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SAEIMA

Sēde 1. martā.

Sēdi vada priekšsēdētājs Dr. P.
Kalniņš.

Uz V. Bastjāņa priekšlikumu nolemj,
priekš zināmā pārgrozījuma preses likumā
apspriest likumprojektu par lauku ne-
kustamas mantas nodokļa pama-
zināšanu un atlaišanu plūdos cie-
tušiem par 1928. gadu. Abi refe-
renti, J. Birznieks un V. Gulbis,
aizstāv projektu.

Pēc tam, kad šai lietā vēl izteikušies
J. Vinters, A. Bļodnieks, J. Šterns,
E. Grantskalns, 0. Jankus, A Dzenis
un J. Muižnieks, likumu pieņem vien-
balsīgi steidzamības kārtā.

Uz A. Alberinga priekšlikumu nolemj,
priekš grozījuma preses likumā apspriest
arī vēl likumprojektu par ienākuma
nodokļa atlaišanu lauksaimniekiem
par 1928. gadu. Projektu aizstāv paš-
valdību kommisijas referents E. Grants-
kalns un budžeta kommisijas referents
V. Gulbis; finanču kommisijas referents
K. Ulmanis paziņo, ka šai kommisijā
projekts noraidīts. Vēl izsakās J. Muiž-
nieks, V. Bastjānis, 0. Jankus,
L. Jeršovs un K. Ulmanis, pēc kam
pieņem pāreju uz likumprojekta lasīšanu
pa pantiem un sēdi slēdz.

Nākošā sēde otrdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles
Pārgrozījumi Herdera institūta

statūtos.
Herdera institūta statūtu (Lik. kr.

1927. g. N° 165) 3. pantu izteikt šādi:
3. Herdera institūts aptver šādas trīs

nodaļas:
1) teoloģijas, 2) tiesību un valsts zi-

nātņu, un 3) filozofijas.
Rīgā, 1929. g. 21. februārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Izglītības ministris E. Ziemelis.

Apstiprinu.
1929. gada 23. februārī.

Zemkopības ministris
A.Alberings.

Takse
par lopu ganīšanu valstsmežos

1929. gada sezonā.

I šķ. II šķ. Illšķ.
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Ls Ls Ls

Zirgs vai ragu lops. . 3,— 2,— 1,—
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1929. g. pievaislojumu atļauts ganīt
bez maksas.

Kazas ganīt mežā aizliegts.
Mežu departamenta direktora vietā

A. Ansons.
Mežsaimniecības daļas vadītājs

K.Freimanis.

Rīkojums JVs 80
1929. gada 26. februārī.

Papildinājums rīkojumā N° 235/28. g.
,,No Latvijas krāsošanai un apretē-
šanai izvesto zīda audumu atpakaļ
ievešana (izslud. 1928. g. „Valdības

Vēstneša" 167. un 178. numurā).
Rīgas vilnas vērptuvei ,,Merino" atļauts

izvest uz ārzemēm krāsošanai un apretē-
šanai zīda, puszīda un mākslīga zīda
audumus un ievest tos atpakaļ, uz rīko-
jumā ,N"° 235/28. g. un minētā rīkojuma
papildinājuma (rīk. N°242/28. g.) pievesto
noteikumu pamata.

Šinī rīkojumā paredzētā operācija var
notikt 6 mēnešu laikā, skaitot no šī
rīkojuma izsludināšanas dienas.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta v. direktora v. i.

Dinsbergs.

Rīkojums JVs 83
1929.g, 27. februārī.

Pārgrozījums un papildinājums rīko-
jumā N° 355 ,,Ievedmuitas atmaksa
par kokosa diegiem, kas izlietoti
eksportēto kāju slaukāmo un grīdsegu
izgatavošanai" (izsl. 1928. g. ,,Vald.

Vēst." 273. numurā).
I. Rīkojumā N° 355/28. g. ievest se-

košos pārgrozījumus:
1) 1; p. 1. pkt. (ķīniešu kāju slaukāmie)

920 gr vietā likt 1080gr;
2) 1 p. 3. pkt. (birstu kāju slaukāmie)

70 gr vietā likt 700 gr.
II. Rīkojumā M 355/28. g. I. pantu

papildināt sekosi:
6) Dažādi celiņi no kokosa diegiem,

kā dabiskā krāsā, tā arī krāsoti,
kuriem nav citu piemaisījumu. Par
1 kg kokosa diegu uz katru ekspor-
tēto 1 kg gatavu ražojumu.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektora

vietas izpildītājs Dinsbergs.

Rīkojums N9 84
1929. g. 28. februārī.

Rīkojuma N° 234/28. g. „levedmuitas
atmaksa akc. sab. ,,G . Erenpreiss &
biedrs", par ārzemju materiāliem
(velosipēdu daļām un piederumiem),
kas izlietoti eksportēto velosipēdu
izgatavošanai" (izsludin. 1928. g.
,,Vald.Vēstn."l 67.num.) pārgrozījums.
Rīkojumu N» 234/28. g. līdzšinējā redak-

cijā atcelt un izteikt šādi:
,, Ievedmuitas atmaksa akc. sab. ,,G.

Erenpreiss & biedrs", par ārzemju
materiāliem (velosipēdu daļām un pie-
derumiem), kas izlietoti eksportēto velo-
sipēdu, velosipēdu daļu un piederumu
izgatavošanai".
1) Akc. sab. ,,G. Erenpreiss & biedrs"

atmaksājama ievedmuita par ārzemju
materiāliem (izejvielām, velosipēdu daļām,
piederumiem u. t. t.), kas izlietoti ekspor-
tēto velosipēdu, velosipēdu daļu un pie-
derumu izgatavošanai.

2) Velosipēdu, velosipēdu daļu un pie-
derumu izgatavošanai, kurus a/s vēlas
izvest uz ārzemēm, jānotiek pastāvīgā
muitas uzraudzībā, kādam nolūkam mui-
tas departaments piekomandē akc. sa-
biedrības fabrikai muitas ierēdni uz visu
laiku, kamēr fabrika ražo eksportam.

3) Visus eksportējamo velosipēdu, velo-
sipēdu daļu un piederumu izgatavošanai
vajadzīgos materiālus, kas ievesti no ārze-
mēm, muitas ierēdnis (2. p.) pārņem sava
pārziņā, novieto atsevišķā noliktavā un
ieraksta attiecīgā grāmatā.

4) No šī rīkojuma 3. p. minētas nolikta-
vas muitas ierēdnis pēc vajadzības izdod
ražošanai vajadzīgos materiālus, izdarot
attiecīgus iegrāmatojumus, un seko izdoto
materiālu izlietošanai.

5) Pie katras atsevišķas velosipēdu, velo-
sipēdu daļu un piederumu partijas eksporta
muitas ierēdnis sastāda sīku aprēķinu par
velosipēdos iebūvētiem materiāliem, kā arī
izejvielām, kas izlietotas velosipēdu daļu
un piederumu izgatavošanai, uzrādot pēc
kādām ievedmuitas kvītēm prece muitota
un aprēķina ievedmuitas nodokļu summu,
kāda par attiecīgo sūtījumu atmaksājama,
kā arī taisa atzīmi attiecīgās grāmatās,
uzrādot izvedpreču pieteikumu un datumu.
Pēc notikušā eksporta" un aprēķina pār-
baudes muita atmaksā firmai attiecīgo
ievedmuitas nodokli.

Piezīme. Par velosipēdu rezerves da-
ļām un piederumiem, kuri ievesti
no ārzemēm un bez pārstrādāšanas
tiek izvestas atpakaļ, ievedmuita
uz šī rīkojuma pamata nav atmaksā-
jama.

6) Akc. sab. ,,G . Erenpreiss & bdrs"
jāizpilda visas muitas ierēdņa (2. p.)
prasības, kas saistītas ar muitas uzrau-
dzību firmas fabrikā. Strīdu gadījumus
izšķir muitas departaments.

7) Rīkojums Ne 92/26. g. ,, Ievedmuitas
atmaksa par velosipēdu daļām, izlietotām
eksportēto gatavo velosipēdu izgatavoša-
nai" un minētā rīkojuma papildinājumi
no šī rīkojuma spēkā stāšanās uz a/s
,,G. Erenpreiss & biedrs" nav attiecināmi,
izņemot 8. p. paredzēto gadījumu.

8) Par velosipēdiem, kas līdz šī rīkojuma
izsludināšanai jau būtu izgatavoti un par
kuru izgatavošanai izlietotām izejvielām
a/s ,,G. Erenpreiss & biedrs" vēlas saņemtu
ievedmuitas . atmaksu uz rīkojuma.
Ne 92/26. p. pamata, a/s 7 dienu laikā no
šī.rīkojuma publicēšanas dienas jāpaziņo
Rīgas muitai un muitas ierēdnim (2. p.)
uzrādot velosipēdu skaitu un -modeli.

9) Visi izdevumi, kas saistīti ar muitas
uzraudzības ierīkošanu a s ,,G. Erenpreiss
& biedrs" fabrikā, jāsedz minētai firmai.

10) Fabrikai piekomandētā muitas ie-
rēdņa darbību kontrole Rīgas muita, kas
pēc saviem ieskatiem pieaicina arī valsts
kontroles pārstāvi.

11) Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktora v. i.

Dinsberes.

Vēlēšanu instrukcija
Latvijas evaņģēliskās-luteriskās
baznīcas vācu draudžu padomēm

un valdēm.
§ 1. Padomes vēlēšanas izdarāmas sa-

skaņā ar Latvijas ev.-Iut. baznīcas sa-
tversmes 22.—24. p. Padome nokārto
savu darbību saskaņā ar satversmes
25.-35. p.

§ 2. Uz Baznīcas virsvaldes vācu no-
daļas rīkojumu draudzes baznīcas valde
bez kavēšanās izdara nākamām vēlēšanām
vajadzīgos priekšdarbus; noteic vēlēšanu
vietu un laiku un vēlamo padomes locekļu
un kandidātu skaitu. Ja vēlēšanas nav
izdarāmas vienā vietā, valde sadala draudzi
rajonos, sastāda vēlēšanas kommisijas no
3 locekļiem un nosaka skaitu ikkatrā
rajonā izvēlamiem padomes locekļiem.

