
Papildinājums noteikumos par vienreizējo
pabalstu valsts darbiniekiem.

Noteikumi par valsts papildu budžetā
atvēlēto pabalstu izlietošanu trūcīgo
pamatskolu skolēnu kopēdināšanai,
apģērbiem un apaviem 1928./29. mā-
cības gadā.

Instrukcija pagastu valdēm par saņemto
no Šoseju un zemes ceļu departamenta
naudas summu izmaksu zemturiem,
saskaņā ar noteikumiem par grants
piegādāšanu uz ceļiem apvidos, kuri
cietuši no plūdiem un neražas.

Rīkojuma un papildinājuma ,, Ievedmuitas
atmaksa par kokvilnas diedziņiem,
kas izlietoti galošu oderdrēbes izga-
tavošanai" atcelšana.

Papildinājums ,, Instrukcijā muitas iestā-
dēm par tirdznieciskām operācijām
saistītām ar tranzita preču uzglabā-
šanu muitas un privātās noliktavās".

Papildinājums pie noteikumiem ieved-
muitas atmaksa par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām izejvielām".

Rīkojums par Sarkanā Krusta un Bērnu
palīdzības savienības prodoktu un
mantu sūtījumu bezmaksas pārva-
dāšanu.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums

noteikumos par vienreizējo pabalstu
valsts darbiniekiem.

1928. g. 20. decembra noteikumos par
vienreizēju pabalstu valsts darbiniekiem
papildināt ar sekošu 41. pantu:

41. Vienreizējo pabalstu izsniedz arī
tipogrāfiju strādniekiem, kurus algo pēc
tarifa, kāds noteikts vienojoties ar
grāmatrūpniecības arodsavienību, un
valsts aptieku darbiniekiem, kurus algo
pēc farmaceitu tarifa, tāpat arī valsts
linu un Jelgavas cukura fabrikas dar-
biniekiem un strādniekiem.
Rīgā, 1929. g. 3. janvārī.

Ministru prezidents H. Celmiņš.
Tautas labklājības ministris

V.Rubulis.

Apstiprinu.
1928. g. 31. decembri.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Noteikumi
par valsts papildu budžetā atvēlēto pabalstu
izlietošanu trūcīgo pamatskolu skolēnu
kopēdināšanai, apģērbiem un apaviem

1928.29. mācības gadā.
1. Pabalstu summas saskaņā ar izglī-

tības ministra apstiprinātu sadalījumu
izsniedz pēc vajadzības pamatskolu in-
spektoru rīcībā.

2. Saņemtās pabalstu summas pamat-
skolu inspektori saziņā ar attiecīgām skolu
valdēm un saskaņā ar noskaidroto katras
skolas skolēnu vecāku trūcīguma samēru
sadala skolām un izsniedz piešķirto daļu
šo skolu pārziņiem.

3. Pamatskolu inspektoru pienākums
ir kārtīgi sadalīt pabalsta summas un
rūpēties par pareizu norēķināšanos, un
skolu pārziņu pienākums ir rūpēties par
pabalstu kārtīgu izlietošanu, par ko viņi
ir atbildīgi.

4. Saņemtās, tāpat arī skolu pārziņiem
izsniegtās summas pamatskolu inspektori
ieraksta kases grāmatā. Saņemto pabalsta
naudu līdz tās izlietošanai inspektori uz-
glabā valsts bankā vai tās nodaļās. Sa-
ņemtās un izdotās summas skolu pārziņi
ieraksta' kases rēķinā. Avansi veikaliem
nav izsniedzami.

5. Pabalstu summas izlietojamas gal-
venā kārtā trūcīgo skolēnu kopēdināšanai,
bet sevišķos gadījumos ari apģērbiem un
apaviem. Valsts papildu budžetā atvēlēta:
1) atsevišķa summa apģērbiem un apaviem
un 2) atsevišķa summa kopēdināšanai;

tāpēc arī inspektori saņem īpašu summu
katrai no minētajām divām vajadzībām.
Šīs summas var pārkārtot tikai ar katr-
reizeju izglītības ministra un valsts kon-
troles piekrišanu. Komandējuma izdevumi
no pabalstu summām nav" sedzami, bet
transporta izdevumi no pabalsta summām
pec iespējas samazināmi.

