valdības iestāžu paziņojumi

Atgādinājums
ārstiem, visām dziedniecības iestādēm, labo-
ratorijām un kontrolpunktiem par darbības

pārskata iesūtīšanu.
Ar šo veselības departaments atgādina

visiem ārstiem, slimnīcām, sanatorijām,
dziedniecības iestādēm, dzemdēšanas pa-
tversmēm, ambulancēm, veselības kop-
šanas punktiem, ķīmiski-analitiskām, bak-
terioloģiskām un seroloģiskām laborato-
rijām un kabinetiem, Rentgena un kalnu
saules kabinetiem, Candera institūtiem
un prostitūto kontrolpunktiem, ka līdz
1930. g. 15. februārim obligātoriski jā-
piesūta ziņas par savu 1929. g. darbību:
tām iestādēm un personām, kuras dzīvo
Rīgā — veselības departamentam, bet
visiem pārējiem — attiecīgam apriņķa
ārstam.

Darbības pārskata formulāri augšminē-
tām personām un iestādēm saņemami:

a) med. personālam, kurš dzīvo Rīgā,
un Rīgā esošām veselības kopšanas
iestādēm — veselības departamentā,
Skolas ielā 28, ist. 36;

b) apriņķos dzīvojošam med. personāla,
un veselības kopšanas iestādēm —
caur attiecīgo apriņķa ārstu.

Rīgā. 1929. g. 23. decembrī. JM° E/3551
Veselības departamenta vicedirektors

Dr. M. Džonsons.
Epid.-sanitārās nodaļas vadītājs

Dr. J. Zentels.

Paziņojums valsts iestādēm.
Pamatojoties uz Ministru kabineta

1927. g. 8. oktobra lēmumu, ar kuru uzdots
darba inspekcijai vest sarakstu tiem uz-
ņēmumiem, kuri kārtīgi nemaksā algas
strādniekiem un tādiem pasūtījumus
neizdot — darba aizsardzības departa-
ments paziņo, ka uzņēmējs Silvestris
Lucianovs, izvezdams jaunbūvējamā
dzelzceļa zemes darbus, Valdgalē-Valde-
mārpils, nemaksājot strādniekiem nopel-
nīto un likumīgi pienācīgo darba algu.

Rīgā, 1929. g. 21. decembrī. M 4545/D.
Tautas labklājības ministrijas darba
aizsardzības departamenta direktors

Fr.Roze.
Darbvedis R. Pupuriņš.

Paziņojums.
Nodokļu departaments paziņo, ka ar

finanču ministra biedra š. g. 14. decembra
lēmumu a/s ,,Rīgas kredītbanka" rīkojuma
par zīmognodevu 67. p.- kārtībā dota
atļauja dzēst zīmogmarkas uz ārzemju
tratām, kuras a/s ,,Rīgas kredītbanka"
saņem no ārzemēm, sakarā ar bankas
operācijām.

Finanču ministra biedra š. g. 14. de-
cembra lēmums stājas spēkā ar šī paziņo-
juma publicēšanas dienu ,,Valdības Vēst-
nesī".

Direktora v. E. Loske.
22795 Nodaļas vadītājs A. Barikinš.

Paziņojums.
Nodokļu departaments paziņo, ka ar

finanču ministra biedra š. «. 6. decemb ra
lēmumu a s ,,Liepājas banka" rīkojuma
par zīmognodevu 67. p. kārtībā dota

atļauja dzēst zīmogmarkas uz ārzemju
tratām, kuras a/s ,,Liepājas banka" saņem
no ārzemēm, sakarā ar bankas operā-
cijām.

Finanču ministra biedra š. g. 6. de-
cembra lēmums stājas spēkā ar šī paziņo-
juma publicēšanas dienu ,,Valdības Vēst-
nesī".

Direktora v. E. Loske.
22794 Nodaļas vadītājs A. Bankins.

Paziņojums.
Latvijas ģenerālkonsulāta Londonā jaunā

adrese no 1929. g. 20. decembra:
Latvian Consulate General.

31, Kingsway,
London, W. C. 2,

Great Britain.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1929. g. novembra mēnesī šādās

saimniecībās:
L Trakuma sērga (Lyssa).

1. Valkas apriņķi: a) Annas pag. Sva-
ros un b) Mālupes pag. 1. punktā.

2. Liepājas apriņķī: a) Krotes pag.
Kurpniekos un b) -Ezeres pag. Zvejās
un Plosta krogā.

3. Kuldīgas apriņķī: Pampāļu pag.
Ošos.

4. Ilūkstes apriņķi: Sventes pag. Ur-
baniškos.

5. Daugavpils apriņķi: Pustinas pag.
Krapovčīznās.

11. Kumeļu ienāši (Adenitis
ecļuorum).

1. Valmieras apriņķi: Svētciema pag.
Valsts zirgu audzētavā.

2. Tukuma apriņķi: a) Tukumā 1. pun-
ktā un b) Matkules pag. Pūpolos.

3. Talsu apriņķi: a) Vandzenes pag.
Draviņās, b) Nurmuižas pag. Mēru mājās
un c) Sabilē 1. punktā.

4. Rēzeknes apriņķī: Rēzeknē 1. punktā

III. Ļaunais galvas karsonis
(Corvza gangraenoza bovum).

1. Rīgas apriņķī: a) Madlienas pag.
Asnulaidās un b) Birzgales pag. Elekšos.

2. Cēsu apriņķī: Skujenes pag. Mālu
mājās.

3. Madonas apriņķī: a) Bērzaunes pag.
Suserēnos, b) Cesvaines pag. Lejzem-
niekos un c) Liezeres pag. Zēduļarēs.

4. Valmieras apriņķī: a) Viļķenes pag.
Kolas mežmuižā un b) Umurgas pag.
Stinķos.

5. Valkas apriņķi: a) Trikates pag.
Zvejniekos, b) Bilskas pag. Dzirmaļos un
c) Ziemeru pag. Kalnmeijeros.

6. Jelgavas apriņķī: Dobeles pag. Bēr-
zaines.

7. Tukuma apriņķī: Grenču pag. Ka-
diķos.

8. Talsu apriņķī: Kandavas pag. Nagu
mājās.

9. Bauskas apriņķī: a) Zālītes pag.
Pāņos, b) Misas pag. Slakteros un c) Run-
dāles pag. Siepe ņos.

10. Ventspils apriņķī: a) Užavas pag.
Treijās un b) Dundagas pag. Dišklājumos.

11. Liepājas apriņķī: a) Kalētu pag.
Kāļu mājās, b) Tadaiķu pag. Ansīšos,
c) Priekules pag. Birzniekos un d) Vaiņodes
pag. Lejas-Bunkās.

12. Aizputes apriņķī: Rudbāržu pag.
Luteros.

13. Kuldīgas apriņķi: a) Ivandes pag.
Strautiņos, b) Saldus pag. Butnārās un
c) Saldū 1. punktā.

14. Jēkabpils apriņķi: a) Seces pag.
Alejās un b) Zalves pag. Cīruļos.

15. Ilūkstes apriņķī: a) Salienas pag.
Merkuļos, b) Lašu pag. Baumaņos, c) Asa-
res pag. Akmeņāros, d) Gārsenes pag.
Zilānos un dz) Susejas pag. Starpu krogā.

16. Daugavpils apriņķi: a) Liksnas
pag. Aužguļānu sādžā un b) Piedrujas
pag. Rusakovās.

17. Rēzeknes apriņķī: Vidzmuižas pag.
Meža-Trupa ciemā.

IV. Cūku roze (Ervsipelas suum).
1. Rīgas apriņķī: a) Siguldā 1. punktā,

b) Siguldas pag. Siguldas dzirnavās, c) Tu-
raidas pag.: Lejas-Bestēs un Inciem-
muižā, d) Krimuldas pag. Krieviņos,
dz) Līgatnes pag. Žakaros, e) Viskaļu pag.
2 punktos un f) Aizkraukles pagasta
pamatskolā.

2. Cēsu apriņķī: a) Cēsu pag. Zeltiņos,
b) Priekuļu pag.: 1) Pagastnamā, 2) *LI-
baņos un 3) Upmaļos, c) Liepas pag.
Ķeriņos un Jaun-Bāķos, d) Drustu pag.
Rudiņos un Veclieperos, dz) Jaunpiebalgas
pag^ Zoseņos, s) Dzērbenes pag. Sprēņos,
f) Ērgļu pag. Krogzemjos un li) Ogres
pag. Mirdzās.

3. Madonas apriņķī: a) Praulienas pag.
Praulienas muižā, b) Odzienas pag. Zem-

gaļos un Apšalās. c) Tirzas pag. Pried-
niekos, d) Cesvaines pag.: O Lejzem-
niekos, 2) Paukšos un 3) Pakalniešos un
dz) Kraukļu pag. Jātniekos.

4. Valmieras apriņķī; a) Salaces pag.
Kuivišos, b) Ķoņu pag. Vecskolā, c) Maz-
salacā 1 punktā un d) Rūjienā 2 punktos.

5. Valkas apriņķī: a) Jērcenu pag
Paliepās, b) Trikates pag. Strūkās, c) Stren-
čos 1 punkta, d) Smiltenes pag. Pulkšos,
dz) Mēru pag. Šķipelēs, e) Gaujienas pag!
Vidagās, f) Ziemeru pag.. ŠJukumos,
h) Alūksnes pagastnama un k) Alūksnē
1 punktā.

6. Jelgavas apriņķī: a) Ozolnieku pag.
Zapleku mežsarga mājā, b) Zalgales pag.. -
1) Daukņās, 2) Pārstrautos un 3) Jauri-
Trunnās, c) Vircavas pag. Bierautos,
d) Sesavas pag. Stūrīšos, dz) Elejas pag.-
1) Kaušļos, 2) Medniekos un 3) Zilišķos ',
e) Jēkabnieku pag. Dālbiņos. f) Sipeies'
pag. Vecvagaros, h) Dobeles pag. Mizaišos.
k) Auru pag. Jaunzemjos, 1) Aucē 1punktā
m) Vecauces pag..: 1) Bulliņos, 2) Angos
un 3) Mazkrogā, n) Lielauces pag. 2 punktos
o) Bukaišu pag. Grantiņos un Gundeņos,
p) Tērvetes pag., Maz-Kavužos, r) Sni-
ķeres pag. Juļ-a-Junkeļos un s) Vilces
pag. Maikās un Šiliņos.

/. Tukuma apriņķī: a) Tukumā 3 punk-
tos, b) Prāviņu pag.: 1) Krūmos,
2) Vaguļos un 3) Pastaros, c) Matkules
pag. Krūmiņos un Dambjos, d) Zemītes
pag. Vidiņos itti dz) Pūres pag. POres-
muižā.

8. Talsu apriņķī: a) Cēres pag. 1 punktā
b) Kandavas pag. Tapilņukās un c> Zen-
tenes pag. Upmaļos.

9. Bauskas apriņķī: a) Bauskā 1 punktā
b) Bauskas pag. Klūgās un Ružās, e) Me-
žotnes pag. Smiltnlekos, d) Svitenes pag.
Vecbullenos, dz) Misas pag.: 1) Pagast-
namā, 2) Griķos un 3) Limmaņos, e) Ie-
cavas pag. Beīros un f) Codes pag.. Ifzin-
krogā. -

10. Ventspils apriņķī: a) Ventspili
3 punktos, b) Piltenes pag. Kroņniekos,
c) Ziras pag. Dreimaņos un d) Ugāles
pag. Rujāņos.

11. Liepājas pilsētā: 1 punktā.
12. Liepājas apriņķi: a) Tadaiķu pag.

Runtēs, b) Priekules pag. Austrās, c) Purm-
sātes pag. Purmsātes muižā, d) Grobiņas
pag. Saiņos, dz) Priekules miestā 1 punktā,
e) Embūtes pag. Pērkonos, f) Ezeres pag.
Veicos un h) Vaiņodes pag. 1 punktā.

13. Aizputes apriņķī: a) Aizputē un
b) Sieksātes pag. jaun-Sprižos.

14. Kuldīgas apriņķī: a) Ivandes pag.
Sēļos, b) Kuldīgas pag. Vecvagaros, c) Lu-
triņu pag. Upatniekos, d) Sātiņu pag.
Plienos, dz) Skrundas pag.: 1) Zemturos,
2) Pagastnamā, 3) Mācītājmuižā un 4) Mil-
davās un e) biezi apdzīvotā vietā Skrundā
I punktā.

15. Ilūkstes apriņķī: a) Lašu pag.
Rožmaļos, b) Sventes pag. Ozolos un
c) Bebrenes pag. 2 punktos.

16. Daugavpils apriņķi: a) Liksnas
pag.: 1) Ķirupes muižā, 2) Vaboles muižā,
.3) Mišteļu sādžā un 4) Smiltiņos, b) Iz-
valtas pag. 1 punktā, c) Krustpils pag.
Grīvniekos un d) Līvānu pag. Strados.

17. Rēzeknes apriņķī: Maltas pag.-
Rutku sādžā.

V. Dilonis (Tuberculosis).
1. Valmieras apriņķī: Viļķenes pag.

Katrīnās.
2. Ludzas apriņķi: Kārsavas pag. Mal-

kavās.

VI. Asins mīšana (Pvroplasmosis).
1. Madonas apriņķī: Litenes pag. Sa-

kārņos.
2. Talsu apriņķī: Zentenes pag. Puk-

stinos.
VII. Kašķis (Scabies).

Rēzeknes apriņķī: Sakstigalas pag. I punktā

Vetermarvaldes priekšnieka v.

veterinārārsts K. Ātrens.
Darbvedis Graudiņ š.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēde
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953.p.,rwk'12. Bauskas kājnieku pulka bijušo dižkareivi
Jāni Pētera d. Bērziņu, apsūdzētu pēc kar
sodu ik. 133. p. pamata.