§ 3. Četras nedēļas priekš vēlēšanām
draudzes valde uzaicina mācītāju izziņo,
vēlēšanas laiku un vietu, aizrādīt, kur
un kad draudzes locekļi varēs ieskatīties
vēlamo kandidātu sarakstos un paskaidrot
vēlēšanas kārtību. Paziņojums pēc iespē-
jas atkārtojams.

§ 4. Lauku draudzes vēlamo padomes
locekļu sarakstā draudzes baznīcas valdei
jāieved no ikkatra draudzes rajona attiecī-
gais priekšstāvju skaits. Grupas no 50 balss-
tiesīgiem draudzes locekļiem arī var uz-
stādīt kandidātus, vai visai padomei,
vai arī kādam rajonam, un iesniegt savu
kandidātu listi, parakstītu no visiem grupas
dalībniekiem, draudzes baznīcas valdei ne
vēlāk kā 3 nedēļas pirms vēlēšanām.

Uzstādot kandidātus padomei, arī grupām
jāievēro augšminētais kandidātu samērs
starp atsevišķiem rajoniem. Sakopojumi
visus iesniegtos kandidātu sarakstus vienā
sarakstā, valde 2 nedēļas pirms vēlēšanām
sarakstu izliek ieskatīšanai iepriekš iz-
ziņotā draudzes locekļiem pieejamā vietā.
Kopējā sarakstā jābūt uzstādītiem ne
mazāk kandidātiem, cik vēlami padomes
locekļi, pieskaitot tiem 10 kandidātus.

Kandidāti uzstādāmi ar viņu pašu
ziņu un sarakstā minams ikkatra kandidāta
vārds, uzvārds, ar ko nodarbojas un dzīves
vieta.

§ 5. Vēlēšanas izdarāmas aizklāti ar
sarakstiem, kuros vēlētāji ieraksta no
vēlamo padomes locekļu kandidātusaraksta
to personu vārdus, ko grib vēlēt. Ja vēlē-
tājiem izsniedz jau iepriekš pagatavotu
visu vēlamo kandidātu sarakstu, tad vēlē-
tāji izstrīpo to personu vārdus, ko negrib
vēlēt. Vēlēt nevar vairāk kā valdes no-
teikto padomes locekļu un kandidātuskaitu.
Sarakstu vēlētājs nodod salocītu vēlēšanas
kommisijai, kas pēc pabeigtas vēlēšanas
tūliņ balsis saskaita un atzīmē vēlēšanas
protokolā, cik balsu ikkatrs dabūjis. Pie
balsošanas jāuzrāda kvītes par pēdējā
kalendāra gadā nomaksātiem draudzes
nodokļiem, kuras vēlēšanas kommisijā ar
savu atzīmi atdod atpakaļ vēlētājam.
Ikkatrs vēlētājs var balsot tikai personīgi
un vienreiz.

§ 6. Ja vēlēšanas notur vienā vietā,
tad valde tās vada. Ja vēlēšanas notur
pa rajoniem, tad noteiktā laikā vēlēšanas

kommisijā ierodas savā rajonā, dod vēlē-
tājiem vajadzīgos paskaidrojumus, vada
vēlēšanas, sastāda un paraksta protokolu,,
ko vēlāk nodod draudzes baznīcas valdei.

§ 7. Saņēmusi vēlēšanas protokolus no
visiem rajoniem, valde sastāda ievēlēto
padomes locekļu, kā arī kandidātos pali-
kušo sarakstu, atzīmējot, cik balsu ikkatrs
dabūjis. Par ievēlētiem skaitās kas dabū-
juši attiecīgā rajonā visvairāk no nodotām
balsīm, pārējie paliek kandidātos un pēc
kārtas (balsu vairuma) iestājas padomē,
ja kāds padomes loceklis nomiris, vai no
amata izstājies, vai izslēgts. Ja 2 vai vairāk
personas dabūjušas vienādu balsu vairumu,
tad izšķir loze.

§ 8. Uz valdes uzaicinājumu mācītājs
nākamā dievkalpošanā paziņo draudzei
ievēlēto padomes locekļu vārdus. Bez tam
ievēlēto saraksts izliekams ieskatam drau-
dzes locekļiem pieejamā vietā.

Piezīme. Draudzēs, kur nav mācītāja,,
izsludināšana izdarāma tikai ar ievēlēto
padomes locekļu saraksta izlikšana
draudzes locekļu ieskatam.

§ 9. Ierunas pret vēlēšanām draudzes
locekļu grupa, ne mazāka par 50 balss-
tiesīgiem draudzes locekļiem, var celt
7 dienu laikā pēc vēlēšanu panākuma iz-
ziņošanas. Ierunas jāiesniedz ar rakstu,
aprādot ierunu cēloņus, Baznīcas virsvaldes,
vācu nodaļai.

10. Ja virsvaldes vācu nodaļa vēlē-
šanas atceļ, tad izdarāmas jaunas vēlēšanas
6 nedēļu laikā, skaitot no lēmuma paziņo-
šanas dienas. Uz šīm vēlēšanām Baznīcas
virsvaldes vācu nodaļa var sūtīt savu.
priekšstāvi.

§ 11. Kad vēlēšanas stājušās spēkā,
mācītājs ievēlētos padomes locekļus nā-
kamā dievkalpošanā ieved amatā un
piemin viņus draudzes aizlūgšanā.

§ 12. Jaunievēlētie padomes locekļi ne-
dod pirmā padomes sēdē sekošo solījumu:

,,Apsolos uzticīgi un uzcītīgi izpildīt man
uzticēta baznīcas draudzes amata pienāku-
mus, cik spēdams ņemt dalību pie diev-
kalpošanām. kā arī pie draudzes uztaisīs; -
nas darba un būt apzinīgam par atbildību.
kuru man uzliek draudzes uzticība visā
manā dzīvē".

§ 13. Divu nedēļu laikā pēc jaunās
padomes ievešanas amatā agrākās "amat-
personas nodod jaunievēlētām pret pa-
rakstu draudzes mantu un iepazīstina
viņas ar viņu amata pienākumiem.

Maksa par „Va!dibas Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas

?/!guadu::: " §^
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*
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3 mčn „ 6,— gadu Ls 18,—
1 , .... " 2- "2 gadu . . . „ 10,-
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pastu un pie 1 „ . . . . ,, 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru. .' . ,, —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Na2. Tālruni* 20032
Runas stundas no II —12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rigā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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



§ 14. Vēlēšanu protokoli uzglabājami

draudzes archivā, bet noraksti bez kavē-
šanās iesūtāmi Baznīcas virsvaldes vācu
nodaļai. Prāvestam piesūtāms jaunās
padomes locekļu saraksts. «

§ 15. Pirmā sēdē padome izvēl no
sava vidus ar balsu vairākumu uz 3 gadiem
draudzes baznīcas valdi, sastāvošu no baz-
nīcas priekšnieka,viņa vietnieka, rakstveža,
kasiera un vēl viena locekļa. Tai pašā
sēdē padomes locekļi izvēl 3 revidentus.

§ 16. Draudzes baznīcas valdes sastāvs
bez kavēšanās paziņojams Baznīcas virs-
valdes vācu nodaļai un prāvestam, atzīmē-
jot ikkatra valdes ' locekļa vārdu, uzvārdu,
ilodarbošanos un dzīves vietu.

Latvijas Evaņģ.-luter. baznīcas
bīskaps Dr. theol. K. Irbe.

Baznīcas virsvaldes vācu nodaļas prezidents
bīskaps Dr. theol. Poelchau.

Baznīcas virsvaldes darbvedis
K. Kalniņš.

|

Valdības iestāžu paziņojumi

Kas jāievēro vekseļus parakstot un
žirējot.

Lai novērstu pārpratumus un sarežģī-
jumus vekseļu protestu un piedzīšanas
gadījumos, Latvijas bankas diskonta
daļa pieņemot vekseļus diskontam, at-
tiecībā uz atsevišķu personu vekseļu
parakstiem prasa, lai vekseļa izrakstītājs
pašrocīgi parakstās ar pilnu priekšvārdu,
uzvārdu un pilnīgu adresi. Visām augš-
minētām sastāvdaļām jāietilpst arī atse-
višķu personu žiro uzrakstos, tikai pie
pēdējiem tiek pielaisti iztrūkstošo ne-
svarīgāko sastāvdaļu papildinājumi at-
zīmju veidā.

Attiecībā uz firmu, sabiedrību, iestāžu
un citu kollektīvu uzņēmumu parakstiem
un žiro uzrakstiem līdzšinējā kārtība ne-
tiek grozīta. Lai diskontētajiem neceltos
formālas dabas grūtības, tiek lūgts šos
noteikumus vekseļus izrakstot un žirejot
ievērot.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 14. februāra lēmumu,
atsa'ue „Valdības Vēstneša" 1926. g. 28. ok-
tobra 243. numurā iespiesto sludinājumu par
aps. pēc s. 1. 471. p. 1. d. 3. pkt. Tarasa Ustina
dēla Nachodkina meklēšanu, jo minētais
Nachodkins ir atrasts.

Daugavpilī, 1929. g. 26. februāri.
Priekšsēdētāja vietā Daukšs.
Sekretāra palīgs L. Janson.

Meklējamo personu saraksts Ne 405.

27929. Atiris, Žanis-Roberts Ēvalda d., dzim.
1910. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu
Jelgavaspiis. iec. miert. uz JVe 1572*28. no 14. II 29.

(21. II 29.).
27929a. Bieiovs, Konstantīns Klementija d.,

(tuvāku datu nav). — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
2. iec. miert. uz JNe 7! no 14. II 29. (19. II 29.).

27930. Bakevičs, Leons Va'clava d., 21 g.
vecs. — Meklē: Liepājas 3. iec. miert. ar r.
JVs 163/27. no 14. II 29. (19. II 29.), apv. uz s. 1.
581. p. 1. d. p. ieslodzīt cietumā uz 3 mēn. —
Apcietināt. — Izpildu rakstsu pieprasīt no Kri-
minālās pārvaldes Rīgas nodaļas.