6. Skolas paidagogu padomes kopā ar
skolas padomi noskaidro skolēnu trūcīgumu
un sastāda kā pabalstāmo, tā ēdināmo
skolēnu sarakstu. Ja balsis sēdē dalītos
uz pusēm, tad izšķir skolas pārzina balss.
Skolēnu trūcīguma noteikšanā skolas pār-
zinis var pieaicināt ar padomdevēja balsi
arī kompetentas personas no vietējās
sabiedrības.

7. Apģērbus un apavus par šim nolū-
kam piešķirtām summām var iegādāties
pēc vajadzības. Izsniedzot apģērbus un
apavus, no skolēniem par šo priekšmetu
saņemšanu ņemams paraksts, kas norēķinus
iesūtot, pievienojams nolēsēm. Skolēniem
izsniedzami tikai gatavi apģērba gabali un
apavi. Nešūtas drānas vai dziju un ādas
gabalus vai ari pabalstus naudā skolēniem
nevar izsniegt.

8. Par kopēdināšanai atvēlētajām sum-
mām trūcīgiem skolēniem izsniedzamas
siltas pusdienas vai salda tēja ar maizi,
izlietojot katram skolēnam ne vairāk par
16 santimu dienā. Vēlams, lai skolēni
dabūtu siltas pusdienas, bet tēja izsnie-
dzama tik tādās skolās, kur pusdienas
sevišķi grūtu technisku apstākļu dēļ nav
iespējams gatavot. Skolās,kur kopēdināšana
līdz šim nav noorganizēta, virtuves un
kopgalda iekārtai no piešķirtā pabalsta ar
pamatskolu inspektora piekrišanu var iz-
lietot līdz Ls 100. Šim nolūkam iegādātais
inventārs ierakstāms skolas inventārā,
par ko rēķinā resp. kvitē jābūt attiecīgai
atzīmei.

9. Skolēnu kopēdināšanu noorganizē
skolas paidagogu padome. Noorganizēšanā
un kopgalda vadīšanā jāpiedalās visam
skolas paidagogu personālam un apkalpo-
tājiem bez sevišķas par to atlīdzības, pie
kam katru dienu virtuvē un ēdamistabā
kā dežuranti pēc rindas darbojas arī
2—3 skolēni no divām vecākajām klasēm.
Šie dežurējošie skolēni kopā ar dežurējošo
skolotāju katru dienu pieraksta arī saņemto
un kopgaldam izdoto produktu daudzumu.
Vēlams, lai skolēnu kopēdināšana ņemtu
dalību un pēc rindas katru dienu virtuvē
un ēdamistabā darbotos skolas padomes
locekļi, sevišķi sievietes. Kur tas nebūtu
iespējams, tur no pabalsta summām ēdiena
pagatavošanai skolas laikā pieņemama
sevišķa virtuvniece ar algu līdz Ls 25

.

10. Lauku skolās, kur tuvumā nav
maiznieku veikalu, var iekārtot arī maizes
cepšanu. Šis darbs, ja skolas padomes lo-
cekles to nevar veikt, arī darāms virtuv-
niecei, un tādā gadījumā viņai var maksāt
mēnesī līdz Ls 30.

11. Produkti iepērkam! vairumā solidos
veikalos. Produktu piegādāšana noorga-
nizējama klaušu kārtībā, un šis darbs
mūsu jaunās paaudzes labā veicams visai
sabiedrībai.

1. piezīme. Iepirkumu cenas nedrīkst
pārsniegt iepirkšanas vietas tir»us
cenas.

2. piezīme. Par katru pirkumu no
veikala pieprasām^ ar zīmognodokli
nomaksāts rēķins.

12. Visi iegādātie produkti ierakstāmi
atsevišķā produktu grāmatā. Bez tam par
kopgaldam izdotajiem produktiem vedams
saraksts uz atsevišķas lapas (produktu
patēriņa mēneša listes) pēc piesūtīta pa-
rauga, kur būtu redzams, cik skolēnu
katru dienu ēdināti, cik dažādu produktu
un par kādu summu katru dienu viņiem
izdots. Katra mēneša beigās šinīs lapās
izdarāms kopsavilkums, kas ierakstāms
produktu grāmatā.