Bērziņš dzimis 1899. g. 26. februāri , K««
apriņķa Jaunpils pagasta piederīgs, agrāk dziv ļ
turpat, 'latvietis, zemkopis, neliela augam
blonds.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās viet?'.j
kavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai . P

^kurai to apcietināti ievietojot Daugavpils ?,
zona virssardznē, un ieskaitīt 5. iec. kara iz'* .
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un t'

1929. g. 21. decembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H.Jakobson-

« Sekretārs, kara ierēdnis A. Rumpe-



Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
3. Jelgavas kājnieku pulka kareivi Hiršu Dāvida
dēlu Rolovu (Rolofti), apsūdzētu pēc kara
sodu lik. 134. p. pamata.

Rolovs (Rolofs) dzimis 1883. g. 20. oktobrī,
Aizputes piisētas piederīgs, 1919. gadā, pirms
iesaukšanas kara dienestā, dzīvojis Bauskas apr.
Skaistkalnes pagastā, žīds, jūdu ticības.

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

1929. g. 21. decembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

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

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šis dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē 10. Aizputes kājnieku pulka bijušo kareivi
Aleksandru Indriķa d. Zaķi, apsūdzētu pēc
kara sodu lik. 133. p. pamata.

Zaķis dzimis 1900. g. 30. jūlijā Ventspils apr.
Vārves pagastā, agrāk dzīvojis Ventspilī, latvietis,
strādnieks.

Kam Pūtu zināma viņa uzturēšanās vieta , ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot Daugavpils garni-
zona virssardznē, un ieskaitīt 5. iec. kara izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 21. decembri.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

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

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Sludinājums,
Saskaņā ar kara klausības likuma 5., 13.

un 67. pantu un Kara ministra 1929. g.
20. novembra rīkojumu Ne 387/Ak., uz
iesaukšanu jāierodas:

,a) pilsoņiem, kuri dzimuši laikā no
1908.' g. 1. aprīļa līdz 1909. g!
1. janvārim un tiem agrākos gados
dzimušiem pilsoņiem, kas ievesti
1930. g. iesaukšanas sarakstos;

b) personām, kas nav sasniegušas ie-
saukšanas vecumu, bet vēlas iestā-
ties kara dienestā brīvprātīgi, kara
klausības likuma 75. un 76. pantā
paredzētā kārtībā;

c) personām, kas kaut kādu iemeslu dēļ
nav ievestas iesaukšanas Sarakstos,
bet kurām pienākas izpildīt kara
klausību.

To ievērojot paziņoju, ka visiem Lie-
pājas apriņķī dzīvojošiem augšminētiem
pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas:

I. Iedzīvojošiem 1. iesaukšanas iecirknī:
manā pārvaldē, Liepājas Kara-ostā, Kal-

paka bulvāri Ne 2;

1. Visiem ievestiem Liepājas pilsētas
valdes un Liepājas cietuma iesaukšanas
sarakstos:

a) no I —100, 1930. g. 1. februāri
pīkst. 9;

b) no NeNe 101—200, 1930. g. 3. februāri,
pīkst. 9;

c) no N«Ki201—350, 1930. g. 4. februārī,
pīkst. 9.

2. Dunikas, Nīcas un Bārtas pag. un
Grobiņas un Durbes pilsētā dzīvojošiem,
1930. g. 6. februāri, pīkst. 9.

3. Rucavas, Durbes, Gaviezes, Rāvas
un Vecpils pag. dzīvojošiem, 1930. g.
7. februārī, pīkst. 9.

4. Vērgaļu, Medzes, Tāšu, Tadaiķu,
Grobiņas, Aizteres, Pērkones, Ziemupes
pag. dzīvojošiem, 1930. g. 8. februārī
pīkst. 9.

II. Iedzīvojošiem 2. iesaukšanas iecirknī:
Priekulē, Priekules pagasta namā:

1. Priekules pils. un Priekules, Gram-
zdas, Kalētu, Purmsātu, Krotes, Bunkas,
Virgas un Vaiņodes pagastā dzīvojošiem
1930. g. 12. februārī, pīkst. 9.

2. Aizviķu, Asītes, Embūtes, Ezeres

un Nigrāndes pag. dzīvojošiem, 1930. g.
13. februārī, pīkst. 9.

Ierodoties uz. iesaukšanu jāņem līdzi
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kas atsvabināti no iesaukšanas: 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana, un 3) tiem, kas
ieskaitīti zemessargos.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

Piezīme: Pilsoņiem, kuri pieteikušies
brīvprātīgi, jāierodas: Liepājā iedzī-
vojošiem' — 4. februāri, pīkst. 9,
bet pārējās vietās dzīvojošiem —
reizē ar ' viņu pilsētu vai pagastu
iesaucamiem.

1929. g 16. decembri.
Liepājas kara apr. priekšnieks,

pulkvedis Zommers.

Sludinājums.

Saskaņā ar karaklausības likuma 5. p.
8. p. piezīmi, 13. un 67. p. un Kara
ministra 1929. g. 30. novembra rīkojumu,
uz iesaukšanu jāierodas: aj pilsoņiem,
dzimušiem laikā no 1908. g. 1. aprīļa
līdz 1909. g. 1. janvārim, un tiem
agrākos gados dzimušiem pilsoņiem, kas
ievesti 1930. gada iesaukšanas sarakstos;
b) personām, kas nav sasniegušas iesauk-
šanas vecumu, bet vēlas iestāties kara
dienestā brīvprātīgi karaklausības likuma
75. un 76. p. p. paredzētā kārtībā, un
c) personām, kas kaut kādu iemeslu dēļ
nav ievestas iesaucamo pilsoņu sarakstos
bet kurām pienākas izpildīt karaklausību.

To ievērojot, paziņoju, ka visiem Rē-
zeknes apriņķī dzīvojošiem augšminētiem
pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas iesaukša-
nas iecirkņos sekošā kārtībā un laikā:

Kaunatas iesaukšanas iecirknī, Kau-
natas pagasta valdes namā.

1. Andrupenes pag. dzīv. 1930. g.
3. febr., pīkst. 8 rītā.

2. Buknnūžas pag. dzīv. 1930. g.
3. febr.. olkst. 10 rītā.

3. Kaunatas pagastā dzīv. 1930. g.
4. febr., pīkst. 8 rītā.

Varakļānu iesauks, iecirknī, Varakļānu
pils. valdes namā, Varakļānos, Vi-
ļānu ielā Ne 18.

1. Varakļānu pagastā dzīv. 1930. g.
6. febr., pīkst. 8 rītā.

2. Varakļānu pilsētā dziv. 1930. g.
6. febr., pīkst. 10 rītā.

3. Vidsmuižas pagastā dzīv. 1930. g.
6. febr., pīkst. 12. dienā.

4. Viļēnu pagastā dzīv. 1930. g.
7. febr., pīkst. 8 rītā.

5. Viļēnu pilsētā dzīv. 1930. g. 7. febr.,
pīkst. 10 rītā. '

6. Barkavas pagastā dzīv. 1930. g.
7. febr., pīkst. 12 dienā.

7. Atašienas pagastā dzīv. 1930. g.
8. febr., pīkst. 8 rītā.

8. Stirnienes pagastā dziv. 1930. g.
8. febr., plksL 10 rītā.

9. Gaigalavas pagastā dzīv. 1930. g,
8. febr., pīkst. 12 dienā.

Rēzeknes iesaukšanas iecirknī, Rēzek-
nes pils. valdes namā, Rēzeknē,
Atbrīvošanas aleiā Ne 39.

1. Rēzeknes pilsēta dzīv. 1930. g
10. febr., pīkst. 8 rītā.

2. Bērzgales pagastā dzīv. 1930. g
11. febr., pīkst. 8 rītā.

3. Makašēnu pagastā dzīv. 1930. g
11. febr., pīkst. 10 rītā.

4. Dricēnu pagastā dzīv. 1930. g
12. febr., pīkst. 8 rītā.

5. Maltas pagastā dzīv. 1930. g
12. febr., pīkst. 10 rītā.

6. Sakstigalas pagastā dzīv. 1930. g.
13. febr., pjkst. 8 rītā.

7. Silajāņu pagastā dzīv. 1930. g,
13. febr., pīkst. 10 ritā.

8. Ozolmuižas pagastā dziv. 1930. g,
14. febr., pīkst. 8 rītā.

9. Ružinas pagastā dziv. 1930. g,
14. febr., pīkst. 10 rītā.

10. Rēznas pagastā dzīv. 1930. g.
15. febr., pīkst. 8 rītā.

Ierodoties uz iesaukšanu, jāņem līdz
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kas atsvabināti, un 2) tiem, kam atlikta
iesaukšana.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

Rēzeknē, 1929. g. 12. decembrī.
Rēzeknes kara apr. priekšnieka v. i.,

kapteinis Priedulans.

Sludinājums.
Saskaņā ar karaklausības likuma 5., 13

un 67. pantu un Kara ministra 1929. g,
30. novembfa rīkojumu uz iesaukšanu
jāierodas: a) pilsoņiem, kas dzimuši laikē
no 1908.. g. 1. aprīļa līdz 1908. g. 31. de-
cembrim, un tiem agrākos gados dzimušiem
pilsoņiem, kas ievesri 1930. g. iesaukšanas
sarakstos, b) personām, kas nav sasnie-
gušas iesaukšanas vecumu, bet vēlas iestā-
ties kara dienestā brīvprātīgi karaklau-
sības likuma 75. un 76. p. paredzētā
kārtībā, un c) personām, kas kaut kādu
iemeslu dēļ nav ievestas iesaukšanas sa-
rakstos, bet ktuām pienākas izpildīt kara-
klausību.

To ievērojot paziņoju, ka visiem Ma-
donas apriņķī dzīvojošiem augšminētiem
pilsoņiem neiztrūkstoši jāierodas:

I. Gulbenes pilsētā, Gulbenes garni-
zona karavīru kluba telpās, šādā
kārtībā un laikā;

1. Gulbenes pilsētā un Vecgulbenes,
Beļavas, Stāmerienas un Jaungulbenes
pagastā dzīvojošiem — 1930. g. 3. februārī,
pulksten 9.

2. Galgauskas, Litenes, Adulienas un
Tirzas pagastā dzīvojošiem — 1930. g.
4. februārī, pīkst. 9.

II, Manā pārvaldē, Madonas pilsētā,
Tirgus laukumā Ne 4, šādā kārtībā un
laikā:

1. Madonas pilsētā un Lazdonas, Sar-
kaņu, Praulienas, Patkules, Kusas, Gros-
tonas, Bērzaunes, Mārcienas, Viesienas,
Cesvaines, Oļu un Saikavas pagastā dzīvo-
jošiem — 1930. g. 6. februārī, pīkst. 9.

2. Ļaudonas, Lubejas, Grašu, Kals-
navas, Kārzdabas, Kraukļu, Virānes, Sā-
vienas, Mētrienas, Meirānu, Vietalvas, Vē-
javas, Odzienas un Vestienas pagastā
dzīvojošiem — 1930. g. 7. februārī, pīkst. 9.

3. Dzelzavas, Mēdzules, Liezeres, Saus-
nējas, Liepkalnes, Iršu, Pērses un Lubānas
pagastā dzīvojošiem — 1930. g. 8. februārī,
pīkst. 9.

Ierodoties uz iesaukšanu jāņem līdz
pase un uzturs.

Uz iesaukšanu nav jāierodas: 1) tiem,
kas atsvabināti no iesaukšanas, 2) tiem,
kam atlikta iesaukšana, un 3) tiem, kas
ieskaitīti zemessargos.

Par atraušanos no iesaukšanas vainīgos
saukšu pie likumīgas atbildības.

1929. g. 19. decembrī.
Madonas kara apr. priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Kalniņš.

Māksla

Nacionālā opera. Sestdien, 28. decembrī,
,,Traviata" 100. reizi. — Svētdien, 29. de-
cembri, pulksten 2 dienā balets „Gulbju
ezers". Piedalās Aleksandra Feodorova un
visa baleta trupa. Diriģents Otto Karls. Pulk-
sten 7.30 vakarā ,,D žonnijs uzspēl ē". —
Pirmdien, 30. decembrī, III simfoniskais kon-
certs — humors mūzikā. Diriģents prof. Georgs
Šnēfogts.

Nacionālais teātris. Sestdien, 28. decembrī,
pulksten 4 pēc pusd. tautas izrādē R. Blaumaņa
,,Ļaunais gars". Pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē L. Fodora komēdija ,,Plika ka baznīcas
žurka". — Svētdien, 29. decembri, pulksten
2 dienā, A. Brigaderes ,,Sprīdītis ". Pulksten
7.30 vakarā, M. Dišleres komēdija ,,Ozolnieka
meita". — Pirmdien, 30. decembrī, pulksten
7.30 vakarā, Annijas Simsones viesizrādē L. Hirš-
felda komēdija ,,Sieviete , ko katrs meklē".
„Sprīdiša" izrādē katrs apmeklētājs var ņemt
iīdzi vienu bērnu par brīvu; divi bērni var nākt
ar vienu biļeti.

Nacionālā teātra dramatisko darbu sacensībā
godalgotie autori. Nacionālā teātra direkcija
24. decembra sēdē atplēsa godalgoto autoru
kuvērus ar viņu vārdiem un adresēm. Izrādījās,
ka pilnu godalgu (Ls 1300,—)-saņem Andrejs
Upīts par traģēdiju ,,Ž a n n a D'Ark"; goda
balvas (ā Ls 650,—) Austra Ozo 1 iņ-K rauze
par lugu ,,Ka trina"; Irma Bračs par
drāmu ,,Ve I n i"; Minna Di šl e rs par drāmu
,,Iegātnis" un Ksenija Rudzīts par
skatu lugu ,,Maliena ". Sēdē bija ieradušies
visi godalgu kommisijas locekļi un gandrīz visi
apbalvotie autori.

Literatūra

Ai\sis Gulbis. Zigfrīds. Romāns no
Latvijas nesenās pagātnes. Divi sējumi.
1929. g. Izdevis A". Gulbis, Rīgā.'