27931. Baidakovs, Staņislavs Staņislava d.,
28 e. v., pied. pie Vaivadas pae. — Rīgas apr.
I iec. miert. r. JVe 13t no 6. II 29. (21. II 29.),
apv. uz s. 1. 574. p. — Apcietināt.

27932. Bitans, Staņislavs Jāņa d. ,dzim.
8. V 1904. g., pied. pie Ilūkstes pils. — Paziņot
dzīv. vietu Krustpils iec. miert. uz JNs 1166 no
15. XII 28. '(16. II 29.).

27933. Baumans, Juris Jēkaba d., 23 g. v.,
Latviias pils. — Pazinot džīv. vietu Rīgas apr.
4. iec! miert. uz JVq 1425 no 8. II 29. (15. II 29.).

27934. Cers, Emils, dz. 5. X 1882. g. — Rīgas
4. iec. miert. r. Ne 90 no 31. I 29. (15. II 29.),
apv. uz s. I. 607. p. 2. d. — Apcietināt.

2793o. (_'pa, Jānis Jura d.. 19 g. v., pied. pie
Oaigalovas pag. — Pazinot dzīv. vietu Balvu
iec. miert. uz JV° 196 no 25. I 29. (13. II 29.).

27936. Daunarovičaite, Emilija Kazimira m.,
dz. 1902. g., Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu
Je'gavas pils. iec. miert. uz JNe 272no 14. II 29.
(19. I! 29!).

27937. Eliks, Augusts Rūdolfa d., dz. 1900. g.,
pied. pie Dreilinu pag. — Krim. pārv. Rīgas nod.
pr-ka r. no 13. II 29.(19. II 29.), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

27938. Eliks, Augusts Rūdolfa d., dz. 1900. g.,
pied. pie Dreilinu pag. — Krim. pārv. Rīgas nod,
pr-ka r. no 11. ii 29. (19. II 29.), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

27939. Feodorovs, Kalistrats Nikandra d.,
dz. 10. X 1907. e., Latvijas pav. — Rīgas 15. iec.
miert. r. Ne 59 no 11. II 29. (16. II 29.), apv. uz
s. I. 581. p. — Apcietināt.

27940. Origorjcva, Anna Amosa m., dz.
1907. g., pied. pie Rīgas. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas l iec. miert. uz Ne 228'29.* no 4. II 29.
(15. II 29.).

27941. Grīnbergs, Viktors Maksimiliana d.,
dz. 20 VI! 1908 g., 1 atvijas pils. — Paziņot
dzīv. vietu Krim. pārv. Rīgas nod pi-kam uz r.
no 15. II 29. (21. II 29.).

27942. Grželakovskis, Kazimirs, dz. 1885. g.,
Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 1. iec.
miert. uz Ne 522 no 22. I 29. (15. II 29.).

27943. Glāzers, Jāzeps V'uifa d., dz. 1876. g.,
pied. pie Tukuma. — Pazinot, dzīv. vietu Rīgas
1. iec. miert. uz Ne 67 23. no 5. II 29. (15. II 29.).

27914. Hartmans, Marija, dzim. 1849. gadā. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 9. iec miert. uz Ne 182
n,» 29. I 29. (15. II 29.).

27945. Jegorovs, Jefims Jāņa d., dz. 2. II
1882. « ., pied. pie Naujenes pag. — Paziņot
dzīv. vietu Liepājas 3. iec. miert. uz JVs 9 no
11. II 2.9. (15. li ' 29.).

27946. Kleinbergs, Eduards Anša d., apm.
25 g. v., pied. pie Slampes pag. — Paziņot dzīv.
vietu Tukuma iec. miert. uz JVs 134/K no 13. II 29.
(18. II 29.).

27947. Krastiņš, Elmārs Augusta d., dz.
19. VI 1885. g., pied. pie Rīgas. — Madonas apr.
1. iec. miert. r. JNs 1334/28. no 12. 1 29. (21. I! 29.),
pieprasīt d^'oš. naudu Ls 100, bet niemaks. gad.
apcietināt.

27948. Kīismaņs, Andrejs Jūliusa d., dz.
13. X 1891. gi, Vācijas pav. — Kandavas iec. miert.
r. JNs 37 no 29. 129. (15. !! 29.), apv. uz s. 1. 581. p.
Apcietināt.

27949. Koziovskij, Antonija Miķcļa m, dz.
1910. ģ.. Latvijas pavalst. — Rīgas 15. iec. miert.
r. JNs 71 no 11. II 29. (16. II 29.), apv. uz s. 1.
276. p. 1. pkt. — Apcietināt.

27950. Krauklis, Pēteris Pētera d., dz. 18. X
1837. g., pied. pie Jelgavas. — Paziņot dziv. vietu
Krim. pārv. Rīgas nod. pr-kam uz r. no 31. I 29.
(15. II 29.).

27951. K^marovskis, Viktors Andreja cl., dz.
13. I! 1902. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr.
2. iec. miert. uz JNs 1356 no 1. II 29. (15. ' II 29.).

27952. Miķelis, Gotfrīds, dzim. 3. I 1910. g. —
Valmieras apr. 3. iec. miert. r. JNs 129 no 22. I 29.
(15. II 29.), apv.-uz s. 1. 591. p. 1. d.-Apcietināt.

27953. Matvejeva, Olga Feodosija m., dz.
1908. g., pied. pie Jelgavas. — Rīgas 7. iec. miert.
r. JNs 276 no 30. 1 29. (15.41 29.), apv. uz s. J.
581. p. 1. d. — Apcietināt.

27954. Milkins Abe Jankels Haima d., 29 g.
v., pied. pie Jaunjelgavas. — Paziņot dziv. vietu
Rīgas apr. 4. iec. miert. uz JNs 1425 no 3. H 29.
(21. I! 29.).

27955. Maslobojeva, Kirjana Aleksandra m.,
apm. 3! g. v., pi?d. pie Rušinās pag. — Paziņot
dzīv. vietu Latgales apgabala tiesas 2. krim. nod.
uz Ne 2753/29. I 29. (15. II 29.)

27956. Peterson, dz. Vārna Līna Friča m.,
45 g. v., Lietuvas pav. Meklē: Auces iec. miert.
ar r. Ne 354/27. no 12. II 29. (18. 1! 29), sod. ar
ieslodz. cietumā uz 4 mēn. — Apcietināt. -- Iz-
pildu rakstu pieprasīt no Krim. pārv. Rīgas
nodaļas.

27957. Pctersons, Pēters Andreja d., dzim.
19(19. g., pied. pie Krustpils. — Paziņot dzīv.
vietu Krustpils iec. miert. uz JNs 1176'K * no 9. II
29. (21. II 29.)

27958. Poškus, Francis, dzim. 1909. g., Lie-
pājas piis. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 2. iec.
miert. uz JNs 152 no 9. II 29. (15. II 29.)

27959. Ruiiene, Teofīle, dz. 1860. g. bij.
Krievijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
9. iec. miert. uz JNs 160/29.* no 9. II 29. (19. II 29.)

27960. Traukmans, Eduards-Voldemārs, dzim.
4. II 1909. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 12. iec. miert. uz JVs 163 *no 29. I 29.
(15. II 29.)

27961. Timmerman, Elza Anša m., 23 g. v.,
pied. pie Lodes pag. — Valkas apr. I iec. miert. r.
JVs 81 no 13. II 29. (18. II 29.), apv. uz s. I. 581. p.
1. d. — Apcietināt.

27962. Tralle, Jūlijs Jāna un Minnas d.,
dz. 27. !X 1902. g., Valkā. "' Meklē: Rīgas ap-
gabala tiesas 2. Krim. nod. r. JVs24676 no 9. II 29.
(15. II 29.), sod. ar ieslodz. cietumā uz 3 mēn. —
Apcietināt. — Izpildu rakstu pieprasīt no Krim.
pārv. Rīgas nodaļas.

27963. Turlais, Andrins Jona d., dz. 17. IX
1902. g., pied. pie Makašenu pag. — Madonas apr.
2. iec. miert. r. j\f°1155/23. no 28. I 29. (13. II 29).
ņemt parakstu par dzīv. vietas nemainīšanu.

27964. Trubačs, Stepans,Donata d., dz. 15 IX
1900. g., Latvijas pils. — Pazinot dzīv. vietu Krim.
pārvaldes Rīgas nod. pr-kam' uz r. no 12. II 29.
(15. II 29.)

27965. Virbals, Jānis Kazimira d., dz. 1 XI
1901. g. — Rīgas XI iec. miert. r. JVs 313 no
4. II 29. (21. I! 29.), apv. uz s. 1. 581. p. 1. d. —
Apcietināt.

Kriminālās pārvaldes priekšnieks Tīfentāls.
Darbvedis Lakševics.

Latvija un citas valstis

Latvija un Zviedrija.
Otrdien Zviedrijas troņmantnieks-

pavaldonis pieņēma audiencē profesoru
Tentelī. Audience ilga apmēram pus-
stundu, un zviedru pavaldonis saņēma
mūsu zinātnieku ļoti silti. Saruna notika
par Latvijas un Zviedrijas kulturālo
stāvokli un viņu sakariem. LTA.

Rīga

Latv. Sarkanā Krusta
5-kl. naudas loterijas N° 15 V klases iz-
loze sāksies 1929. gada 5. martā un ilgs
līdz 4. aprīlim.

V klases vinnestu izmaksa sāksies di-
vas nedēļas pēc izlozes beigām.

Māksla

Latvija piedalās starptautiskajā teātra izstādē
Helsingforsā. Šādu izstādi sarīko Helsingforsā
no 20. marta līdz 3. aprīlim. Tani reprezente-
sies arī mūsu skatuves māksla. Šai nolūkā
nodibinājusies speciāla komiteja ar mūsu mākslas
iestāžu pārstāvjiem. Komitejas priekšsēdētājs —
Nacionālā teātra direktors A. Bērziņš, viņa
biedrs un kasieris Strādnieku teātra direktors
R. Dukurs, sekretārs — Operas administrators
A. Prande. Izstādes emisārs prot. J. Kuģa,
delegāts: Dailes teātra direktors Ed. Smilģis.
Izstādē piedalīsies latvju dekoratori: J. Kuģa,
L. Liberts, H. Līkums, O. Skulme, N. Strunke,
R. Sutta, Ed. Vītols un A. Cimermanis ar
18 dekorāciju skicēm, 36 kostīmu zīmējumiem
un 14 inscenējuma maketiem.