Mūsu lielais grāmatnieks izdevniecības
laukā Ansis Gulbis izrādījies un izrādās
arvienu vairāk ari pats par lielu grāmatu
sarakstītāju. Sevišķi viņš izrādījies par
mūsu valsts tapšanas varoniskā laikmeta
apstākļu un personu jo dzīvu un saprātīgu
novērotāju un attēlotāju literāriskos tēlos.
Šis laikmets pārvērta dzīvē pat tālas
fantastu idejas, kā arī radīja, blakus
dažām izvirtībām, arī daudzas tādas cēlas
personības, kas bija cienīgas šā lielā
laikmeta un viņa padarāmā darba un
pienākumu. Vairākos romānos Gulbis
attēlojis ar lielāku vai mazāku veiksmi šos
brīnišķos- apstākļus un šo apstākļu virzī-
tājus un līdzi dzīvotājus. No šiem viņa
literāriskiem darbiem visjaunākais un,
jāsaka tūliņ, arī visinteresantākais un
mākslinieciski gatavākais darbs ir augš-
minētais romāns Zigfrīds, ar ko domāts
un attēlots mūsu ilggadējais neaizmirsta-
mais ārlietu ministris, Zigfrīds Meiero-
vics, viens no galvenākiem mūsu patstā-
vības pamata licējiem un nostiprinātājiem,
ar visiem raibajiem viņa mūža un darba
apstākļiem, līdzi ņemot ari viņa liktenīgo
ģimenes dzīvi, kas romānā aizņemta un
izvesta ļoti interesantā, oriģinālā smalka
kārtā. ' Tā laika politisko? apstākļus,
tā iekšzemē , kā ārzemēs autors acīm
redzams sīki studējis un pārzinājis. Rakstī-
bas veids viscaur tāds, ka apstākļu un

situāciju tēlojumi, tā politiskie, kā per-
sonīgi psīcholoģiskie, pat grūtākie un
gaiākie, rit ļoti vieglā, tekošā valodā,
bez kādas liek- un skaistvārdibas pielieto-
šanas. Tas rāda autora mākslinieciskās
spējas. Beidzot krīt svarā, ka te viss
darīts, rakstīts, justs tīrā patriotisma garā.
Tas man jāsaka no dzīvākās atmiņas pēc
romāna 2. daļas lasījuma, kas nupat kā
gluži jauna iznāca klajā, kamēr pirmā dala
bija atsevišķi iespiesta jau vasarā zem-
niecības orgānā ,,Brīvā Zemē". Tagad,
zināms, abas daļas parādījušās grāmatā.

Bez šaubām Gulbja ,,Zigfrīds" atradīs
tautā, kur tik dzīva uzglabājusies un
uzglabāsies Meierovica atmiņa, daudz
lasītāju. A.

Paskaidrojums par izrunu, nozīmi, vietu
izlūdzos šādiem vārdiem: tāba, tādai (š),
tādēšu, tākala, tākaļa, tākaļāt, tāpaļa,
tāpaļāt, tāksts, tāleiši, tālens, tālina,
tālināt, tāmiņš, tān, tāpelēt (Veselis),
tāpļa, tāpļāt, tāpša, tāpšat, tāpslis, tarba,
tārēt, tārpens, tārst, tāsanas vizmas
(A. Brigadere), šukri (šukrs), šuksnis,
šukstēt, šukstināt, šuldurs (ka akūz.?),
šulgans, šulināt, šulnlt, šuls, sumināt,
šurme, šurmigs, šurms, šurpe, šur(r)a,
suslas, šusnlca, sust, šusteris, šušla,
šutēties, šūbastiņš, šūbr(i)š (kā akūz. ?),
sūda, sūds, šūka(s), šūk(s)ne, šūksr.is
Saul., šūnas (uz ceļa!), šūnāt, šūpsna,
šūpsnains, šūsts, šūstuvis, šūters (kā
akūz.?), šul(l)āt, šul(l)ināt, šuška, šurksts,
šumēties, šurkt, šūpēt.

Rīgā, Ģertrūdes ielā Ne 3.

J. Endzelins.

Latvijas Banka. Protestēto vekseļu saraksts.
Ns 80. (Par 1929. g. oktobri.) Oficiāls izde-
vums. Rīgā, 1929. g.

Daugava. Literatūras, mākslas un zinātaes
mēnešraksts. JV° 1. Janvāris. 1930. g. Saturs:
Ed. Virza, Pavasaris Straumēnos. Tēlojums. —
Aleksandrs Čaks, Poēma par ormani. — Jānis
Jaunsudrabiņš, Sliņķu virsnieks. Stāsts. —
Kārlis Strāls, Laime. ' Dzejolis. — Ēriks Ādam-
sons, Balāde par gavētāju. — Fridrichs Gundolfs ,
Dzejnieki un varoņi. Eseja. — Antons Austnņš,
Barselona 1923. Dzejolis. — Antons Austriņš,
Nāve tramvajā. Dzejolis. — Alija Baumaiie,
Lielpilsēta. Dzejolis. — Stefans George, Uzzī-
mējumi un skices. Tulk. P. Vīlips. — Stefans
George, Ar manim . . . Dzejolis. Tulk. P. Vī-
lips. — Stefans George, Kam vairs . . . Dzejolis.
Tulk. P. Vīlips. — Stefans George, Tu šķīsti
slaida . . . Dzejolis. Tulk. P. Vīlips. — Stefans
George, Man liekas . . . Dzejolis. Tulk.
P. Vīlips. — Stefans George, Jel nekavējies . . .
Dzejolis. Tulk. P. Vīlips. — Stefans George,
Kas neizlietā . . . Dzejolis. Tulk. Fr. Dziesma. —?
Oskars Grosbergs, Deja un ballets. Vēsturisks
apskats. — Fr. Zālītis, Špenglera mācība par
kultūras attīstību un bojā eju. — Chronika. —
Pielikums.

Ārpusskolas Izglītība. Mēnešraksts biedrību,
bibliotēku, tautas augstskolu un pašmācības
veicināšanai. N° 12. 5. gads. 1929.

Rokas grāmata mežkopjiem. X,
Mērniecība. A. P a e g 1 e , mērnieks-taksātors.
Inženiera Ed. Dauguļa redakcijā. Rīgā, 1929. g.
Mežu departamenta izdevums. Cena Ls 7,—.

K- Krievs Kā saimnieko Latvijas dzelzceļi?
1. Gulšņu sūcināšana. 1929. Autora izde-
vums. — A. Gulbja grāmatu spiestuve, Rīgā,
Ausekļa ielā 9.

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 28. decembrī.

Devīzes:
I Amerikas dollars 5,17—5,18
1 Anglijas mārciņa 25,23—25,28

100 Francijas franku 20,33—20,48
100 Beļģijas beigu 72,20—72,75
100 Šveices franku 100,30—101,05
100 Itālijas liru 26,99—27,20
100 Zviedrijas kronu 139,30—140,00
100 Norvēģijas kronu 138,50—139,20
100 Dānijas kronu 138.50—139,20
100 Austrijas šiliņu 72,60—73,30
100 Čechoslovakijas kronu. . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu 208,40—209,45
100 Vācijas marku ' 123,65—124,30
100 Somijas marku ...... 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,15—138,85
109 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,30—52,00

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 77—85

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Šis dienas ,,Vald. "Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
izsolē 1930. g. 29. janvāri, Rīgā.

Šim numuram 6 lapas puses.

Redaktors M. Arons.



Ar Liepājas apgabaltiesas civīl-
nodajas 1929. g. 14. novembra
spriedumu Anna Lippert atzīta
par maksātnespējīgu parādnieci,
kamdē| iestādēm un priekšnie-
cībām vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parād-
nieces nekustamiem īpašumiem,
kā arī apķīlāt viņas kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu
iestāžu robežās un paziņot Lie-
pājas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieci, kā arī Summas,
kas pienākas iestādēm un

2) privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu prasī-
bām no parādnieces, kā arī par
summām, kādas parādniecei pie-
nākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu
termiņš nākamībā, kā arī par
maksātnespējīgās nekustamiem
īpašumiem, kuri atrastos viņas
pārziņā uz atsevišķiem noteiku-
miem '.

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

Liepājā, 1929. g. 23. decembrī.
No 536-1/29. 22804b

Priekšsēd. b. A. Kiršfēlds.
Sekretārs A. Jansons.

Tītsu
\ sludinajumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata pazmo, ka
pēc 1916. g. 22. aprīlī Rīgā mir.
Mārtiņa (Mārča) Jura (Jegora)
dēla Zarīša (Zariņa) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu , vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. r. t., pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 9. decembrī.
L. .Ne 5773 21563

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

ar Civ.ties.lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. pamata, uz Au-
gusta Upatnieka ai. Upetnieka
lūgumu uzaicina visas per-
sonas, (arfām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1929.g. 10. decembrī
publicēto 1926. g.31. jūlijā Lejas-
ciema pagastā mirušā OttoKārļa
dēla Upatnieka ai. Upetnieka,
1912. g. 1. februārī pie Lejas

pagasta tiesas taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Otto Upatnieka mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei
komisāriem,parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
21668z L. Ns 6200

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1914.g. 18.aprīlī Ķ^mpu pag. mir.
Jāņa Mārča d. Kalniņa r atklāts
mantojums un uzaic.na, 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. Ne 6396

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21670 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārība.', ka viņas at-
klāta tiesas sēdē 1929. g.' 8. jūl
uz šīs tiesas prokurora lūgumu
Platons Beļišovs, atzīts par at-
rodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Ružinas pag. padomei
iecelt a i zbildnību par bezvēsts
promesošo Platonu Be|išovu viņa
tiesību aistāvēšanai un mantas
apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 9 dec
L Ns 3338a'29. 21709b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš
Sekretāra v. Ķaņepsi

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 30. jūlijā Rīgas II pil-
sē.as slimnīcā mir. Kārļa Jāņa d.
Ptinka 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. Ne 6382

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

21564 Sekretārs A.Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
26. novembrī izklausījusi lietu
par Chaima Movša d. Simano-
viča atzīšanu par maksātnespē-
jīgu parādnieku, par ko iespiests
sludinājums ,,Valdības Vēstnesī"
1929. g. 3. maijā Ns 98, — no-
lēma: atzīt Chaima Simanoviča
maksātnespēju tirdzniecībā par
vienkāršu bankrotu un viņa kon-
kursu par slēgtu, atļaujot * viņam
nodarboties ar tirdzniecību. '

Rīgā, 1929. g. 9. decembrī.
21565z L. Ns 245-1. g.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
28. maijā izklausījusi lietu par
Ābrama Lāzera atzīšanu par

jnaksātnespējīgu parādnieku, par
ko iespiests sludinājums ,,Val-
dības Vēstnesī" 1928. g. 24. nov.
Ns 268 — nolēma: par Ābrama
Lāzera konkursa izbeigšanu iz-
darīt sludinājumu, saskaņā ar
tiesu palātas lēmumu 1929. g.
28, marta. L. Ns 390-1. g.

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

21566z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un Civ. proc. lik.
2060. un 2062. p. ievērojot
Kārļa Kantora lūgumu un savu
1929. g. 22. oktobra lēmumu, pa-
ziņo, ka lūdzējs parādu pēc obli-
gācijas par 405 rbļ., apstiprinātas
1912. g. 29. oktobrī ar Ns 568 uz
nekustamo īpašumu Madonas ap-
riņķī Gulbēres muižas Kalnam"
"gkVtu Ns III mājām ar zemes
grāmatu reģ. Ns 1951 _ par
labu mir. barona Artura Sulca-
Ašeradena mantniekiem, ir ie-
maksājis tiesas depoītā Ls 8,64
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

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

Rīgā, 1929. g. 9. oktobrī.
21567Z Ns 5837

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. P- pamata paziņo, ka pēc
1928 g. 2. jūnijā Launkalna pag.
mirušā Kārļa Dāvja d. Kākara

(Kakera) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-

tojumu, vai sakarā ar to, tiesības

kā mantniekiem, legātāriem. fidei
komisāriem, kreditoriem t. u. t,

pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skairtot no si
sludinājuma iespiešanas dienas.

la minētās persionas savas

tiesības augšā uzrādītā termiņa

nep ieteiks, tad viņas atzīs ka sis

Viesības zaudējušas L. Ns 6397

Rīeā 1929. g. 10. decembri.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
21675z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 2. martā Naukšēnu pag.
mir. Jēkaba Ādama d. Engera ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, 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. 10. decembrī.
L. Ns5908 21671

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 17. aprīlī Pededzes pag.
mir. Kārļa Pr'.ča d. Martin-
sona ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības uzrādītā termiņā nepieteiks,
tad viņas atzīs kā šīs tiesības zau-
dējušas. L. Ns 6455

Rīgā, 1929. g 10. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21672 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1916. g. 7. augustā Lubānas
pagastā mirušā Oskara -Jāņa
Andrējad.Laiigmāņa(Landmaņa)
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideiko-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
ši sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā tfs
tiesības zaudējušas. L. Ns 6453

RigS, 1929. g. 10. decembrī

Priekšs. v. A. Veidners.
21673 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo,
kā pēc 1929. g. 8. augustā
Limbažu pilsētas slimnīcā mirušā
Remberta - Voldemāra Priča
dēla Ģēģera ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir
uz šomantojumu, 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 viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā 1929. g. 10. decembrī.
L. Ne 5863 21674

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1930. g. 21. janvārī
minētās nodalās atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 7. oktobri
Slokā mir. Jūliannas Jura m.
Aizstrauts, dzim. Jansons —
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 23. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

22814b Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ieru-
nas pret 1929. g. 15. janvārī
mirušās Dārtes Missas, dzim.
Baumans, 1928. g. 29. martā
privātā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, ska'tot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

Pēc minētā termiņa izbeigšanās
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 9. decembrī.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

21707z Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai,ka viņas atklātā
tiesas sēdē 1929. g. 26. augustā
uz šīs tiesas prokurora lūgumu
Grigorijs un Antons Pavloviči
atzīti par esošiem bezvēsts
prombūtnē un uzdots Pildas pag.
padomei iecelt aizbildnību par
bezvēsts promesošiem Grigoriju
un Antonu Pavlovičiem viņu
tiesību aizstāvēšanaui un mantas
apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 9. dec.
L. Ns 3494a/29. 21710b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. Kaneps.

Liepājas apgabaltiesa
pamatojoties uz Džona - Kārļa
Hana lūgumu, š. g. 19. novembrī
nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu sekošu hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Džona-
Kārlim Hanam piederošu ne-
kustamu mantu Liepājā, ar krep.
Ns 2283 un nostiprināta 1897. g.
9. jūlijā uz Liepājas krāj-kases
vārdu 1000 rbļ. lielumā;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācigas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 9. decembrī.
Ns 553/29. 21576b

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

Liepājas apgabaltiesa
pamatojoties uz Džona - Kārļa
Hana lūguma, š. g. 19. novembrī
nolēma:

1) atzīt par samaksātu sekošu
hipotēkārisku obligāciju, kura
apgrūtina Džonam Kārlim Ha-
nam piederošu nekustamu mantu
Liepājā ar krep. Ne 2283, un
nostiprināta 1901. g. 12. sept.
uz Johana-Teodora Inge vārdu
6000 rbļ. pirmvērtības lielumā,
tagad atlikumā 2000 rbļ.;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.;

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā un izmaksāt aug-
stāk minētā prasības dokumenta
iesniedzējam.

Liepājā, 1929. g. 9. decembrī.
Ns 553/29. 21575b

Priekšsēd. b. A. Kiršfēlds.
Selretāra v. E. Rolavs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
ar Civīlproc. !ik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 6. februārī Vidrižu pag.
mirušā Miķeļa Miķeļa d. Pelk-
maņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem,legātāriem,fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas die.ias.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ne 6408

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
. Priekšsēd. v. A. Veidners.

21677z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa

uz Cicv. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata uz
Anastasijas Evdokima m. Višin-
skij, dzim. Koziolova lūgumu
viņas prasības lietā pret Emanuēli
Jāņa d. Višinskij par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no ši sludinājuma publi-
cēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti iesūdzība ar
pielikumiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 9. decembrī.
Priekšsēdētāja b. Eglīts.

21705z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties.lik.1967.,2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, ar Otilijas
Ferliņš, dzim. Flauman, lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šaī tiesā 1929. g.
10. decembrī publicēto 1929. g.
9. augustā Valteri, Rīgas Jūrmalā,
mirušā Ādolfa Matīsa d. Ferliņa,
1929. g. 8. maijā pie Rīgas no-
tāra K. Sumberga taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Ādolfa Ferliņa mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem,parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, J929. g. 10. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 18. novembri Cesvainē
valsts vidusskolā mirušā Alek-
sandra Andreja d. Bārdas ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā līs tie-
sības zaudējušas. L. Ne 6417

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21676z Sekretārs A. Kalve.

Ar Liepājas apgabaltiesas civīl-
nodaļas 1929. g. 14. novembra
spriedumu Roberts Hercbergs at-
zīts par maksātnespējīgu parād-
nieku,.kamdēļ iestādēm un priekš-
niecībām

^
vajadzīgs labprātīgi:

1) uzlikt aizliegumu uz parād-
nieka nekustamiem īpašumiem ,
ka ari apķīlāt viņa kustamo
mantu, ja tāda atrastos viņu
iestāžu robežās un paziņot^ Lie-
pājas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm un

2) privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādnie-
kam pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai ari
termiņš nākamībā, ka arī par
maksātnespējīgā nekustamiem
īpašumiem, kuri atrastos viņu
pārziņā uz atsevišķiem noteiku-
miem.

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

Liepājā, 1929. g. 23. decembrī.
Ne 321-1/29. 22815b

Priekšsēd. b. A. Kiršfēlds.
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas Vara»
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 6. decembj-a
lēmumu un pamatodamies uz
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p., uz-
aicina 1921. g. 16. febr. mirušā
Antona Cakula mantniekus , pie-
teikt savas mantošanas tiesības
augšminētam miertiesnesim uz
nel. atstāto nekustamu īpašumu,
kas atrodas Barkavas pagastā '
Trizelnieku sādžā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās , ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. Ne 675

Varakļānos 1929. g. 9. dec.
21772r Miert. Skromans.

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 2. iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu š. g. 9. decembra
lēmumu .un pamatodamies iiz
Civ. proc. lik. 1401. p. un Civ
lik. 10. sēj. 1239. p. i. d., uz-
aicina 1929. g. 16. febr. miruša
Domenika Chmeļnieka mant-
niekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz nel. atstāto
mantojumu, kas palicis Daugav-
pils apr., Izvaltas ciemā. Manto-
juma tiesības jāpeiteic pēc pie-
kritības sešu mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.".

Krāslavā, 1929. g. 9. dec.
Miertiesu. A. Bergmanis .

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 6. dec. lēmumu
un pamatodamies uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1929. g.
16. maijā mir. Augusta Mārtiņa d.
Skutelis mantniekus, pieteikt sa-
vas mantošanas tiesības augš-
minētam miertiesnesim uz nel.
atstāto kustamu un nekustamu
īpašumu, kas atrodas Atašienes
pagastā, Drivnieku sādžā, sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas,,Val-
dības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās, ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. Ns 073

Varakļānos, 1929. g. 9. dec.
21773r Miertiesn. Skromans..

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1930. g. 4. janvārī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Aspazijas bulv. 4,
veikalā, pārdos Borisa Gliksmaņa
kustamu mantu, sastāvošu no
440 krievu valodā grāmatām
S. Žuromska ,,14 eropiH rptaa"
I h II Macīb un novērtētu par
Ls 430,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. decembri.
22789z L. Ne 2889

Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā 7, paziņo, ka
1930. g. 7. janvārī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā
Ne 33/35, pārdos Otto Bērtiņ-
Bērziņa kustamu mantu, sastā-
vošu 'no trauku bufetes un no-
vērtētu par Ls 250,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. decembri.
22787z L. Ne 2897

Tiesu izp. V. Požari£JjL sj
tiesu

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā 7, paziņo, ka
1930. g. 8. janvārī, pīkst. 1.0
dienā, Rīgā, Buļļu ielā 11 a, dz. 1,
pārdos Friča Bernera kustamu
mantu, sastāvošu no ozola koka
skapja un turku divana un novēr-
tētu par Ls 230,—.

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

Rīgā, 1929. g. 23. decembri
22788z L. Ne 28M

Tiesu izp.^^ožarislm.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītājs pazļ"?-
ka šā gada „Vald. Vēstn." 255.
numurā izsludinātā Emīlijai Mi-
ķeļa m. Līdaks piederošo Run-

dāles pagasta „Maz-Svirkaļu
māju, ar zemes grāmatu reģistra
No 5881, pārdošana publiska iz-

solē 1930. g. 12. februāri , pīkst-
10 rītā,

ATC E LTA.
Jelgavā, 1929. g. 19. decembri.

22813z Tiesu izp. K-Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
u< Civ. ties. lik. 1967.. 2011. —
2014. un 2079. p. un Bail.
pr.vātt esību kop. 245!. n. pa-
mata, uz Arnolda GulDja lūgumu
uziaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenz jas, strīd:
vai ierunas pret ša. t esā 1929. g.
10. decembrī publicēto 1929. g.

23. augustā Ādažu pagastā,
Avotkalna mājās mirušās Her-
berta Dāvā d. Gulbja, 1929. g
20. augustā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visa spersonas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Herberta Dāvā d. Gulbja
mantojuma vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikšanās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 10. decembri.
L. Ns 6394. 21664b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Elizabetes Grots lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
10. decembrī 1929. g. publicēto
1929. g. 26. oktobrī Rīgā mirušā
Eižena - Ludviga Ferdinanda
dēla Grota (Groot), 1924. g.
29. febr. pie Rīgas notāra
E. Trautsolta taisīto testamentu,
kā arī visas personas,, kurām ir
kaut kādas tiesības uz' mir.
Eižena - Ludviga Grota (Groot)
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
la'kā , skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
L. N° 6378. 21665b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ.ties.lik,1967.,20!L—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Marijas
Trenče, dzim. Sokolovas, lūgumu
uzaicina visas personas, kurām ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šaī tiesā 1929. g.
10. decembrī publicēto 1929. g.
10. septembrī Priedainē mirušā
Oskara-Jēkaba Miķeļa d.Trenčes
(Trenca), 1929. g. 5. septembrī
pie Rīgas notāra K- Sumberga
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Oskara-Jēkaba
Trenčes (Trenca) mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
21667z L. Ns 6423

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. ties. lik. 1967.,2011.—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Jāņa
Purina lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šaī tiesā 1929. g. 3. decembrī
publicēto 1926. g. 17. februārī
Rāmuļu pagastā mirušā Mārča
Jura d. Purina, 1926. g. 5. janvārī
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.
Mārča Pūriņa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 10. decembrī.
21666z L. Ns 6385

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. KaiVe.



Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 9. decembri
ir apstiprinājis Valmieras melio-
rācijas sabiedrības ,,Lieģis" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistrē
IV daļas 486. I. p. ar Ns 1657.
Sabiedrības valdes sēdeklis Val-

m'eras apr., Valmieras pag.,Maz-
Me'jas mājās, c. Valmieru.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

22685z T. Erlachs.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iecirkņa tiesu izpild. v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā Ns32, paziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas 1926. g.
6. oktobra Ns 27195 rakstu par
Valsts aizdevumu parādu pie-
dziņu par labu Valsts zemes
banka; Ls 166,79 ar 1»/0 soda
naudas mēnesī, no 1925. g.
1. oktobra no Ls 164un cit. izdev.,
1930. g.' 8. martā, pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas sēžu zālē, publiskos tor-
gos pārdos mir. Franča Antona d.
Trokša mantojuma masas neku-
stamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Varakļānu pag.,
Trokšu sādžā ar zemes grāmatu
reģ. Ns 14317 un sastāv no zem-
nieku piešķirtas zemes viensētas
Ns II platībā II des. 2320 kv.
asis ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 300;

3) ka īpašums nav apgrūtināts
ar hipotēku parādiem;

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 nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdod. īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 20. decembri.
22805r Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
.kanceleja atrodas Viļēnos, Brīvī-
bas ielā Ns 32, paziņo:

1) ka dēļ centrālas savienības
„Konzums" prasības par Ls 45,96
ar%, pēc Rīgas 11. iec. mierties-
neša 1927. g. 19. novembraNs2208
izpildu raksta, piedziņas ' 1930. g.
8. martā, pulksten 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas 1. civīlno-
daļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Izidora Pētera d.
Svilāna nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr., Vara-
kļānu pag. ar zemes grāmatu
reģ. Ns 12768 un sastāv no atda-
lītās no Maltas un cit. folv.
viensētas Ns 28F ar nosaukumu
„SviIandruvas" mājas, platībā
13,99 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3400,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3400,— par labu
Valsts zemes bankai;

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

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

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

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

1929. g. 20. decembrī.
22806v Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

' Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brīvī-
bas ielā Ns 32, paziņo:

1) ka dēļ centrālas savienības
„Konzums" prasības parLs212,40
ar %, pēc Rīgas pils. 11. iec.
miertiesneša 1929. g. 28. februāra
Ns 584 izpildu raksta, piedziņas
1930. g. 8. martā, pulksten 10rītā,
Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas sēžu zālē, uz publiskiem
torgiem pārdos Dominika Aloiza
d. Švarca nekustamo īpašumu,
kas atrodas Rēzeknes apr., Vi-
ļēnu pag. ar zemes grām. reģ.
Ns 13827 un sastāv no viena
Zemes gabala Ns2F ar nosaukumu
„Piegriezums", platībā 10,97 ha
ar ēkām;
^2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
tpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1400,— par labu
Valsts zemes bankai;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemakasā
zalotļs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un

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

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

Visi papīri un dokumenti, attic-
oši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
' civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 20. decembrī.
22807v Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā Ns 32, paziņo:

1) ka izpildot Viļēnu iec. mier-
tiesneša 1927. g. 30. novembra
izpldu rakstu Ns 5990 par pa-
rādu piedzīšanu no Kirila Fo-
mas d. Lebedeva par labu Latvi-
jas bankas Rēzeknes nodaļai
Ls 400 ar % un izdevumiem,
Rēzeknes 1. iec. miertiesneša
1925. g. 16. jūnija izpildu rakstu

Ns 1691 par parāda piedzīšanu
no Kirila Fomas d. Lebedeva par
labu Latvijas bankai Ls 31,30
ar % un izdevumiem, Rēzeknes
2. iec. miertiesneša 1927. g.
24". decembra izpildu raksta Ns
1642 par parāda piedzīšanu no
Kirila Fomasd. Lebedeva pārlabu
Pēterim Koreckim Ls 80 ar °/0
un izdevumiem, Rēzeknes 2. iec.
miertiesneša 1927. g. 24. dec.
izpildu raksta Ns 1654 par parāda
piedzīšanu no Kirila Fomas d.
Lebedeva par labu Pēterim Ko-
reckim Ls 20 ar % un izdevu-
miem, Viļēnu iec. miertiesneša
1928. g. 28. apriļa izpildu rakstu
Ns 2702 par parāda piedzīšanu
no Kirila Fomas d. Lebedeva par
labu Vidzmuižas krāj-aizdevu sa-
biedrībai Ls 160 ar % un izde-
vumiem un Rēzeknes IV iec.
miertiesneša 1926. g. 29. marta
izpildu rakstu Ns 923 par parāda
piedzīšanu no Kirila Fomas d.
Lebedeva par labu Jakovam
Zilberbrandtam Ls 40 ar % un
izdevumiem, 1930. g. 8. martā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā Ns 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā izsolē pārdos
Kirila Foma d. Lebedeva kustamu
mantu, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī, Vidzmuižas pagastā, Bo-
risovkas sādžas zemes robežās
ar zemes grāmatu reģ. Ns 15507
un sastāv no zemniekiem pie-
šķirtas zemes, Borisovkas sādžas
iedalītas viensētas Ns 3, aptver
11,605 ha zemes ar ēkām;