Nacionālā opera. Sestdien, 2. martā, ./Tru-
badūrs" ar Viliju Lamberti, Helēnu Berzinsku,
Nikolaju Vasiljevu, Ādolfu Kaktiņu galvenās
lomās. Diriģēs Teodors Reiters. — Svētdien,
3. martā, pulksten 2 dienā, tautas izrādē ,,Ko-
pelija" . Piedalās Helēna Tangijeva-Birznieks,
Orvalds Lēmanis un viss operas balets. Diriģēs
Otto Karls. Pulksten 7.30 vakarā „A n d r ē
Šenjē". Piedalās Grieta Pērkons, Herta Lūsis,
Jānis Vītiņš, Alberts Verners, Viktors Stotts,
Rūdolfs Tunce, Jānis Kārkliņš u. c. Diriģēs
Teodors Reiters. — Otrdien, 5. februārī, ,,Toska ".

Tamāra Karsavina, ievērojamākā krievu
baletdejotāja blakus Annai Pavlovai, un angļu
dejotājs Keith Leeters, uzstāsies operā
divos baletvakaros 6. un 8. martā. Diriģents
Cimmers no Berlines.

Anri Marto divi vijojkoncerti Nacionālajā
operā 7. un 11. martā. Marto ir viens no Rīgas
visvairāk iemīļotiem vijoļvirtuoziem, viņa kon-
certi, kā pirmie šās sezonas vijoļkoncerti, bez
šaubām modinās dzīvāko interesi.

Nacionālais teātris. Sestdien, 2. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, J. Pētersona interesantā komē-
dija „C i 1 vē k i, kas bēg paši no sevis".
— Svētdien, 3. martā, pulksten 2dienā, E.Vajdas
komēdija ,,V i ņ a šķiras", kuras pēdējā iz-
rāde bija galīgi pārpildīta. Pulksten 7.30 vak.,
Annas Brigaders luga ,,C e j a i utis", kuru
pirmizrādē publika uzņēma ar dziļu interesi. —
Pirmdien, 4. martā, pulksten 7.30 vakarā . Jū-
lijas Skaidrītes jubilejā: Surgučeva drāma
,,R u d e n s vijoles". — Otrdien, 5. martā,
pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē, Kšivoševska
komēdija ,,Velns un krodziniece". — Svētdien,
3. martā, pulksten 11 rītā, bar. N. V. Drīzena
lekcija (krievu valodā) par nesenās pagātnes
ievērojamo aktieru skatuves tēliem, kā ari par
spāņu senatnes teātri sakarā ar Kalderona
,,Dzīve — sapnis" izrādi Nacionālajā teātrī.
Ieeja brīva. ,,Dzīve — sapnis" pirmo reizi
izrādīs sestdien, 9. martā.

Dailes teātris Sestdien, 2. martā, pulksten 7 30vakarā, tautas izrādē ,,Sveiks ". I daļa "
Svētdien, 3. martā, pulksten 10.30 rītā bērniem
„Drošais Dainis". Pulksten 2 dienā
tautas izrādē „Šv e i k s" II daļa. Pulksten 7 30vakarā „M asas Žer ār". — Pirmdien, 4. martāpulksten 7.30 vakarā „Skroderdienas
Silmačos". — Otrdien, 5. martā, pulksten 7 30vakarā, ,.Sveiks frontē". — Trešdien
6. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē'
«Māsas Zerā r". — Ceturtdien, 7. martāpulksten 7.30 vakarā, Ludmilas Špīlberges bene-
ficē, Luija Verneiļa komēdija „R āksts vaiērgli s".

Literatūra

Paskaidrojumus par izrunu, nozīmi
vietu izlūdzos šādiem vārdiem: stirgt jeb
stirgstēt, stirkans jeb stirkāns, 'stirks,
stirnis, stirpināt, stīdzinieks, stīgāt '
stīgties, stieba, stiebra jeb stiebre, stie-
dzēties, stieps, stiegņa, stiegra, stiegrs,
stiegt, stiegums, stiepa, stiepači, stiepināt '
stiepot, stiere, stompēt, stramene(s)ļ
stranga, stranka jeb strauka, strastis '
strauga, sobars (ar . uo!), sobari, sodniļ
sodri, sodreibe, sokties, somiski, sornsj
sones, soste (vēžu ķeršanai), sovārnis, '
somas lops, sobris, soplak, sodars jeb
sodara, sodu zeme, svampot, sveibt, sviepe,
svadzēt, svadzināt, svākšēt, svārte, svakas|
svakrs, svals jeb svala, svalstīt, svalsts '
sviedināt, sveilēt(ies), svempties, sveika-
tība, svietas, sveilis, sveipji., sveiris, sveķi
(ar k!), svelt, svelstēt, svelot, svecēt,
svecīt, svīlēt, svīnas aitas, svinēt jel
svīnīt, svārts (ka'ģenitīvs?), svirgt, svirkt,
svībulains, svīrēt, svitrs, svipastīte, so-
vīsti {'dr uo?), svirāt, sviept, svepstināt,
svempēt, sveigt, sveicīt, svaitīt, svailot,

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
j. Endzelīns.

Daugava. Literatūras, mākslas un zinātnes
mēnešraksts. Ne 3. Marts. 1929. Saturs:
Vilma De'He, Dižais buciņš. Novele. — Jonass
Miesnieks, Lauku sēta. Dzejolis. — Ēriks
Adamsons, Ciemos pie vecāsmātes. Dzejolis. —
Kārlis Krūza, Sāpju dzīles. Sonets. — Antons
Bārda, Rēgi. Balāde. — Jānis Veselis, Trīs
laimes. Romāns. (Turpinājums).—A. Saulietis,
Invalīds. Dzejolis. — Ed. Virza, Dziesma
bīskapam Albertam. — K. Strāls, Dzejniekam.
Dzejolis. — Ādolfs Erss, Veclaicīgs rondo. —
Zelma Lāgerlof, Akmens ezerā. Stāsts. Tulk.
K- Ieviņš.— Vold. Reiznieks, Izdoma mākslā. —?
Priv.-do'c. Kārlis Ābele, Rāšu higiēna (eugenika).
Chronika. Pielikums.

Deutsrhlands VVirtschaftliche Lage an der
Jahreswende 1928/29. Uberreicht von der
Reichs - Kredit - Gesellschaft Aktiengesellschaft
Berlin.

Atpūta. JV° 226. 1929. g. 1. marts.

Latvijas Jaunatne. Ne 7. (51),— 1929.

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 2. martā.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,19?
1 Anglijas mārciņa 25,185—25,235

100 Francijas franku 20,24—20,39
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,60—100,35
100 Itālijas liru 27,12—27,33
100 Zviedrijas kronu 138,60—139,30
100 Norvēģijas kronu .... 138,30—139,00
100 Dānijas kronu 138,25—138.95
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,65—208,70
100 Vācijas marku ......123,05—123,70
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg . 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers

Pārskats oar lioīeu slimību izplatīšanos Latvijā

no 1929. gada 1 līdz 31. janvārim.
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i TT1 I ? I i I ! i- I I
Rīgas pilsēta. ... 14 — 27 63 36; 9 10147. — 3 1—1 — — 3 — I —1742
Rīgas apr 7 1 10 20 1 1 3 — i; — 13
Cēsu apr 1 I 1 22 , ļ ] 1 - 102
Valmieras apr. . . . 10, — 4 — 15 li 1 — —. 1 — —. — — 12
Valkas apr 1 —. —' lļ 6 3, 1 1 — 1 li —ļ 1 — 52
Madonas apr. ... —ļ ,— — 4ļ 21 lj — — —^ — — —| — —, —, — — —
Liepājas pilsēta. . . 6 , — 1 3ļ — —ļ 1 1 —— — — — —ļ —— — 63
Liepājas apr. ... 3 — 3 —, 1 , — — 5 — 11
Aizputes apr lļ — —1 — —, — — —, 1 — — — —— , — — o
Kuldīgas apr. ... 1, — —, —•! — —ļ — 1 —, — — —- — . — — —ļ — 1
Ventspils apr. ... —' — —i 11 — 1; — —ļ — — — — ?— 1 —ļ 1 —' —, — —
Talsu apr 2 — 4 —— —! — — 2 — 103
Tukuma apr. ... —; — —' 2 , 5 2' — — — — — , — — 12
Jelgavas pilsēta . . 2 — — 1, 23 2 — 26, — — —ļ —ļ 1 —
Jelgavas apr. ... 6: — ' — 10, — —— 5 — — — —ļ — —' 13
Bauskas apr. ... —? — ļ ļ — L — 16 — — [— —! —ļ 2 — 1
Jēkabpils apr. ... — —? — —. — — — — — — — — — —! —' 2 — 9
Ilūkstes apr 1 —'l50! — — —ļ — 10 — — — — 2 — —
Daugavpils apr. . . ( 8 l! 17 6 li — — I, — : — 1 — lļ — 13
Rēzeknes apr. ... 1 — 3 1 — I' — 1 — —— — — 2
Ludzas apr — — 27 3 1 — — , —j — —i — — — 2, — —
Jaunlatgales apr. . . Ii — 11 -—ļ 5 l ' — 41 — — — — — 11 — '4

I I ļ I j ļ I
Kopā 57 —234 102 134' 31 17J252 —71 -1—34 30 —2159

Veselības departaments.

Redaktors M. Ārons.

Daugmales pag. valde, izsludina
par nederīgiem pieteiktos par
nozaudētiem sekošus dokumentus
arjāna Ozoliņa vārdu: 1)Latvijas
pasi šer. N. P. JVs 011823, izdotu
no Daugmales pag. valdes 1927. g.
12. oktobrī; 2) kara kļaus, apliec.