2) ka nekustamā manta pub-
liskiem torgiem apvērtēta par
Ls 1500;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 1000 valsts
zemes bankai;

4) ka personām, kas vēlas pie
izsoles dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas; un

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

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

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

1929. g. 23. decembrī. 22809z
Tiesu izp. v. i. J. Stālbergs.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesas izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brīvī-
bas ielā Ns 32, paziņo: --^

1) ka dēļ Aleksandra Ušacka
prasības par Ls 543,50 ar " ,„
pēc Latgales apgabaltiesas 2. ci-
vīlnodaļas 1928. g. 19. 20. okto-
bra Ns 10635 izpildu raksta, pie-
dziņas 1930. g.8. martā, pulksten
10 rītā, Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas sēžu zālē, uz pu-
bliskiem torgiem pārdos Ambro-
zija (Ambruža) Taukula neku-
stamo īpašumu, kas atrodas Rē-
zeknes apr., Viļēnu pag. Taukuļu
sādžā ar zemes grāmatu reģ.
Ns 6388 un sastāv no zemniekiem
piešķirtas zemes viensētas Ns36
platībā 2,335 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,;

3) ka īpašums nav apgrūtināts
ar hipotēku parādiem;

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

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

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

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

1929. g. 20. decembrī.
22808v Tiesu izp. v. i. 0. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā 32, paziņo:

1) ka Adeles Naglis prasībā
par Ls 360 ar izdevumiem, pēc
Latvijas tiesu palātas Civīldepar-
tamenta 1929. g. 13. februāra
sprieduma Ns 5634 — 1930. g.
8. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Šosejas ielā Ns 37, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, uz publi-
skiem torgiem pārdos Vinca (Vi-
kentija) Jāņa d. Nagla īpašuma
tiesības uz .'/s ideālo daļu no ne-
kustamās mantas, kas atrodas
Rēzeknes apriņķī, Vidsmuižas pa-
gastā, Rampaņu sādžas zemes
robežās, aptver 19 desetīnas
2156 kvadrāt asis zemes ar ēkām,
ar zemes grāmatu reģistra Ne 2814
uz Vinca (Vikentija), Bonifacija,
Grigorija, Franča un Staņislava
Jāņa dēlu Naglu vārdu, vienlīdzī-
gās ideālās daļās un sastāv no
zemniekiem piešķirtas zemes, iz-
dalītas Rampāņu sādžas vien-
sētas Ne 24;

2) ka no šīs nekustamās man-
tas Vincai (Vikentijam) Naglim
piederošā ideālā daļa publiskiem
torgiem apvērtēta par Ls 1800;

3) ka īpašums nav apgrūtināts
ar hipotēku parādiem;

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

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

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas 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. 23. decembrī. 2281 Iz
Tiesu izp. v. i. J. Stālbergs.

Latgales apgabaltiesas Viļēnt
iec. tiesu izpildītāja v. i., kurs
kanceleja atrodas Viļēnos, Brīvī-
bas ielā Ne 32, paziņo:

1) ka izpildot Latgales apgabai
tiesas 1929. g. 17. jūlija rakstu
Ns. 6655, par parādu piedzīšanu
no Jāņa, Jēzupa un Donata Jura
d. d. Mediņa par labu Valsts ze-
mes bankai — Valsts aizdevumu
parāda Ls 1451,56 ar P/0% un
izdevumiem, Rīgas pilsētas 1. iec.
miertiesneša 1928. g. 30. jūnija
izpildu rakstu Ns 1284 par parāda
piedzīšanu no Jāņa (lvana) Me-
diņa par labu Latgales lauksaim-
nieku centrālam kooperatīvam,
Ls 182,20 ar % un izdevumiem,
Preiļu iec. miertiesneša 1926. g.
10. novembra izpildu rakstu
Ns 836, par parāda piedzīšanu no
Jāņa Mediņa par labu 2. Preiļu
krāj-aizdevu sabiedrībai Ls 200
ar°/ 0 un izdevumiem, Viļēnu iec.
miertiesneša 1927. g. 5. aprīļa
izpildu rakstu Ns 1694, par pa-
rāda piedzīšanu no Jāņa Med.ņa
pārlabu Vidzmuižas krāj-a: zdevu
sabiedrībai Ls 23,50 ar % un
izdevumiem, Viļēnu iec. mier-
tiesneša 1927. g. 5. aprīļa izpildu
rakstu Ne 1693. par parāda p e-
dzīšanu no Jāņa Mediņa par labu
Vidzmuižas krāj-aizdevu sabie-
drībai Ls 30,50 ar °;0 un izdevu-
miem un Viļēnu iec. ņiiertiesrteša
1928. g. 18. septembra izp'Idu

rakstu Ne 5204 par parāda pie-
dzīšanu no Jāņa Mediņa par labu
Silimam Seram Ls 14 ar % un
izdevumiem 1930. g. 8. martā,
pulksten 10 rītā, Daugavpilī, Šo-
sejas ielā Ne37, Latgales apgabalt.
sēžu zālē publ. izsolē pārdos jāņa,

Jēzupa un Donata Jura dēla
Mediņa nekustamu mantu, kura
atrodas Rēzeknes apr., Vidzmui-
žas pag. Grozu-Salas sādžas zemes
robežās, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 11387 uz parādnieku vārdu,
vienlīdzīgās ideālās daļās un sa-
stāv no zemniekiem piešķirtas
zemes, Grozu-Salas izdalītas vien-
sētas, 2 zemes gabaliem Ne.\» \9
un 19a, kopplatība 14,029 ha
zemes ar ēkām;

2) ka nekustama manta pu-
bliskiem torgiem apvērtēta par
Ls 1550,—, bet solīšana sāksies
no šīs vai priekšrocību summām;

3) ka nekustama manta nav
nekur ieķīlāta;

4) ka personām, kas vēlas pie
izsoles dalību ņemt jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas; un

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
coši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I. civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 23. decembrī. 22812v
Tiesu izpilde v. i. J. Stālbergs.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos. Brī-
vības ielā Ne 32, paziņo:

1) ka Latvijas bankas Rē-
zeknes nodaļas prasībā par Ls 200
ar % un izdevumiem pēc Viļēnu
iec. miertiesneša 1928. g. 21. jan-
vāra izpildu raksta Ns 194,
1930. g. 8. martā, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Šosejas ielā Ne 37,
Latgales apgabaltiesas sēžu_ zālē,
uz publiskiem torgiem pārdos
Kazimira Jēkaba d. Mičulīša īpa-
šuma tiesības uz ' 3 ideālo daļu
no nekustamās mantas, kas at-

rodas Rēzeknes apr., Vidzmuižas
pag. Meža-Mičulīšu sādžas zemes
robežās, aptver 9,33 ha zemes ar
ēkām, ar zemes grāmatu reģistra
Ns 7986 uz Kazimira, Alfona
Jēkabu d. un Ilzes Jāņa meitas
Mičulīšu vārdu vienlīdzī 'g. ideālās
daļās un sastāv no zemniekiem
piešķirtas zemes, 2 zemes gaba-
liem, izdalītiem no Meža-Miču-
līšu sādžas viensētas NeNs 11
un Ila;

2) ka no šīs nekustamās man-
tas Kazimiram Jēkaba d. Miču-
līšam piederošā ideālā daļa publi-
skiem torgiem apvērtēta par
Ls 1100; bet sadalīšana sāksies
no šīs vai priekšrocību summām;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas, īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 3500;

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

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

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas 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. 23. dec. 2281 Oz
Tiesu izp. v. i. J. Stālbergs.

f '
Clfu iestāžu
sludinājumi.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai;

1) Cēsu pilsētas valdes telpās,
Cēsīs, 1930. gada 18. janvārī,
pulksten 10 dienā, pārdos atklātā
vairāksolīšanā tiesību uz saim-
niecību ar ēkām, meliorācijām
un citiem zemes piederumiem,
kura atrodas Cēsu . apr., Raunas
pagastā, Raunas mācītāja muižas
obroka zemes gabali 10 un 15
ar Ns 14F un piešķirta Jānim
Jāņa dēlam Čundam (skat. ,ķē-
rnes Ierīcības Vēstnesī" Ns 124,
lapas pusē 6, kārtas Ns 55745).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zeme kopplatībā 0,52 ha,
b) dzīvojamās ēkas, kūts ar

vāgūzi,
c) koku apstrādāšanas darb-

nīcas,
d) Deutc motora, tipa C. M.

218, koku apstrādāšanas mašīnas,
e) kombinēta bandzāģa B.U.F.

firmas Kiesling ar urbjamo apa-
rātu.

3) Solīšana sāksies no Ls 2500,—.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a) Drošības naudu '/s no
trešā pantā minētās summas, t. i.
Ls 500,—.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

Lūgumi dēļ apliecības iz-
sniegšanas jāiesniedz Centrālai
zemes ierīcības komitejai vismaz
2 nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz j

/b
no nosolītās summas. Pā-
rējās 4 /5 jāiemaksā valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Ne a 53484

Rīgā, 1929. g. 23. decembrī.
22803 Valsts zemes banka.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paz no, ka zem-
kopības ministris š. g. 9. decembrī
ir apstiprinājis Ciblas meliorācijas
sabiedrības ,,Ga 'sma" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ'stra V daļas 4. I. p.
ar Ns 1677.

Sabiedrības valdes sēdeklis Lu-
dzas apriņķī, Ciblas pagastā.
Bolotovo fblverkā, c. Ludzu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

22686z T. Erlachs.

Posto un teiesrofo departaments
izsludina 1930. g. 22. janvārī, pīkst. 11

rakstveida izsoli
uz 2000 kg alvu, 1000 kg svinu, 96000 alumīniju čaulām, 20000 vara
čaulām, 300000 kabeļu čaulītēm, 300000 papīra čaulītēm, 700 kg
svina skārdu, 45000 m apakšzemes kabeļa, 50000 m impregnēta
kabeļa, 30000m kabeļa ar gumijas izolāciju, 2000 m komutācijas kabeļa.

Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas Pasta un telegrāfa departamentā, istabā 10.

22768 \ V* L 5761

Šoseju un zemes ce|u tfeparf. 10. rajona inženieris
izsludina 1930. g. 14. janvārī, pīkst. 12, savā kancelejā, Madonā,
Baloža ielā Ns 22,

jauktas izsoles šādiem darbiem:
1) 4 gab. dz.-betona caurteku jaunbūve uz Madonas-Saikavas

šosejas; drošības Ls 270,—;
2) 2 gab. dz.-betona caurteku jaunbūve uz Krapes muižas

šosejas pie Krapes dzirnavu dīķa; drošība Ls 62,—;
3) Elstes stacijas pievedbruģa jaunbūve 0,114 km garumā;

drošība Ls 288,—;
4) Mārcienas šosejas kapitālais remonts uz 0,607 km; drošība

Ls 367,— ;
5) Ļaudonas-Atašienas bruģa būve uz 0,336 km; drošība

Ls 534,—;
6) Galgauskas-Krapes muižas šosētā ceļa gabala kapitālais

remonts uz 0,682 km; drošība Ls 548,40;
Grants piegāde uz valsts mežu rēķina labojamiem sekošiem ceļiem

un šādā daudzumā:
7) 100 kub. mtr. uz Bērzaunes-Veckalsnavas III šķ. ceļa,

Bērzaunes pag. robežās; drošības nauda Ls 35,—;
8) 300 nļ3 uz tā paša ceļa, Mārcienas pag. robežās; drošība

Ls 120,—;
9) 700 muz Madonas-Pļaviņu IIb šķ. ceļa, Kalsnavas pag.

robežās; drošība Ls 420,—;
10) 100rnuz Vestienas-Vietalvas I f b šķ. ceļa, Vestienas pag.

robežās; drošība Ls 40,—;
11) 150 muz Vietalvas-Vestienas 11 b šķ. ceļa, Vietalvas pag.

robežās; drošība Ls 90,—;
12) 100 muz Ērgļu-PļaviņuIIa šķ. ceļa, Sausnējas pag. ro-

bežās; drošība Ls 35,—;
13) 650 muz tā paša ceļa, Odzienas pag. robežās; drošība

Ls 325,— ;
14) 200 muz Lubānas-Barkavas IIb šķ. ceļa, Lubānas pag.

robežās; drošība Ls 160,—;
15) 800 muz tā paša ceļa, Meirānu pag. robežās; drošība

Ls 800,— ;
16) 600 muz Jaungulbenes-Lubānas Ila šķ. ceļa, Jaun-

gulbenes pag. robežās; drošība Ls 360,—;
17) 200 muz Cesvaines-Jaunpiebalgas Ila šķ. ceļa, Cesvaines

pag. robežās; drošība Ls 70,— ;
18) 200 muz tā paša ceļa, Kraukļu pag. robežās; drošība

Ls 90,—;
19) 400 muz Vecgulbenes-Zeltiņu Ila šķ. ceļa, Beļavas pag.

robežās; drošība Ls 180,—;
Izsolēs var piedalīties īrtUtiski vai rakstiski, iesniedzot piedāvā-

jumus rakstiskai izsolei ,,Lik. par darbiem un piegādēm valsts
" ajadzībām" (1927. g. ,,Vald. Vēstn." 54. num.) noteiktā kārtībā.
Pjms mutiskās izsoles sākšanas, pēc kam nekādus piedāvājumus
nepieņems.

Rajona inženieris patur sev tiesību izsludinātos darbus noņemt
no izsolēm pēc saviem ieskatiem.

Ar tuvāk'em nosacījumiem var iepazīties 10. rajona inženiera
kancelejā darba lakā. 22793z '

1 u. ID. III rolena inženieris
noturēs jau&tas izsofes

grants piegādei uz ualsts mežu rēķina labo], ceļiem:
1) 1930. g. 8. janvārī: a) pīkst. 9, Lizuma pag. namā uz Lizuma-

Druvienas ceļa — 75 m.drošības nauda Ls 44; b) pīkst. 11,
savā kancelejā, Cēsīs, 1. Dārza Ielā Ns6; uz Cēsu-Ieriķu ceļa —
305 m, drošības nauda Ls 200.; uz Cēsu-Kaķu kr.-Banužu
ceļa — 275 m, drošības nauda Ls 170.

2) 1930. g. 9. janvārī: a) pīkst. 10, Raunas pag. namā uz Raunas-
Cēsu ceļa — 105 m, drošības nauda Ls 65; uz Vecdrustu-
Raunasceļa 120 m, droš. nauda Ls 100; uz Raunas-Smiltenes
ceļa 75 m, drošības nauda Ls 30; b) pīkst. 14, Gatartas
pag. namā uz Jaunpiebalgas-Vecdrustu ceļa — 95 m,
drošības nauda Ls 89.

3) 1930. g. 10. janvārī: a) pīkst. 9, Dzērbenes pag. namā uz Skujenes-
Dzērbenes ceļa — 360 m, drošības nauda Ls 253, uz Skujenes-
Nītaures ceļa — 135 m, drošības nauda Ls 153; b) pīkst. 14,
Vecpiebalgas pag. namā uz Bērzaunes-Vecpiebalgas ceļa —
250 m, drošības nauda Ls 140.

Izsoles tiks noturētas arī par mazām vienībām.
Vietējiem zemturiem, uzrādot apliecības, drošības nauda 5%

no piedāvājuma summas.
Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā Cēsis, 1. Dārza ielā

Ns 6. L 5794 ' 22830v

Dzelzceļu virsvaldes materiālo apgāde
izsludina

rakstveida izsoles:
1930. g. 16. janvārī, uz buru audeklu, pelēku lOOOt.m
1930. g. 16. janvārī, uz tūbu būvēm 142x200 cm, svars

2,5 kg 1000 kg
uz 2) tūbu būvēm 142x200 cm,

svars 2,5 kg 1000 kg
1930. g. 16. janvārī, uz gāzu caurulēm:

1) melnām iekš. diam. 13 rnm 750 m
„ „ 25 mm 750 m

„ 38 mm 250 m
51 mm 600 m

2) apcinkotām ,, „ 13 mm 500 m
„ „ 25 mm ,. . 500 m

1930. g. 16. janvārī, uz brezenta audeklu, nekrāsotu 5000t.m
Izsoļu sākums pulksten 11 no rīta. Dalībniekiem jāiemaksā

5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns3, ist. 103. L. 5797. 22827v

XIII rajona inženieris
savā kancelejā Balvos, Bērzpils ielā Ns 10,1930. g. 10. janvārī, pl. 10,

izdos jauktā galīgā izsolē
3U.OO m gara ftofca tiita bitvi

pārVārnienes upi uz Rugāju-Aizupes III šķ. ceļa pie Rugāju p. mājas.
Drošības nauda Ls 786.
Tuvākas z'nas kancelejā.

22831 L 5792 13. rajona inženiera.



Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b,
pamatojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai:

1) Kārsavas iecirkņa tiesu
izpildītāja kancelejā, Kārsavā
1930. g." 3. februārī, pīkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā tiesību uz saimniecību
ar ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kura atrodas
Jaunlatgales apriņķī, Baltinavas
pagastā, Ruskolovas muižas
zemes gabalu Ns 961 F (pie-
griezums) un piešķirta Meikuļa
Meikuļa d. Ločmeļam (sk. ,,Zemes
Ierīcības Vēstnesī" Ns 98 lapas
pusē 9 kārtas Ns 50030).

2) Saimniecība sastāv no
zemes kopplatībā 8,19 ha,

3) Solīšana sāksies no Ls 600.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sāku-
mam nodos izsoles noturēšanai
pilnvarotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a. Drošības naudu '/s no tre3ā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 120;

b. Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pir-
cējam atļauts iegūt no
valsts zemes fonda iedalītu
saimniecību.

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

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sātā drošības nauda līdz 1/B
no nosolītās summas. Pārējās 4/5
jāiemaksā Valsts zemes ban-
kai ne vēlāk kā divas nedēļas
pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību. Ns a 11274

Rīgā, 1929. g. decembrī.
22802 Valsts zemes banka.

Izsole.
Valktus muita,

1930. g. 22. janvārī, pīkst. 11
rītā, Apē, Avotu ielā Ns 1, pie
Valkas muitas Apes punkta
telpām, pārdos atklātā vairāk-
solīšanā jūlija Sīmaņa kontra-
bandas lietā konfiscētu vienu
ķēvi, kura nocenota uz Ls 200.

Muitas priekšn. A. Zvaigzne.
22798 Darbv. v. E. Apinis.

Latvijas tautas banka izslud.na
par nozaudētu un nederīgu vienu
pagaidu apliecību Ns 1924 no
1920. g. 20. janv. uz 2 akcijām
NeNs 2503, 2504 uz Cesvaines
lauksaimniecības biedrības vārdu.
22759b Latvijas tautas banka.

Aizkraukles pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemse pasi ser. NZ
Ns 008699, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 26. okt. ar reģ. Ns 299 ar
Paula Pandera vārdu. 21599r

Mērdzenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi Ns 2909, izd. no Mēr-
dzenes pag. valdes 1926. g. ar
reģ. Ns 9 ar Jons Ontona d.
Barkans vārdu. 21603r

Rīgas mežu un būvju akciju
sabiedrības valde

sasauc

firRBrt. akcionāru sapulci
1930. g. 20. janvārī, pīkst. 18,
valdes telpās, Rīgā, Blaumaņa
ielā Ns 29, dz. 13.

Dienas kārtība:
1) Akciju kapitāla palielienāšana
2) Statūtu pārgrozīšana un pār-

iešana uz parauga statūtiem.
3) Dažādi jautājumi un priekš

likumi.
Gadījumā, ja noteiktā laikā

nesanāks kvorums, tad otrreizēja
ārkārtēja akcionāru sapulce ar
to pašu dienas kārtību, nolikta
1930. g. 14. februārī, turpat.
22816z Valde.

Tirdzniecības Paju Sabiedrība

„Mašīnu Imports"
Rīgā, valde uzaicina paju īpaš-
niekus ierasties uz sabiedrības

firkfirt. pilnu sapulci,
kas notiks 1930. g. 20. janvārī,
pīkst. 18,30 sabiedrības telpās,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 2.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņioļums par sabie-

drības stāvokli un no šā jau-
tājuma izrietošo lēmumu pie-
ņemšana.

3) Dažādi jautājumi un priekš-
likumi.

22817z Valde.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 9. decembrī
ir apstiprinājis Strūžānu melio-
rācijas sabiedrības ,,SaIa" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
V daļas 3. 1. p. ar Ns 1676.

Sabiedrības valdes sēdeklis Rē-
zeknes apriņķī, Gaigalavas pag.,
,,K/avmos", c. Rēzekni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis.

22687z T. Erlachs.
Rīgas prefektūras 5. iecirkņa

priekšnieks paziņo, ka š. g.
31. decembrī, pīkst. 10 dienā,
L. Piena ielā Ns 3, pārdos vairāk-
solīšanā Rūdolfam Lūsim piede-
rošu kustamu mantu, sastāvošu
no četrām smago ormaņu ras-
puskām, pilnā braukšanas kār-
tībā, novērtētu katru par Ls 125
kopā Ls 500 — Vispārējās ap-
drošināšanas sabiedrības nelai-
mes gadījumos prasības seg-
šanai. 22790z

Ilūkstes apr. polic. 1. iec. pr-ks
uzaicina līdz 1930. g. 1. aprīlim
atsaukties un saņemt Daugavpils
muitā, 1928. g. septembra mēnesī
atrastos 56,0 kg bumbieru īpaš-
nieku, pretējā gadījumā tie tiks
izsniegti to atradējam. 22796z

Madonas apr. policijas. 1. iec.
priekšn. paziņo, ka 1930. g.
3. janvārī, pīkst. 11, pie Meirānu
pag. ,,Cērpelniekos" izpārdos vai-
rāksolīšanā pils. Nikolajam Līde-
kam piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no dzelzsasu vāģiem,
vērt. Ls 110,—, izpildot nodokļu
departamenta V nodaļas rakstu
no 1929. g. 12. septembra Ns
V/105396.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu- varēs
pārdošanas dienā uz vietas.22822z

Bērzmuižas pagasta valde Jel-
gavas apr., izlsudina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi Ns 422,
izd. no Sīpeles pag. valdes 1928. g.
28. oktobrī ar Antona Štreiča
vārdu. 21600r

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 20761, kā
nozaudētu, izd. 1928. g. 8. martā
ar Ērikas Ungers vārdu. 22774b

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 20915, kā
nozaudētu, izd. 1928. g. 13. martā
ar Hugo Beldavs vārdu. 22773b

Latvijas tautas banka izsludina
par nozaudētu un nederīgu 1 pa-
gaidu apliecību ar Ns 130, izd.
1920. g. 25. jūnijā uz I akciju
ar Ns 838 — uz Dzērbenes lauk-
saimniecības biedrības vārdu.
22761b Latvijas tautas banka.

Latvijas tautas banka izsludina
par nozaudētu un nederīgu 1 pa-
gaidu apliecību Ns 745 no 1921. g.
6. jūnija uz 2 akcijām uz Jērcēnu
pag. valdes, Valkas apr., vārdu.
22760b Latvijas tautas banka.

Jelgavas apr. polic. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apliec. Ns 3849, izd.
no Jelgavas-Bauskas kara apr.
pr-ka 1925. g. 18. februārī Al-
frēdam Benjamiņa d. Vellinam.

21594r
Mērdzenes pagasta valde at-

sauc savu sludinājumu ,,Vald .
Vēstn." š. g. 255. numurā par
iekšzemes pases MZ Ns 021388,
izd. no Mērdzenes pag. valdes
1928. g. ar reģ. Ns 5088 ar Jakobs
Vecinaus vārdu nozaudēšanu, jo
pase ir atrasta. 21602r

Rīgas apr. pol. 1. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. NP
j\r014440, izd. 1927. g. 16. sept.
no Ogres pag. valdes Ns 40 ar
Bernharda Karulis vārdu. 22681b

Valkas apr. pol. 3. iec. priekš-
nieks paziņo, ka 1930. g. 27. janv.,
pīkst. 11, Zeltiņu pag. Zeltiņu
muižā pārdos publiskā vairāk-
solīšanā Eduardam Magnusam
piederošas dažādas mantas valsts
parāda segšanai. Pārdodamās
mantas var apskatīt ūtrupes
dienā, minētā vietā un lakā.
Pārdodamās mantas novērtētas
par Ls 52,70. 22615b

Valkas apr. pol. 1. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi ser.
PV Ns 003883, izd. no Jaun-
laicenes pag. valdes 1928. g.
3. jūlijā ar Jāņa-Alfrēda Mel-
bārdis-( Mīlbergs) vārdu. 21714b

Umurgas pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
iekšzemes jaunā parauga pasi
Ns 311, ser. ZN Ns 009512, izd.
no Nabes pag. valdes 1928. g.
26. apr. ar Annas Ermines
Šteiks vārdu. 21601r

Skaistkalnes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. CK
Ns 014156, izd. no Skaistkalnes
pag. valdes 1928. g. 31. jūl. ar
Ns 1855, un apliecību Ns 5815
par nederīgumu kara dienestam,
izd. ņo Jelgavas-Bauskas kara
apr. pr-ka 1924. g. 15. martā ar
Kārļa Sigismunda Frījārs vārdu.

21604r

Rīgas prēf. 10. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apl. Ns 38089, iz-
sniegtu no Rīgas kara apr. pr-ka
1927. g. 26. martā ar Vladimira
Mālkalna, dzim. 1882. g. 31. dec ,
vārdu, dzīv. Bauskas ielā 5b
dz. 4. 22791?

Galvenās artilērijas noliktavas
priekšnieks izsludina par nede-
rīgu nozaudēto personas aplie-
cību Ns 170 ar sardzes rotas kar.
Jāņa Klimaņa vārdu un derī-
guma termiņu līdz 1930. gada
28. februārim. 22786

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Paula Rotenberga ārzemju pasi
Ns 2602, izd. 1927. g. 2. maijā,
Rīgā. 22758b

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslud.
par ned. automobiļa braukšanas
atļauju Ns 1675, izdotu no prēf.
1929. g. 16. maijā Annai Gaigals,
kura pieteikta par nozaudētu.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu smago
ormaņa braukšanas atļauju Ns499
izd. no prēf. 1929. g. 11. febr.
N. Kapļan mant., kura pieteikta
par nozaudētu. 22756b

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
ziņo, ka š. g. 20. dec. iecirkņa
teipās ieradās Elmārs Upatnieks
dzīv. Rīgā, Bruņinieku ielā Ns 22,
dz. 25 un ziņoja, ka viņš nozau-
dējis savu revolveri, sist, ,.Val-
ters" cal. 6,35 Ns 706958.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1929. g. 19. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,20
ar piesūtīšanu ,, 0,22

Saturs:
223) Pārgrozījumi un papildinā-

jumi likumā par sēklas
fondu.

224) Agrārās reformas likuma
papildinājums.

225) Pārgrozījums Tirdzniecības
procesa likumos.

226) Likums par „Papildinā-
juma likumā par biedrī-
bām, savienībām un poli-
tiskām organizācijām" at-
celšanu.

227) Pārgrozījumi un papildinā-
jumi Sodu likumos.

228) Likums par kara invalidu
palīdzības fondu.

229) Pārgrozījums noteikumos
par nodokli uz tēju.

230) Pārgrozījums noteikumos
par Valsts zemes bankas
īstermiņa aizdevumiem no
valsts summām.

231) Pastiprinātas apsardzības
stāvokļa pagarinājums pie-
robežas joslā līdz 1930. g.
15. maijam.

232) Lēmums par 13. mēneša
algas 1929. g. otras puses
izmaksu valsts iestāžu
strādniekiem un viņu algu
pārkārtošanu.

233) Pārgrozījums noteikumos
par likuma par valsts pa-
balstiem un kredītiem no
plūdiem un neražas cietu-
šiem iedzīvotājiem izve-
šanu dzīvē.