Ne 32564, izdotu no Rīgas kara
apr. pr-ka 1927. g. un 3) zirga
pasi JVs 6, izdotu no Daugmales
pag. valdes 1926. g. 20. janvāri.
27620b

Daugmales pag. valde a ts a u c
savu sludinājumu ieviet. ,,VaId.
Vēstu." 226. num. no 1928. g.
jo pase ser. A. N. JVs 022752,
izdota no Rīgas prēf. 1927. g-
ar Jānis Kanēlis vārdu, atrasta.
27621b



Izlabojums.
Latgales apgabaltiesas 1. civīl-

nodaļas sludinājumā ,.Valdības
Vēstneša" š. g. 35. numurā
Jozefines Rancans mantošanas
lietā ieviesusies kļūda un nepa-
reizi iespiests: ,,uz 1922. g.
6. janvārī mirušās Jozefines Ran-
cans", jābūt un vajāga lasīt:
,,uz 1928. g. 6. janvārī mirušās
Jozefines Rancans". 29304

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

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
8. martā, pīkst. >/ 2 12 dienā,
Rīgā, 1. Ķēniņa ielā JVs 21,
Ekspress 11 nolikt. A/s ,,Latrus"
un citu lietās, pārdos I un
Iltorgos Matiasa Kaca kustamo
mantu, sastāvošu no kolonial-
precēm un svariem un novēr-
tētu par Ls 218,39.

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

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
29374 Tiesu izp. J. Zirģels.

1

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Mozus
Gersona dēls Gersons un Zara
Oeršons, dzim. Vestermanis. no-
jēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Kriik-
Janda 1929. gada 6. februārī
reģistra JVs 3152, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo civil-
likumu 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā. 1920. g. 2(5. februāri.
29003 L. JVs 3447

priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa Iik. 1958.
pantu, paziņo, ka 1929. g.
19. martā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.

Ķ februārī Rīgā mir. Elizabetes
Kārļa m. Miliuss (Mvlius),
dzim. Blosfelds testamentu.

Rīgā, 1929. g. . februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29246 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. 'p. paziņo, ka 1929. g.
19. martā, minētās nodaļas
atklāta tiesas sēdē nolasīs
1925. g. 5. maijā Jaunpiebalgas

pag. mir. Pētera Paula dēla
Misiņa testamentu. L. Ne 3508

Ri'gā, 1929. g. 27. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29247 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p., paziņo, ka 1929. g.
19. martā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
20. septembrī Rīgā mir. Mārtiņa
Jāna dēla Silina testamentu.

Rīgā, 1929. ģ. 27. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29248 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1929. g.
19; martā, minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1917. g. ]. aprīlī V. iskaļu pag.
mir. Jāņa Reiņa dēla Vītola
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
L. JVs 2592. 29251

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

^
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
J958. p., ar šo paziņo, ka 1929.g.
19. martā minētās ' nodaļas at-
klātā tiesas sēdē tiks attaisīts un
nolasīts 1928. g. 30. maijā
Kauguru pag. mir. Paulīnes
Emīlijas Jāņa m. Lezdiņš,
dzim. Dalders* testaments.

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29252 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1&58.' p. paziņo ka 1929. g.
19. martā, minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1928. g. 19. februārī
Vildogas pag. mir. Pētera Jura d.
Kalni ņa testamentu.

Rīgā, 1929. g. 28. februāri.
L. .No 3256. 29253

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Ka Īve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
'958. p. paziņo, ka 1929. g.
19- martā, minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs
1929. g. 8. janvārī Cēsīs mir.
Kārļa Mārča dēla Lāča testa-
menti] . 29254

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

R'gas prēf. 5. iec. priekšnieks
^sludina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību JV°37662,
,zdotu no Rīgas kara apr. pr-ka
1927. g. 28. februārī ar Gustava
Jana d. Dreihaka vārdu. 29346z

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
9. martā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Bauskas ielā JVs 57, Lat-
vijas bankas un cit. lietās II tor-
gos pārdos A/s ,,Bišmuižas
papīru fabrika" kustamo mantu,
sastāvošu no šleifera un novēr-
tētu par Ls 4500.

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

Rīgā, 1929. g. 15. febr.
29373 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Blaumaņa ielā JVs 5a,
dz. 21, paziņo:

1) ka Rīgas hipotēku biedrības
prasības segšanai, pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas pa-
vēles no 1928. g. 28. novembra
ar JVs 338773 1929. g. 2. maijā,
pulkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē

uz publiskiem torgiem pārdos
Eduarda Jūliusa Bārsa nekust,
ipašumu, kurš atrodas Rīgā,
Kaļķu ielā JVs 13, I hip. iecirknī
ar zemes grāmatu reģ. JVs 280
(grupā 6, grunts JVs 79) un
sastāv no pils. dzimtsrentes
gruntsgabala;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 100.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar parādiem
par Ls 81.200;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnoda',as kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 23. februārī.

29366. Tiesu izp. lakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Kigas apr.

Liec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 9. martā, pulksten 12
dienā, Babītes pagastā, Vāpu
mājās, pārdos Jura Vāpa kustamu
mantu, sastāvošu no zirga, raga-
vām, govs, vāģiem, 2 raspuskām,
arkliem un skapja un novērtētu
par Ls 870.

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

1929. g. 19. februārī.
29365 Tiesu izp. E. Liepjņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesas izpildītāja v. i.,kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Latvijas atjaunošanas
sab. ,,Lats" un citu prasibu
apmierināšanai 1929. g. 8. maija .
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē,
publiskos otrreizējos torgos pārdos

Kristapam Jāņa dēlam Portiņam
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jelgavas apriņķa
Naudītes pagastā ar zemes grā-

matu reģ. JVs 2528 un sastāv no
Odin mājām, 58,20 des. platībā;

2) 'ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 8000,—;

3) ka bez aug šminētām prasībām
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4500,— ar<>/0 ;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-

iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas

dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 27. februārī.
293)4 Tiesu izp.v.i. Ķ. Burdais

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, istabā 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1927. g. 22. jūlijā
un 25. okt. ar žurn. JVaJVs A 2005
un A2800 korrob.parāda rakstiem
apmierināšanai no Zetes, Martas,
Teodora un Olgas Grīnvaldiem
1929. g. 8. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Zetei, Martai, Teodoram un Olgai
Grīnvaldiem piederošo nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Talsu
apr., Laidzes pagastā, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 1466 un sastāv
no Laidzes Rocežu muižas
Laukgrave mājām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 3000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums ar hipotēku parādiem
nav apgrūtināts;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemesgrāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1929.g. 27. febr. 29315
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesas izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības pēc 1925. g. 4. dec. ar
žurn. JVs 6701 korrob. ieķīlāšanas
raksta apmierināšanai 1929. g.
8. maijā, pulkst. 10 rītā, Jelga-
vas apabgaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Bertai Otilijai Braac piederošo
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Jelgavā, Pētera ielā JVs 9, IV hip.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
JVs 128;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 37.640,— ar%;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 29316

Jelgavā, 1929. g. 27. februārī.
Tiesu izpildīt, v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs 24, ist. 20, pa-
ziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1921. g. 28. februārī,
30. aprīli un 5. novembri un
1923. gada 11, jūlijā ar žurnāla
JVs JVs 156, 545, 2079 un 1652
korrob. parādu rakstiem apmie-
rināšanai 1929. g. 8. maijā, pīkst.
10 rītā, Jelgavas apgabaltiesas
sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Mildai un Augustam Rudzīšiem
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Jēkabpils apriņķa
Dignājas pagastā ar zemes grā-
matu reģ. JVs 1927 un sastāv no
Gesper JVs 95 mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 2.800, —;

3) ka bez augšminētās pra-
sībās īpašums ir apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 30.100,—
ar %;

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

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

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 29317

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

Jelgavā, 1929. g. 27. februāri.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
kura kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā JVs 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1925. g. 6. novembrī
ar žurn. JVs 6400-a korrob. ieķī-
lāšanas raksta apmierināšanai
1929. g. 8. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
I Latvijas cukura fabrikas akciju
sabiedrībai piederošo nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Jelgavas
apriņķī ar zemes grāmatu reģ.
JVs 8223 un sastāv no cukura
fabrikas ar iekārtu un 26,88 ha
zemes platību;

2) ka īpašums priekšpubliskiem
torgiem apvērtēts par Ls 6700;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1.235.298,04
ar o/n;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
ipašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1929. g.27. febr. 29319
Tiesu izpildīt, v. i. K. Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 2.iec.
kura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā, istabā JVs 9, pamatojoties
uz civ. proc. Iik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1929.g.
24. maijā, pīkst. 10 rītā, Lie-
pājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-

solīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Jurim, Jāņa d. Vesperam, kurš
atrodas Rucavas pag. zem no-
saukuma ,,Vespera JVs 7 mājas"
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krepost
JVs 6520.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000 un tiek
pārdots dēļ Fridricha Meijera
prasību apmierināšanas. Bez
minētām prasībām uz šo neku-
stamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: 3400.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. Iik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 4000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 28. februāri.
JVs 378. 29327

Tiesu izpild. J.Pētersons.

f 'tfitu iestāžu
sludinājumi.

^ ??'

PAZIŅOJUMS.
1929. g. 27. februārī finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Tirdzniecības akciju sabiedrībai

,,J OTES",
kuras mērķis ir: importa un
eksporta tirdzniecība uz sava
rēķina un kommisijā.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
kurš sadalās 1000 akcijās par
Ls 100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina Latvijas pil-
soņi:

i) Viktors Niedra, dzīv. Rīgā,
Elizabetes ielā Ne 49.

2) Vilhelms Rešanskis. dzīv.
Rīgā. Elizabetes ielā JVs 33,

3) Pauls Perlbachs, dzīv. Rīgā,
M. Pils ielā Ne 3.

Polijas pilsoņi:
4) Džaks Segalovics (Jacques

Segalovitcz), dzīv.Rīgā, ,,Romas"
viesnīcā.

5) Staņislavs Pšedborskis
(Przcdborski), dzīv. Rīgā, Strēl-
nieku ielā JVs 1, dz. 5.