234) Papildinājums noteikumos
par atlīdzību augstskolu
mācības spēkiem par pa-
pildu pienākumiem un par

ārpusštata mācības spēku
atalgojumu.

235) Noteikumi par Šoseju un
zemes ceļu departamenta
sabiedrisko darbu kārtībā
izvedamiem ceļu būves un
labošanas darbiem, ar
Tautas labklājības mini-
strijas kredītiem.

236) Papildinājums noteikumos
par valsts vidus un arodu

skolu skolotāju algošanu
pēc algu kategorijām sko-
lotājiem ar augstskolas
izglītību.

237) Noteikumi par piemaksu
Izglītības ministrijas mā-
cības līdzekļu nodaļas dar-

biniekiem.
238) Skolu saraksts, kuru apme-

klēšana dod tiesību atlikt

iesaukšanu obligātonska
aktīvā kara dienesta, sa-
skaņā ar karaklausības
likuma 35. pantu.

239) Pārgrozījumi noteikumos
par Satiksmes ministrijas
Pasta un telegrāfa depar-
tamentu.

240) Pārgrozījums lēmumā pa»
13. mēneša algas 1929. g.
otras puses izmaksu valsts
iestāžu strādniekiem.

Bijušās akciju sabiedrības ar
nosaukumu ,,Š . J. Sakša rūpnie-
cības fabriku akciju sabiedrība
,,Daugava ", tagad akciju sabie-
drības ar nosaukumu
„Š. J. Sakša rūpniecības fabriku

akciju sabiedrība"
valde 1930. g. 10. februārī, pīkst.
10 no rīta, Daugavpilī, Bulvāra
ielā Ns 8: dz. 1, sasauc

Maksātnespējīgā parādnieka
J. Tuvje un A. Goldberg zvērināts
kurators zvēr. adv.'L.Rubinšteins
uzaicina maksāt nespējīgo parād-
nieku ,,J . Tuvje & A. Goldberg"
kreditorus uz pilnu kreditoru sa-
pulci 1930. g. 7. janvārī, pīkst.
18,30 Rīgā, Kr. Barona ielā 4,dz.4

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora pārskats.
2) Konkursa masas visuma ap-

rēķins.
3) Zvērināta kuratora atalgo-

jums.
4) Konkursa valdes vēlēšanas.
5) Saimnieciski un dažādi jau-

tājumi, kā arī jautājums par
nekust. īpašuma un citu īpa-
šumu pārdošanu. 228192

Zvēr. kurators, zvēr. advokāts
L. Rubinšteins.

Akciju sabiedrības

ārkārtēju sapulci
ar šādu dienas kārtību:
1) 1928. g. pārskata un bilances

pieņemšana un apstiprināšana
2) statūtu grozīšana;

Ja sapulce noteiktā laikā ne-
notiks, tad uz statūtu § 60. pa-
mata otra sapulce ar to pā*šu
dienas kārtību notiks turpat,
1930. g. 28. februārī, pīkst. 10 no
rīta un šī sapulce būs pilntiesīga
pie katra ieradušos akcionāru
skaita. 22823z Valde.

Istras krāj-aizdevu sabiedrība,
pamatojoties uz s-bas pilnas
biedru sapulces 1929. g. 15. dec.
lēmumu Ns 4, § 1 un atsaucot
„Vald. Vēstn." 108. num. 1929. g.
sludinājumu — paziņo, ka sa-
biedrības likvidēšana pagarināta
līdz 1930. g. 1. jūlijam.

Likvidācijas kommisija.

Izsludinu par nozaudētu un
brīdinu no pretīmņemšanas un
izmantošanas manis izdoto vek-
seli, parakstītu no Roberta Zā-
ģera, dzīv. Liel-Zalves Saļkalnos;
vekseļa termiņš 1928. g. 1. maijā.

Anna Padručik,
22614 dzīv. L. Zalves Bēšās

brīdinājums.
Nozaudēts blanko-
vekselis par Ls 1000,—,

izdots no R. Stalaža.
Visas naudas iestādes , kā ari
privātpersonas tiek brīdinātas no
minētā vekseļa pretim ņemšanas.

Brīdinājums.
Š. g. 23. decembrī, Varakļānu

pilsētā pazaudēts vekselis par
Ls 100,— ar Jāzepa Kokara pa-
rakstu. Atradēju lūdz vekseli
nodot man Varakļānu pag. Ko-
karos. No iegūšanas un izman-
tošanas brīdinu.

1929. g. 23. decembrī.
22825z Jāzeps Kokars,

Varakļānu pag. Kokaros.

Dagdas
krāj-aizdevu sabiedrība
paziņo, ka sākot ar 1930. g.
1. februāri, viņa maksā par

tekošiem rēķiniem 7l l20lo
un par noguldījumiem

uz noteiktu laiku 8o/ 0 gadā.

Paziņojums.
Reņģu patērēt, biedr. ,,Straume"
Jelgavas apr., Reņģu stacijā ,
izsludina attiecīgai zināšanai , ka
saskaņā ar pilnas sapulces š. g.
4. novembra lēmumu un statūtu
§ 69 a punktu biedrība ir iz-
biegusi savu darbību š. g. 5. nov.,
noslēdzot līgumu, uz § 73. pamata
ar agrāko veikalvedi Frici Otto d.
Bochu iedzīvojošu Reņģu ciemā
Reideņa kdzes mājā ', kaš uz-
ņēmies biedrības pasīvus un ak-
tīvus. Ar varbūtējām prasībām
no biedrības ,,Straume" jāgriežas
pie minētā Friča Bocha.

Likvidāc. kommis. priekšnieks
22633 I. Klovāns.

ioknski & Lietos"
direkcija paziņo vispārējai zinā-
šanai, ka uz statūtu § 64. pamata
un uz 1928. g. 30. novembra
ārkārt. pilnas sapulces lēmumu
sekošas akciju sab. ,,Lankovskis
& Liccop" akcijas, par kurām
piemaksa noteiktā laikā nav
izdarīta, ir anulētas: 21 līdz 142
(ieskaitot), 155, 160 līdz 164
(iesk.), 167, 175, 176, 200 līdz
221 (iesk.), 224 līdz 265 (iesk.),
270, 271, 304 līdz 361 (iesk.),
422 līdz 441 (iesk.), 462 līdz 512
(iesk.), 515 līdz 525 (iesk.), 529,
538 līdz 544 (iesk.), 550, 551,
565 līdz 570 (iesk.), 574 līdz
577 (iesk.), 580 līdz 582 (iesk.)
616, 622 līdz 630 (iesk.), 637,
653 līdz 699 (iesk.), 716 līdz
723 (iesk.), 732 līdz: 747 (iesk.),
754 līdz 761 (iesk.), 796, 820
līdz 841 (iesk.), 922, 1010 līdz
1012 (iesk.), 1048 līdz 1080 (iesk.)
un 1111 līdz 1120 (iesk.).

22683b Direkcija.

Intenttontūros mantu flottinito
noturēs 1930. g. 10. janvārī, pulksten 10, darbnīcas telpās, Rīgā,
Baldones ielā N° 1

Jauktu (īlil un rakstveida) iznli,
izdodot piesēdāt šādas posās:

Ietērpu pogas: 1) A" i . . 300.000 gab
2) „B" 360.000 „
3) „C" 60.000 „

Uzņēmēji izsolē var piedalīties uz katru pozīciju atsevišķi,
ka arī pa daļām.

Cenas uzdodamas latos, par 100 gab., franko Intendantūras
mantu darbnīca, Rīgā.

Piegādes uzņēmēju piedāvājumi nodrošināmi, pirms izsoles
atklāšanas, 5% apmērā no piedāvājamo pogu vērtības.

Rakstiski piedāvājumi izp Idīti, saskaņā ar ,,Likums par dar-
biem un piegādēm valsts vajadzībām" 39. iin 40. p. p. slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu: ,,Ietērpu pogu izsolei 1930. g. 10. janvārī" un
paziņojumi par piedalīšanos mutvārdu izsolē, iesniedzami, līdz ar
nodrošinājumu, Intendantūras mantu darbnīcai — līdz 1930. g.
10. janvārim, pulksten 10 vai izsoles dienā kommisijai pirms izsoles
atklāšanas.

Izsoles piedāvājumos jānorāda kādu preci piegādās: iekšzemes
ražojumu vai ārzemju.

? Piedāvājumi un paziņojumi apmaksājami ar likumā paredzēto
zīmognodevu.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties Intendantūras
mantu darbnīcā, Rīgā, Baldones ielā Ns 1, darbdienās no pulksten
9—15, bet sestdienās no pulksten 9—13. L. 5783. 22828v

Min Minii Liepājā, Rip osta,
sarīko 1930. g. 28. janvārī, pīkst. 11,

jauktu izsoli
uz dažādu mantu piegādi

kā: gazolins — 300 kg, trichloretilins — 150 kg, tetrachlor-
ogleklis — 1500 kg, parafins — 1000 kg, emaljas laka — 70 kg,
kviešu milti — 60 kg, dūmu pulveris — 1200 kg, dūmu pulvera
milti — 150 kg, māli ugunsdr. — 500 kg, kaļķi nedz. — 2000 kg,
asbesta pape — 61 kg, mulaudekls — 30 kv.mtr., diegi — 100 sp.,
pape brūna — 1000 kg, rakstāmpapīrs — 20 rīses, ietinamais pa-
pīrs — 1500 kg, tūba — 10 kg, korķi daž. — 710000 gab., gumijas
prapes — 120000 gb., jumpta pape — 20 ruļļi, niķelēs, sāls — 65 kg,
neitraliz. sāls — 10 kg., logu stikli — 175 kv. mtr. ampulas — 7500
gb., dzensiksnas ādas 110 mtr, dzelzs daž. — 9075 kg, zalmiaks —
20 kg, svins — 500 kg, anodes 20 gab., niķelina stiepne —? lkg,
naglas — 1136 kg,T dozes — 100 gb., griestu āķi — 150 gb.,izolatori —
100 gb., spraudzēju dozes ar spraudz. — 25 gb., apakšapmetuma
izslēdz. — 30 gab., pārslēdz. — 3 gab/, T gabali — 190 gb., kniedes —
45 kg, varš — 175 kg, dzelzs skārds — 550 kg, misiņš — 300 kg,
cinka skārds — 40 kv. mtr., misiņa skārds — 135 kg, caurules cink. —
350 mtr., smirģelaudekls — 3000 loksn., L gabali — 50 gab., uz-
mavas — 135 gb., eņģes — 5100 gb., kastu noslēdz. — 5100 gb.,
skrūves daž. — 9606 gb., sliežu naglas — 300 kg, slīpripas —60 gb.,
teceles akmeņi — 5 gb., klingerits — 50 kg, bjazaudeklis — 200 kv.
mtr., darba uzvalku drēbe — 200 kv. mtr., vara izol. stiepne — 2800
mtr., kabelis — 100 mtr., pīta aukla, vara — 600 mtr., tērauds daž. —
2990 kg, krīts — 200 gab., galošas — 100 pāri, pastalas — 50 pāri,
cimdi ādas — 200 p., pakulas — 100 kg, darba uzvalki — 50 kompl.,
celiņi — 300 mtr., šņore — 15 kg, virve — 850 kg, elektr. spuldzes —
425 gb, krāni — 65 gb., ūdens ventiļi — 15 gb., vadmala — 24 kv.
mtr. un terpentīns — 200 kg.

Izsolē var piedalīties mutiski vai rakstiski. Rakstiski piedā-
vājumi iesniedzami saskaņā ar likuma par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām 39. pantu pirms mutiskās izsoles sākšanās.

Mutiskās izsoles dalībniekiem līdz izsoles atklāšanai jāiesniedz
paziņojums par piedalīšanos. Drošības nauda — rakstiskiem piedā-
vājumiem 5% no piedāvājuma summas; mutiskiem solītājiem
Ls 1000,—.

Mantu sarakstu, techniskos un izsoles noteikumus uz piepra-
sījumu izsūta. Tuvākas ziņas sniedz artilērijas laboratorijas saimnie-
cības daļa darba dienās rio pīkst 9—15.

Piegāde — 3 mēneši. 3 22797z

Daugavpils pilsētas valde
uzaicina personas ar būvinženiera vai architekta tiesībām

pieteikties uz vakanta pilsēta! arttta aitu.
Alga pēc VIII valsts amatu kategorijas ar visām piemaksām.

Lūgumi iesniedzami pilsētas valdei līdz 1930. g. 10. janvārim.
22613 1* Daugavpils pilsētas valde.

Kārķu virsmežniecība
pārdos otrreizējā mutvārdu izsolē 1930. g. 9. janvārī, Valkā,
Valkas apr. valdes telpās,

augošu mežu, gatavus un sekvestrētus materiālus,
saskaņā ar pirmo publicējumu „Vald. Vēstn." 1929. g. Ns 259,
izņemot pārdotās vienības NsNs 4, 11, 12, 22, 23, 29 un 31.

22799 Kārķu virsmežniecība.

Dzelzceļu 4. ceļu iecirkņa priekšnieks
Rugāju stacijā, Domopoles līnijas būves kantorī, 1930. g. 9. janv.,
pulksten 9,

pārdos vairāksolīšana 1 zirgu.
Zirgu var apskatīt Rugāju stacijā pie būves darbu vadītāja.
L 5788 22829

Viļakas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 13. janvārī, Viļakā, Viļakas izgl.
biedr. ,,Gaisma" zālē,

augošu mežu,
nepārdotu iepriekšējās izsolēs.

V iec. mežniecībā: pēc.plāt. 1 vienību par Ls 275,—.
VI iec. mežniecībā: pēc plāt. 9 vienības no 0,52 ha līdz 4,75 ha,

vērtībā no Ls 19,— līdz Ls 260,—.
Mežu pārdos ar zemkopības min. 1929. g. 3. okt. apstiprinātiem

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

10°/o drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10° ,, no summas

par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latv. valsts iekšējo aizņē-

mumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garan-
tijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 22821z Viļakas virsmežniecība.