Tirdzniec. nod. priekšn. v.
29354z V. Gailītis.

Revidents Aug. Celmiņš.

Strenču virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 16. martā, Strenču pilsētas valdē,
saimnieciskā kārtā sagatavoto Tiepeles novadā, kv. 12, apses
dedzināmo malku, apmēram 400 steru, novērtētu par Ls 2,55 par
sfēru. — Solīšana sāksies pulksten 12 dienā un pie solīšanas pie-
laidīs personas, kuras iemaksas izsoles kommisijai 10% drošības
naudu no apmēram izsludinātās malkas vērtības, bet ne mazāk
par Ls 102,—, kura nauda pēc nosolīšanas jāpapildinalīdz10°,no nosolītās summas. Malka jāpieņem un līgums jānoslēdz ne vēlāk
par 18. martu, kad ari izdarāma galīga norēķināšanās pēc fakti
nepārdota malkas vairuma mežā uz nodošanas dienu.

Virsmežniecība atstāj sev tiesības malkas pārdošanu noņemt
nu izsoles pēc saviem ieskatiem. Sīkākas zinas par pārdodamo
malku un pārdošanas noteikumi dabūjami Streču virsmežniecībā
un pie Trikātas IV iecirkņa mežziņa.

1929. g. 28. februāri. 29351v Strenču virsmežniecība.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. Iik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 19. martā,
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē tiks nolasīts 1929.g. 29. janv.
Rīgā mir. Grietas Anša m.
Feldņianis, dzim. Melalksnis
mantojuma līgums.

Rīgā, 1929. g. 27. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

28249 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. Iik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 19. martā,
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1928. g. 7. oktobri
Rīgā mir. Jāņa (Johana) Rūdolfa
Reinholda d. Ebenda testamentu.

Rīgā, 1929. g. 27. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29250 Sekretārs A. Kalve.

Jitsenaīs
izdos rakstiskā izsolē 1929. g. 16. martā, pīkst. 11 dienā

sekošu materiālu piegādi:
1) Oša dēļi pronelleru izgatavošanai 10 kb.m
2) Stfirilksis . ' 1000 gab.
3) Ilksis 400 ,.

Minētie materiāli jāpiegādā saskaņā ar te,chniskiem un iz-
soles noteikumiem, kuri saņemami Arsenāla saimniecības daļā
(Vecā Nometņu laukā JVs 84a) no pīkst. 9—15.

Piedāvājums |ānodrošina 5°apmērā no piedāvājuma
kopsummas. L 951 1* 29084r

Galvenā intendantūras pārvalde
iepirks rakstiskā izsolē

180 tonn. makaronu (skaidiņas)
ar piegādāšanu franko intendantūras galv. pārtikas noliktavā, Rīgā.

Izsole notiks galvenās intendantūras pārvaldes telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā JVs 1012, dz. 1-a (ieeja no Elizabetes ielas), š. g.
6. martā, pīkst. 11.

Rakstiski piedāvājumi, slēgtās aploksnēs-ar uzrakstu: ,Uz
makaronu izsoli 1929. g. 6. martā", nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās intendantūras
pārvaldes pārtikas dalās priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā JVs 10/12,
dz. 1-a, vai izsoles dienā — izsoles kommisijā!.

Piedāvājumi jānodrošina ar Ls 20,— no katras tonnas, kufu
uzņēmējs apņemas piegādāt.

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties galvenās
intendantūras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pl. 10 līdz 15.

28386z 1* L 906

Pasta un telegrāfa departamenta
galvenā darbnīca

izsludina š. g. 19. martā

ra&stis&u izs&ii uz:
1) emaljētu vara stiepuli 95 kg
2) vara stiepuli, 2x ar kokvilnu izolētu 320 ,,

Izsole notiks minētā datumā, pīkst. 11, P. T. departamenta
materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. —JVslS.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. JVs 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no
12,30—14. L987 1* 29213

Kurzemes divīzijas intendantūra
Liepājā, Kara ostā, Kalpaka bulv. JVs 8, dz. 2, 1929. g. 12. martā,
pulksten 11, izdos uzņēmējiem rakstiskā izsolē 36 tonnas svaigas
liellopu gaļas piegādāšanu Liepājas garnizona vajadzībām.

Norādītais gaļas daudzums tiek izdots arī pa daļām, bet ne
mazākām par % daļu no visa izdodamā daudzuma.

Gaļa jāpiegādā laikā no š. g. 1. aprīļa līdz š. g. 1. augustam
2—3 reizes nedēļā atsevišķos daudzumos Intendantūras Liepājas
noliktavas gaļas nodaļai, Kara ostā, Kalpaka bulv. JVs 8.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
svaigas liellopu gaļas izsoli 1929. g. 12. marta", nomaksāti ar Ls 0,40
zīmogmarkām iesniedzami līdz. izsoles atklāšanai Kurzemes divīzijas
intendantam saskanīgi ar ,,Likuma par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām" 39. pantu.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā Kur-
zemes divīzijas intendanta kasē vai arī Kurzemes divizijas štāba
priekšnieka depozītā JVs 437 Latvijas bankā izsoles nodrošinājums
par katru piedāvāto gaļas kilogrammu Ls 0,10.

Ar sīkākiem izsoles noteikumiem un svaigas liellopu gaļas
kondicijām var iepazīties Kurzemes divizijas intendantūra, darb-
dienās no pulksten 9—15. 29360v

Zemgaļos iii! iiiiaiia
izdos rakstiskā izsolē apm. 105 tonnas svaigas liellopu

gaļas piegādāšanu
Daugavpils garnizona vajadzībām laikā no 1929. g. 1. aprīļa līdz
31. jūlijam.

Izsole notiks Daugavpilī,Karavānes ielā JVs23, Zemgales divizijas
intendantūras kancelejā 1929. g. 12. martā, pulksten 10.

Rakstiski piedāvājumi slēgtas aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
svaigas liellopu gaļas izsoli 1929. g. 12. martā", nomaksāti ar attie-
cīgu zīmognodokli, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Zemgales
divizijas intendantam, vai izsoles dienā — izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem reizā ar rakstisko piedāvājumu jāiemaksā
izsoles nodrošinājums Ls 50,— no katras tonnas gaļas, kuru piegā-
dātājs apņemas piegādāt.

Ar gaļas kondicijām un sīkākiem izsoles noteikumiem var
iepazīties ikdienas Zemgales divizijas intendantūras kancelejā no
pulksten 9—15. 3 29359v

Zemgales divizijas iiima
izdos mutiskā un rakstiskā izsolē

apm. 100 tonnu siena, 30 tonnu uzguļas (rudzu)
salmu un 50 tonnu barības (auzu, miežu,

kviešu, rudzu)
salmu piegādāšanu Daugavpils garnizona vajadzībām no 1929. g.
15. maija līdz 15. jūlijam.

Izsole notiks Daugavpilī, Karavānes ielā JVs 23, Zemgales divi-
zijas intendantūras kancelejā 1929. g. 12. martā, pulksten 12.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz
siena un salmu izsoli 1929. g. 12. martā" un lūgumi pielaišanai
mutiskā izsolē, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, iesniedzami
līdz izsoles atklāšanai Zemgales divizijas intendantam vai izsoles
dienā — izsoles kommisijā,!. Izsoles dalībniekiem pirms izsoles
atklāšanas jāiemaksā Ls 8,— no katras tonnas siena un Ls 4,— no
katras tonnas salmu, kūju piegādātājs apņemas piegādāt. .

Ar siena un salmu kondicijām un sīkākiem izsoles noteikumiem
var iepazīties ikdienas Zemgales divizijas intendantūras kancelejā
no pulksten 9—15. 3 29358v '



Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 4. martā, pīkst. 1
dienā, Rīgā, Elizabetes ielā 55,
pārdos vairāksolīšanā Elizabetei
Šulcs kustamu mantu, novērtētu
par Ls 600,— un sastāvošu no
fliģeļa, viņas 1927. g. procent.
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 25. februārī.
29313z Piedzinējs Derings.

Rigas prēf. 3. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 8. martā, pīkst.
10,30, Rīgā, Ausekļa ielā JNs 11,
tiks pārdotas vairāksolīšanā pils.
Jānim Zass piederošas mantas:
75 pāri kurpnieku apavu koka
lietotu liestu (dažāda lieluma),
veikala lete ar linoleumu virsū,
3 sienas plaukti priekš precēm
un 2 pāri dāmu kurpju, novērtē-
tas par Ls 245,—, piedzenot par
labu pils. E. Rūckers īres maksu
un tiesāšanās izdevumus. Ap-
skatīt pārdodamās mantas, kā
ari izzināt to novērtējumu, va-
rēs uz vietas pārdošanas dienā.

Siguldas pilsētas

domnieku vēlēšanas
notiks 192S. g. 16. un 17. martā,
no pulksten 9 rītā līdz pulksten 9
vakarā, pilsētas valdes telpās.

Pilsētas galva: O. Vīksniņš.
29339 3 Sekretārs: Kr. Lācis.

Latgales artilērijas pulks
izsludina rakstisku izsoli š. g.

12. martā, pīkst. 11 uz

9 tonnas svaigas liellopu
gaļas piegādi,

laikā no 1929. g. I. aprīļa līdz
1. augustam.

Izsole notiks Latgales artilērijas
pulka štābā, Krustpils muižā,
saskaņā ar likumu par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām.
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles
sākumam jāiemaksā pulka kasē
10% drošības naudas no pieprasī-
tās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties Latgales artilērijas pulka
saimniecības daļā, Krustpils mui-
žā, darbdienās no pīkst. 9—15.

Piezīme. Likums par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām"
izsludināts ,,Valdības Vēstnesī"
1927. g. 54. numurā. 29328z

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 6. martā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Raiņa blv. JVs 2, dz. 3,
pārdos vairāksolīšanā Jāņa Dārz-
nieka kustamu mantu, novērtētu
par Ls 210,— un sastāvošu no
mēbelēm viņa 1925./26. g. ienāk,
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 28. febr.
29344z Piedzinējs Upītis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. ģ. 8. martā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Noliktavas ielā JVs 5, dz. 6,
pārdos vairāksolīšanā a/s „La-
testo" kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 220,— un sastāvošu
no kantora iekārtas viņa 1926./27.
g. % peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 1. martā.
29343z Piedzinējs. Upītis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 8. martā, pīkst. *

'/ol2
dienā, Rīgā, Valdemāra ielā 57/59
dz. 15, pārdos vairāksolīšanā Ko-
peļa Lulofa kustamu mantu, no
vērtētu par Ls 244,— un sastā-
vošu no mēbelēm viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 1. martā.
29342z Piedzinējs Upītis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 8. martā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Marijas ielā JVs 95, dz. 14,
pārdos vairāksolīšanā otrreizējā
ūtrupē Osvalda Zālīša kustamu
mantu, novērtētu par Ls 209,35
un sastāvošu no mēbelēm viņa
dažādu nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 1. martā.
29361 z Piedzinējs I. Kušķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 8. martā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Artilērijas ielā 46, dz. 1,
pārdos vairāksolīšanā Kārļa Auzi-
ņa kustamu mantu, novērtētu
par Ls 774,— un sastāvošu no
mēbelēm viņa dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 1. martā.
29362z Piedzinējs J. Kušķis.

Viļakas pag. valde, Jaunlatgales
apriņķī, izsludina par nederīgām
sekošas nozaudētas pases:

1) Latvijas pasi ser. K. P.
JVs 014251 ar Antona Ādama d.
Kokoreviča vārdu, izd. 1928. g.
5. martā JVs 3051 no Viļakas
pag. valdes.;

2) Latvijas pasi ser. K. T.
JVs011775 ar Vaivara Nikolaja m.
Babanova vārdu, izd. 1928. g.
27. iūl. JVs 7375 no Viļakas pag.
valdes;

3) Latvijas pasi ser. K. P.
JVs 016453 ar Auguls Valija
Jāņa m. vārdu, izd. 1928. g.
19. martā JVs 1653 no Liepnas
pag. valdes;

4) Atsauc sludinājumu ie-
vietoto ,,Vald. Vēstn." JVs 267 —
1928. g. par Latvijas pases
ser. K. P. JVs 013622, izd. 1928. g.
14. febr. Ne 2422no Viļakas
pag. valdes ar Aloiza Pētera d.
Aleksans vārdu nozaudēšanu, jo
minētā pase atrasta. 27994b

Latgales divīzijas stabs
izdos rakstiska izsole

svaigas liellopu gaļas
piegādi

par laiku no 1929.g. 1. apriļa līdz
31. jūlijam, ieskaitot, apmēram
1600 kg.

Izsole notiks divīzijas štābā,
Pļaviņās, Daugavas ielā JVs 27,
š. g. 12. martā, pīkst. 12 dienā.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz svai-
gas liellopu gaļas izsoli 1929. g.
12. martā", nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodokli, iesniedzami Latga-
les divīzijas štāba priekšniekam
vai izsoles dienā priekš izsoles
atklāšanas izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms iz-
soles atklāšanas jāiemaksā Lat-
gales divizijas štāba priekšniekam
drošības nauda Ls 0,09 no katra
kilograma gaļas, kuru uzņēmējs
apņemas piegādāt.

Ar kondicijām un izsoles no-
teikumiem var iepazīties štāba
saimniecības daļā darbdienās no
pīkst. 9—15. 2 29158z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
15. martā, pīkst. 11, pie Vējavas
pagasta nama tiks izpārdotas
vairāksolīšanā pilsonim Kārlim
Reids piederoša kustama manta,
sastāvoša no zirga melnas spalvas,
nocenota par Ls 57,40, izpildot
nodokļu departamenta rakstu no
1929. g. 5. janvāra ar JVs 34505.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
t?s nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vieta?. 29330z

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
16. martā, pīkst. 11, Madonā uz
tirgus laukuma tiks pārdotas
vairāksolīšanā pilsonim Jūlijam
Blumbergam piederoša kustama
manta, sastāvoša no velosipēda,
nocenota par Ls 100,—, izpildot
Vispārējās apdrošināšanas s-bas
nelaimes gadījumos rakstu no
1929. g. 9. janvāra ar JVs 27770.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 2933Iz

8.Daugavpilskajniekupulks
izdos rakstiskā izsolē

svaigas liellopu gaļas
piegādāšanu

pulka tekošām vajadzībām Cēsīs,
Jaunās mītnēs un Valmierā,
Kaugurmuižā, par laiku no š. g.
1. apriļa līdz š. g. 1. augustam
apmērām 16 tonnas.

Izsole notiks Cēsīs, pulka štāba
saimniecības daļā, Cēsu pilī, š. g.
12. martā, pīkst. 12.

Rakstiski piedāvājumi iesnie-
dzami līdz izsoles atklāšanai, t. i.
līdz š. g. 12. martam, pīkst. 12
pulka saimniecības priekšniekam,
vai izsoles dienā kommisijai.
Dalībniekiem pirms piedalīšanās
izsolē jāiemaksā pulka kasē dro-
šības nauda Ls 80 no katras pie-
gādājamās tonnas, bet pie līguma
slēgšanas jāpapildina līdz 15%
apmēram no visas darījuma
summas.

Ar izsoles noteikumiem var ie-
pazīties pulka štāba saimniecības
daļā, darbdienās no pīkst. 9 līdz
pīkst. 15. I* 29176z

r^ _ \l&gīšadļ
sludinājumi.

*? i

Rīgas sērkociņu skaliņu un
koku apstrād. Akciju Sab.

uzaicina god. akciju īpašniekus
ierasties uz

ilējo Minio
1929. g. 25. martā, pīkst. 11
priekšpusdienā, Rīgā, Brīvības
bulv. JVs I.

Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojumi.
2) Gada noslēguma apstiprina

šana un peļņas izdalīšana.
3) Valdes locekļu vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi.
29356z Valde.
Akc. sab.,,Lestene" likvid. komm.

sasauc
pilnu biedru sapulci

uz š. g. 25. martu, Rīgā. Vainu
ielā JVs 2, dz. 20, pīkst.' 4 pēc
pusdienas ar sekošu dienas kār-
tību:
1) Gada pārskats par 1927. g.
2) Likvidac. kommisijas ziņo-

jums.
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums.-
4) Paskaidrojumi un pieprasī-

jumi.
Akcijas pieteicamas pie barona

Stempela Rīgā, Raiņa bulvāra
JVs 2, dz. 2. 29350z

Maksātnespējīgā parādnieka
Aleksandra Baloža konkursa valde
paziņo, ka otrdien, š.g. 12. martā,
pīkst. 18, Rīgas apgabaltiesas
telpās ir nolikta maksātnespējīgā
parādnieka Aleksandra Baloža

pilna kreditoru sapulce.
Dienas kārtība:

1) Konkursa valdes ziņojums.
2) Naudas izdalīšana un izmaksa.
3) Konkursa valdes atlīdzība.
4) Maksātnespējības rakstura no-

teikšana.
5) Konkursa slēgšana.
6) Tekošas lietas.
29349z Konkursa valde.

Uz Rīgas prefektūras 8. iec.
protokola pamata no 1929. g.
27. februāra ' JVs 4409, Rīgas pils.
valdes nodokļu nodaļa izsludina
Marijas Rūdis zirga pasi JVs 862
par nozaudētu un nederīgu.

Nozaudēta un tamdēļ uzskatā-
ma par nederīgu Lietavas pilso-
nes Taube Levinson ar vīru Leibu
un dēlu Isju pase JVs 1283, izd.
no Lietavas konsula Rīgā
1927. g. II. novembrī.

Pamats: Rīgas prēf. 8. iec.
protokols JVs 4546 no -1929. g.
28. februāra. 29363z

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisijā izsludina par nederīgu
pensijas apliecības JVs 1840, izd.
1925. g. 5. janvārī no Rīgas apr.
karā cietušo pensiju kommisijas
un JVs313, izd. 1925. g. 23. martā
no Rīgas apr. karā cietušo pen-
siju kommisijas uz kara invalīda
Kārļa Zālīša vārdu. 29341z

Maksātnespējīga parādnieka
Jūda Askinazi konkursa valdes
priekšsēdētājs, zv. advokāts Ansis
Buševics uzaicina minētā maksāt-
nespējīgā parādnieka kreditorus
ierasties uz pilnu kreditoru sapulci
kura notiks 1929. g. 21. martā,
pīksit 7 vak., Rīgas apgabaltiesā
ar sekošu dienas kārtību:
1) Pretenziju pārbaudīšana.
2) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Rīgā, 1929. g. 27. februārī.
Konkursa valdes priekšsēd.

29355z A. Buševics.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Galvena intendantūras pBrvnltle
kš rakstiskā izsole

2 tonnas rafinētu kokos tauku (kokovars) un

160.000 gab. papes kastiņu un

1.600 gab. koka kastes,
ar nodošanu franko intendantūras dzirnavās un maizes ceptuvē,
Oskara ielā JVs 9.

Izsole notiks galvenās intendantūras pārvaldes telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā JVs 10/12, dz. 1-a (ieeja no Elizabetes ielas) š. g.
8. martāuz rafinētiem kokos taukiem — pīkst. 10, bet uz papes
un koka kastēm — pīkst. 11.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: „Uz
rafinētu kokos tauku izsoli 1929. g. 8. martā" vai „uz papes un
koka kastu izsoli 1929. g. 8. martā", nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, iesniedzami līdz izsoles atklāšanai galvenās intendantūras
pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā JVs 10/12,
dz. 1-a, vai izsoles dienā izsoles kommisijai līdz šai sludinājumā
paredzētam laikam.

Piedāvājumi jānodrošina uz kokos taukiem ar Ls 150,— no
katras tonnas, bet uz papes kastēm ar Ls 5,— no katriem 1000
gabaliem, bet koka kastēm Ls 20,— no katriem 100 gabaliem,
kurus uzņēmēji apņemas piegādāt.

Ar izsoles nosacījumiem interesenti var iepazīties Galvenās
intendantūras pārvaldes pārtikas daļā darbdienās no pīkst. 10—15.