Mežu departaments
pārdos izsolē 1930. g. 29. janvārī, Rīsā, Mērķēja ielā Nr. 13, Latviešu biedrībā,

augošu skuju un lapu koku mežu:

Pārdos « Drošīb. nauda
^

.g
^

_ w , E latos ?»«
a Kādas virsmežniecības, novada, S Sjd , ;jts ~3^—

2% * ... -3 5 "^ & Koku suga ~-2|?= s|aPiezīmes
> apga tas un kvartāla fr S'S.- § 3 i - -?*
a a,g z5 5 -H 'S s? Bil

I. Mutvārdu solīšanā.

Cēsu virsmežniecībā.

III iec. mežniecībā.

Amatas novadā.
8. Inķēnu 32. apg., c. 1930. g., kv. 17,

fonda gab. 70, atd. 1 4,82 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 6000 — —
9. Inķēnu 32. apg., c. 1930. g., kv. 17, ^fonda gab. 69, atd. 4 3,75 — egle, priede, alksnis, bērzs 6000 « 5 — —

jo »
'SS

Gulbenes virsmežniecībā. ~ S
CA

II iec. mežniecībā. I 2 2
Vecgulbenes novadā. ~ &%

6. Elksnīšul6. apg.,332F,kv.205, c. 1929. g 2§
atd. 1—3 20,20 — egle, bērzs, ozols, osis, alksnis, apse, (^

liepa , priede 17538 — —

II. Rakstveida un mutvārdu solīšanā.
Cēsu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Lenču novadā.

10. Auciema 3. apg., kv. 73, c. 1930. g.,
atd. 1 0,89 — priede, bērzs, egle 3300 —

IV iec. mežniecībā.

Strīķu novadā.
11. Striķu 12. apg., kv. 7, c. 1929. g., atd. 2 2,7 — priede, bērzs, egle, alksnis 8000 w —

a
Lenču novadā. g

12. Mežamuižas 9. apg., kv. 50, c. 1929. g.,
atd. 1 4,3 — priede, bērzs, egle 13000 E « —3 e

V iec. mežniecībā. « Z.
B

Veismaņu novadā. <" 3
13. Lībenesl8. apg., kv. 35,1929. g. pakāp. c. " M

atd. 3 (num. koki), kv. 40, 1929. g. e »
pakāp, c, atd. 2 un 3 (num. koki), "> ™
kv. 41, 1929. g., pakāp, c, atd. 1 un 2 >to «
(num. koki), kv. 39, c. 1928. g., atd. 1. ° "»
Jaunrauna 19. apg., kv. 29, 1929. g. ^ ° ,. ]g R «
pakāp, c, atd. 1 (num. koki), Dikļu < Z

A
a

P t8d 3 *' v 40 atd29. apg., kv. 21, 1929. g. pakāp, c, [* ?« 2 un 3 I<v 41 a datd. 1 (num. koki), kv. 22, c. 1927. g., o. a
^

un 2 anL' 9atd. 2 2,55 6746 egle, bērzs, priede, apse, alksnis. . . 7000 M m —> ky 29 atd iI apg
w a 29, kv. 21, atd. I,

Šlīteres virsmežniecībā. -° ?- saudzējama jaunā
... ..... '" S l paauga.
II iec. mežniecība. c .„

Ezermuižas novadā.
17. Pursila 7. apg., kv. 35, c. 1929. g., atd. 1 4,07 — alksnis, egle, osis 3633 > — Saudzējama jaun-c audze.
18. Pursila 7. apg., kv. 60, c. 1929. g., pakāp., -°

atd. 1 — 902 egle, bērzs, m. alksnis 1205 & — Saudzējama paauga
__©

, o ...
Baldones virsmežniecībā.

II iec. mežniecībā.

Baldones novadā.
10. Strauta 18. apg., kv. 53, c. 1929. g.,

atd. 1—4 6,34 — egle, priede, alksnis, apse, bērzs. . . 19260 —
11. Spindzeles 21. apg., 1929. g. cirsmas:

kv. 64, atd. 3r-kv. 58, atd. 7. . . . 3,46 — priede, egle 12980 J 38



ņ Pārdos «, Drošīb. nauda2
*• ,—; ^ . E latos "^e Kādas virsmežniecības, novada, « 2x3 Jļ-sg '"a ^*S—' 2 "
£ -.3 "^S Koku suga !g-8|?= I|3Piezīmes
> apgaitas un kvartāla £* E ^

S |«|g|g|
S #« =i 3 o £>8 £| Irs

* J3;n «5 <2
12. Strauta 22. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 59,

atd. 1, kv. 65, atd. 1 4,32 — priede, egle, alksnis 12205 ' —
13. Ķuderu 16. apg., (num. koki) kv. 70, c.

1923. g., atd. 15—17, c, 1927. g.,
atd. 14, c. 1931. g., atd. 2, kv. 76,
c. 1932. g., atd. 1, kv. 77, c. 1932. g.,
atd. 1 — 202 priede 5215 —

14. Caunes 15. apg. (num. koki), kv. 40,
c. 1923. g., atd. 1 un 2, c. 1925. g.,
atd. 3, c. 1931. g., atd. 6 — 192 priede, egle 4280 —

III iec. mežniecība.

Daugmales novadā.
15. Pikstes 8. apg. (num. koki), kv. 2, c.

1924. g., atd. 1 un 2, Avotnieku 10. apg.,
(num. koki), kv. kv. 51, 68, 69, c.
1922. g., atd. 1, kv. kv. 37, 38, c.
1921. g., atd. 1, kv. kv. 39, 52, c.
1924. g., atd. 3 — 129 priede 3410 —

16. Avotnieku 10. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 50, atd. I un 2, kv. 51, atd. 1,
kv. 68, atd. 1, kv. 42, atd. 1 . . . . 4,70 — priede, egle, apse, bērzs 7740 . 26 Kv. 51 un kv. 42,

« M saudzējama atauga.
17. Pikstes 8. apg., kv. 2, c. 1929. g., atd. 3 0,90 — priede, egle 635 "" " — Saudzējama atauga."

E s

a E
Kokneses virsmežniecībā. 3 3

Stukmaņu 11 iec. mežniecībā. „

Stukmaņu novadā. w

13. Briežu 12. apg., kv. 29, c. 1929. g., atd. 1 1,61 — egle, apse, bērzs, priede, alksnis . . . 1650 « 8
14. Stuķēnu 13. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 1, "* m

atd. 1, kv. 22, atd. 1, kv. 23, atd. 1 12,05 — egle, m. alksnis,apse, bērzs, priede, osis- 7285 ™ o —
?a "*

Bebru III iec. mežniecībā. ) u w
,re ,ns

Bebru novadā. . _ o.
15. Zavodas 17. apg., kv. 95, c. 1929. g., M

atd. 1 1,91 — egle, alksnis, osis, apse, priede, bērzs 1930 w « — Saudzējama jaun-
16. Kalniņu 15. apg., kv. kv. 43 un 53 W jo audze.

(izlases veidā num. apses) — 200 apse 2950 "° —

Meņģeles IV iec. mežniecībā. c

Meņģeles novadā. .- —'
17. Dinaburgas 21. apg., kv. kv. 118. un 143 >? >

(izlases veidā num. apses) — 624 apse 1570 0 o —
c c

Piltenes virsmežniecībā. =9 3-

II iec. mežniecībā.

Piltenes novadā.
11. Kurpnieku 9. apg., kv. kv. 40, 51, 55 un

56, Jaunkroga 10. apg., kv. 26 (num.
ceļmalu koki) — 5648 priede, egle, bērzs, alksnis 17526 —

Gulbenes virsmežniecībā.

Tirzas V iec. mežniecībā.

Tirzas novadā.
12. Palšukalna 34. apg., kv. 96 — 1326 apse 5590 —

Bricu III iec. mežniecībā.

Jaungulbenes novadā.
13. Lāčsalas 24. apg., kv. kv. 169, 172, 173

un 207 — 259 apse 570 —

Piebalgas virsmežniecība.
„?,xI iec. mežniecība. >ļ2 g
O "3 c

Jaunpiebalgas nov. II d. \ c . ^s
32. Kazukalna 11. apg., jaunsaimn. 9, ^ŽZlikvid. mežs, atd. 1, 2 ....... 4,62 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . . 7500 J 2'3« _



,2. Pārdos S Drošib. nauda ,g
* —, "-; I latos 'Sjg
c Kādas virsmežniecības, novada, Kļ g,© s?S *t; '5—- o ">
I apgaitas un kvartāla f- ļ- K°" ^ |1|j I IS PieZimeS

i ši u I 11 li Ii
33. Kazukalna 11. apg., kv. 138, jauns. 11,

likvid. mežs 16,30 —egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . . r 10000 -i — — Nav cērtami 505
num. koki.

III iec. mežniecībā. %
g

Ramkas novada. £
34. Pūķu 18. apg., jauns. 242, likvid. mežs, 3

atd. 1. 2 9,20 — egle, priede, bērzs, apse, alksn 7000 m — — Nav cērtami 70

£ num. koki.
35. Pūķu 18. apg., jauns. 244, likvid. mežs, c

a'td. 1, 2 8,20 — egle, priede,bērzs, apse, alksn. .... 12500 n — —

36. Pūķu 18. apg., jauns. 245, likvid. mežs 5,— — egle, priede, bērzs, apse, alksn 10000 © — —
a
u

IRJ

II iec. mežniecībā. o.
co

Jaunpiebalgas novadā. w

37. Variņu II apg., JV° 30, jauns. 248, likvid.
mežs 5,40 — egle, priede, bērzs, apse, alksn 5500 ļjj — —

>
? 1

v . °Smiltenes virsmežniecība. c

- -u* U>V iec. mežniecība. . o~
o

Raunas-Lielmeža novadā.

9. Kazarmes 40. apg., c. 1929./30. g.. . . — 2423 apse 3250
. _ _

Elkšņu virsmežniecībā.
Jaunsaimniecībās

I iec. mežniecība. No^2 ige līdz 198,
Riržu I novadā 200 > 203 līdz 206 >Birzu I novada. 208 ufļ ^ nav

10. Skražnieka 15. apg., 1929. g. cirsmas: \ cērtamas jaunau-
kv. kv. 8, 13, 14, 19, 20, fonda saimn. „ «j dzēs, skuju koku
196F, 197F, 198F, 200F, 203F, 204F, j§ g līdz 30 g." un
205F, 206F, 208F 209F un bij. mežs. c E lapu koku līdz 20 g.
m. „Skražnieki" piegriezums .... 66,17 — egle, bērzs, apse, priede 18270 |S — — vecas.

o| |Jaunsaimniecībās
„..v Hg w 217F līdz 222F navElkšņu novada. j?g cērtamas jaunau-

11. Smeltes 10. apg., 1929. g. cirsmas: kv. . 2 ,£ > dzēs, skuju koku
33, saimn. 217F,218F,2I9F,220F,221F - o. līdz 30 g. un lapu
222F 7,54 — egle, bērzs, apse, priede 960 J — — koku

^
līdz 20 g.

vecas.

Biržu I novadā. « c « S
12. Skražnieka 15. apg., kv. 21, c. 1929. g. — 250 apse 1150|g rS|

_
a> w .22 <"
^ « "*w

II iec. mežniecībā. on 2c
C TO *" TO

Biržu III novadā. g-g g-g

13. Robežnieka 21. apg., kv. 8, c. 1929. g. — 350 egle, priede 899 J"'!"'™ — Līgumu operācijas
termiņš 1930. g.
1. maiis.

III iec. mežniecībā.
TO <"

Elkšņu novadā. £ g

14. Bigestana 1. apg., 1929. g. cirsmas: kv. .K|
90, atd. 1 un 2, kv. 91, atd. 1 (fondā )%«>
nodots) 5,68 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . . 3542 c>§ — —

15. Bigestana 1. apg., kv. 97, piegriezums o^l
pie Peneļu mājām (apmainās gab.) . 4,85 — bērzs, egle, apse, alksnis 410 J ° S. — — Līgumu operācijas

termiņš|1930. g.
16. Bigestana 1. apg., kv. 96, c. 1923. g., 'maijs.

atd. 1, kv. 97, c. 1922. g., atd. 1—3, ,
c. 1923. g., atd. 1 17,99 — egle, bērzs, apse, alksnis 12350 «§«§« « —

17. Aizkārkļa 6. apg., 1929. g. cirsmas: £ g g g
kv. 50, atd. 1, kv. 52 (num. koki) . . 2,05 336 priede, egle, bērzs 2426 g g § g _ Līgumu operācijas

l > 3 > 3 termiņš 1930. g.
ļ © >» c«s "maiis-

18. Kazes 3. apg., kv. 84, c. 1929. g. . . . — 125 apse 1400
^

°
^

—

19. Žagaru 5. apg., kv. kv. 65, 77, c. 1929. g., nimn Š'% , S '§.
Ērgļa 7. apg., kv. 66, c. 1929. g.. . — 400 apse 2500 —



— 4 —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests „Vald.Vēstn." 82. num.) un zemkopības ministra
apstiprināto nosacījumu pamata.

Līgumu operācijas termiņš visām vienībām 1931. g. 1. maijs, izņemot Elkšņu virsmežniecības izsoles vienības
N°JN° 13, 15 un 17, kurām līgumu operācijas termiņš 1930. g. 1. maijs.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludinājumā
šī drošības nauda noteikta. So drošības naudu nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar terminu līdz līguma notecēšanas
dienai.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.

Slēgtas aploksnes undrošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten lOrītā. Mutvārdu izsolē pielaidīs personas,kas iemaksās
kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutvārdu izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no pie-
dāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un valsts

zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības
labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termini būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par9 mēnešiem
4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt akcep-
tētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas. Ja solīšanā par vienībām, kuras noliktas tikai mutvārdu solīšanā, piedalās at-
tiecīgo jaunsaimniecību ieguvēji, tad no viņiem kā 10% drošības naudu pieņems arī vekseļus ar 2 galviniekiem.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas Mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 22775

Mežu departaments.
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