2* L. JVs 1047. 29370b

9alw. intendaiif. pārvalde
ziņo, ka š.g. „Valdibas Vēstneša" 1. marta 49. numurā izsludinātās
izsoles vilnas audumu, ādu un saišu zābaku iegādei š. g. 11., 12.
un 13. martā Galvenā intendantūras pārvaldē notiks
2921.5 rakstiskas. __

Kw būvniecības prais toii dala
izsludina uz 1929.g. 12.martu, pīkst. 10

tam &tm izsoli
uz 200 kareivju skapīšu, 200 ķebļu, 50 šauteņu piramīžu, 30 ēdam-
istabas galdu, 50 kareivju galdu un 200 solu piegādāšanu.

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-
dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Uz mēbeļu izsoli", iesniedzami Kara būvniecības
pārvaldes techniskai daļai vai izsoles dienā izsoles kommisijai līdz
1929. g. 12. martam pīkst. 10. Piedāvājumi var tikt iesniegti
arī uz atsevišķu mēbeļu kategorijām, un piedāvāti daudzumā ne
mazāk par l /4

* daļu no vajadzīgo mēbeļu skaita.
Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz pār-

valdei iepriekšēja drošība: no katra piedāvātā skapīša Ls 1,50,
ķebļa — Ls 0,20, piramīdes — Ls 4,— ēdamistabas galda — Ls 3,50,
kareivju galda — Ls 1,50, sola — 0,50.

Drošības tiks pieņemta: a; naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles un piegādāšanas no-
teikumiem un zīmējumiem var iepazīties pārvaldes techniskā daļā,
Citadelē JVs 24, katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no
pīkst. 9—13). L. JVs 1042. ? 29369b

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
paziņo, ka 1929. g. 20. martā, pīkst. 12 no rīta tiks vēlreiz noturēta

rakstiska sacensība
uz

vecu sliežu apmainu pret jaunam.
Daudzums un noteikumi tie paši, kas 1929. g. 27. februāra sacen-
sībā. Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, ist. 103.
29367 , 2* L 1003

šoseju un zemes egļu departaments
sākot ar š. g. 3. aprīli, sarīko

bezmaksas mašīnistu kursus,
kuros tiks sagatavoti mašīnisti dep-ta mašīnu apkalpošanai. Kursos
tiks uzņemtas fiziski attīstītas personas, kurām prakse iekšdegu
dzinēju apkalpošanā vai atslēdznieku darbā un kuras tiks atzītas
par piemērotām dep-ta darbam.

Lūgumi dēļ uzņemšanas kursos apmaksājami ar 80 sanf.
zīmognodokli un iesniedzami dep-ta kancelejā — Rīgā, Gogoļa
ielā JVo 3, ist. 461, kur arī var saņemt sīkākus paskaidrojumus.

L. JVs 1037. ' 29372b

Jūrniecības departamenta hidrogrāfiskā daļa
zsludina 1929. g. 20. martā, pīkst. 12 rakstisku sacensību uz

bāku apgaismošanas ierīču piegādi.
Piegādājamas 6 laternas ar aparātiem. Drošības nauda

Ls 200,—. L 1015
Ar sacensības noteikumiem var iepazīties vai tos saņemt

hidrogrāfiskā daļā, Rīgā, Valdemāra ielā JVs I-a darba laikā. 29371b

Ruskolovas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 27. martā, pulksten 12 dienā, Rusko-
lovas virsmežniecības kancelejā (Ruskolovas muižā), sekošas
virsmežniecībai nevajadzīgas novecojušas valsts ēkas noplēšanai:

Krišanu II iec. mežniecībā:

1) Vecpils JVs 25 apg., mežsarga dzīvojamu ēku 8,5x5,8x2,lmtr.
un šķūni 3,5x5,8x2,0 mtr. zem viena jumta, no apaļiem priežu
baļķiem, atrodošos Vecpils novadā, Vec-Kozlovkas fermā, no-
vērtētas par Ls 50,—;

2) Turpat atrodošos klēti 11,0x6,4x2,3 mtr. no priežu apaļiem
baļķiem, novērtētu par Ls 40,—;

.3) Turpat atrodošos riju 13,4x6,4x2,8 mtr. no priežu apaļiem
baļķiem, novērtētu par Ls 40,—;

' 4) Strūžānu JVs 28 apg., mežsarga šķūni 23,0x7,5x2,0 mtr.
no apaļiem skuju koku baļķiem, atrodošos Strūžānu muižā, no-
vērtētu par Ls 70,— ;

5) Bikovas JVs 31 apg.,. mežsarga pajumti 4,3x4,3x1,2 mtr.
no apaļiem baļķiem, atrodošos Bikovas muižā, novērtētu par Ls 5,—.

Ruskolovas IV iec. mežniecībā:
6) Salnevas JVs 23. apg., mežsarga dzīvojamu māju 22,6 x 11,1 x

3,0 mtr. no apaļiem skuju koku baļķiem, no ārpuses apšūts ar
dēļiem uz akmeņu pamata, atrodošos Salnevas muižā, novērtētu
par Ls 200,—.

Ēkas tiks pārdotas pret tuliņsamaksu.
Ēkas nojaucamas un materiāli aizvedami līdz 1929. g. 15. jū-

nijam.
Izsolē var piedalīties personas, kuras iemaksās izsoles kommiisijai

drošības naudu 10% apmērā no attiecīgas vienības novērtējuma,
kura drošības nauda vienības nosolītajam tiks ieskaitīta nomaksas
rēķinā.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā.
29353v Ruskolovas virsmežniecība.

Tirdzniecības un rū pniecības
Akc. Sab. ..Daugava**'

otrreizējā ārkārtējā

pilnā sapulce
notiks sestdien, 1929. g. 9. martāpīkst. 14 sabiedrības telpās „,„.{•
Smilšu ielā JVs 15.

Dienas kartība:
1) Sapulces amatpersonu vēlē-šana.
2) Nekustama īpašuma īej

un apgrūtināšana ar i
cijām.

Uz statūtu § 32. pamata sa-pulce būs pilntiesīga pie katrasanākušo akcionāru skaita
29357z_ valde
Tirrizn. un rūpn. akciju sabiedr .
,.Pollock & Company"
gadskārtējā akc. sapulce
notiks 1929. ?. 23 . martā, pīkst
15, sabiedrības telpās Rīgā i
Smilšu ielā 15 17.

Dienas kārtība:
1) Sapulces konstruēšanās .
2) Valdes un revīzijas komrai-4

sijas ziņojumi.
3) Bilances un pārskatu ap ip

rināšana.
4) Pelnās sadalīšana.
5) Budžets 1929. gadam.
6) Vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi.
29364z V aldo.

Akc. Sab. ..AUTOSATIKSME"
gadskārt. pilnā akcion. sapulce
tiek sasaukta S. g. 26. martā,,
pīkst. 18, Rīgā, Matīsa ielā 92,94,.
ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbin. vēlēšanai.
2) Pārskats par 1928. g. dar-

bību.
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

jumi.
4) Peļņas sadalīšana.
5) Budžets 1929. gadam.
6) Atalgojuma noteikšana valdei,

locekļiem un revīzijas kom-
misijai.

7) Vēlēšanas.
8) Tekošas darīšanas un jautā-

jumi.
Pēc statūtu paragrāfa 56 akci-

onāriem jāpieteic savas akcijas
valdei 7 dienas pirms pilnas sa-
pulces sanākšanas.
29348z Valde.

Akc. sab. „WEISSHUHN"

nrk' rtoia vispārēja sapulce.
Akciju sabiedrības Weisshun

likvidācijas kommisijā ar šo uz-
aicina sabiedrības akcionārus ie-'
rasties ārkārtējā vispārējā sa-
pulcē, kura notiks š. g. 25. martā,
pīkst. 12 dienā, likvidācijas kom-
misijas teklpās, Rīgā, 1. Smilšu
ielā ' jVs 27.

Dienas kārtība.
1) Likvidācijas kommisijas zi-

ņojums par viņas līdzšinēju
darbību.

2) Akciju kapitālu papildinā-
šana.

3) Lēmums par likvidācijas at-
celšanu un par sabiedrības
darbības atjaunošanu.

4) Valdes un revīzijas kommi-
sijas vēlēšanas.

5) Darbības plāns un budžets
par 1929. darbības gadu.

6) Tekoši jautājumi.
29347z Likvidācijas kommisijā.

Uz savu statūtu 38. un 39. §§ pamata

Bns icli Ubnli ASi alHiliitasHdi
ar šo pagodinās uzaicināt akcionāru kungus uz

kartēju pilnu sapulci i
1929. g. 25. martā, pīkst. 17, sabiedrības telpās, Brīvības ielā N° 110.

Dienas kārtība:

1) Gada pārskats par 1928. g. un revīzijas kommisijas ziņojums.
2) Budžets 1929. g.
3) Vēlēšanas.
4) Varbūtēji priekšlikumi. _.

Pierādījumi par tiesību piedalīties šinī sapulcē stādāmi priekšā sabie ^''tkantorī, Brīvības ielā M> 110, ne vēlāk par 1929. g. 18. martu, darbdiena

no pīkst. 12—15. tgļ
Oriģinalakciju vai pagaidu certifikatu vietā var uzrādīt iekšzemju Daii

kvītes, kā arī kvītes no „Banque de Bruxelles", Briselē un „Banque de Par»
des Pays-Bas", Parizē, Brisele un Ženevā.

1929. g. 28. februārī. I

Dzelzceļu ihunHL
materiālo npgšde

izsludina 1929. g. 14. martā,
pīkst. 12 dienā,

rakstisku sncensibu
uz kurināmo vielu padošanu uz
lokomotīvēm, iekraušanu, izkrau-
šanu, pārkraušanu no vagoniem
vagonos un tamlīdzīgiem darbiem
materiālu apgādes IV (Jelgavas)
rajonā. Sacensības dalībniekiem
jāiemaksā Ls 1500,— drošības
naudas. L 1014

Tuvākas ziņas izsniedz dzelz-
ceļu virsvaldes 118. istabā. 29368
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