13. Nolēses par saņemtām un izlietotām
summām skolu pārziņi iesūta pamatskolu
inspektoriem pēc katriem trim mēnešiem.
Nolēsēm pievienojami tirgotāju rēķini un
kvītes, paidagogu un skolas padomes attie-
cīgu lēmumu izraksti, skolēnu paraksti par
apģērbu un apavu saņemšanu un šo no-
teikumu 12. pantā minētais saraksts par
katru dienu ēdināto skolēnu skaitu līdz ar
izsniegto produktu daudzumu un vērtību.
Mācības gada beigās skolu pārziņi iesniedz
pamatskolu inspektoram pārskatu par
iegādāto apģērbu un apavu izlietošanu,
kur būtu redzams: 1) cik un kādi apģērbi
un apavi par saņemto pabalstu summu
iegādāti, 2) cik un kādi izdoti skolēniem
un 3) cik un kādi palikuši krājumā nāka-
mam gadam.

14. Inspektors apvieno skolu iesniegtās
nolēses līdz ar pieliktajiem dokumentiem
un iesūta galīgos norēķinus Skolu departa-
mentam kopā ar vispārīgu pārskatu par
pabalstu izlietošanu.

1929. g. 3. janvārī.
Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.

Tautskolu direktors J. Jūrgens.

Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: j,ez piesūtīšanas

^gadu ! ! !12i— (sanemot eksped.) par:
3 mēn "„ 6— gadu Ls 18,—
1 , „ 2— V2 gadu . . . „ 10 —
Piesūtot pa 3 mēn ,, 5 —
pastu un pie 1 „ . . . . ,, 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru '. , „ —,10

Latvijas valdības
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī No2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

mJĒSib^^mmiĒ
' H^^sšCSvM JSVd es**Ksia/?wPn xl-S

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilīJNo 1. Tālrunis 20031
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 —,'_ '
c) no privātiem par katru viensl. rindiņu

(par obligāt. sludin.) , —,25
d) par dokumentu pazaudēšanu no ka: ras

personas ,, —,60

Instrukcija

Piekrītu.
1929. g. 2. janvāri.

Iekšlietu ministris
Ed. L ai m i ņ s.

pagastu valdēm par saņemto no Šoseju un
zemes ceļu departamenta naudas summu
izmaksu zemturiem, saskaņā ar noteiku-
miem par grants piegādāšanu uz ceļiem
apvidos, kuri cietuši no plūdiem un neražas.

1. Saņemtās no Šoseju un zemes ceļu
departamenta naudas summas izmaksai
zemturiem par valsts vajadzībām piegā-
dātiem akmeņiem vai granti iegrāmato-
jamas žurnālā - galvenā grāmatā, saskaņā
ar ,,rokas grāmatā" 12. lapaspusē 3. punkta
noteikumiem, t. i. naudu saņemot debetē
kases kontu un kreditē caurejošo summu
kontu, bet, izmaksājot zemturiem, ir jā-
kreditē kases konts un jādebetē caurejošu
summu konts.

2. Caurejošo summu palīggrāmatā at-
verams atsevišķs nodalījums ar nosaukumu
,,grants vai akmeņu piegāde ",
kurā jāatkārto visi žurnāia-galvenās grā-
matas ieraksti, kas attiecas uz šo piegādi.

3. 2. p. minētā nodalījuma debetā
ierakstāmas zemturiem izmaksātas summas
un kreditā —- šim nolūkam no Šoseju un
zemes ceļu departamentasaņemtās summas.

4. Pagasta valde izmaksas zemturiem
izdara noteiktās dienās, iepriekš par naudas
izmaksu izziņojot lauksaimniekiem ar ap-
kārtrakstu. Ārpus noteiktām izmaksas
dienām maksājumus neizdara.

5. Izmaksas zemturiem par akmeņu vai
grants piegādēm pagastu valdes izdara
pēc Šoseju un zemes ceļu departamenta
sastādītiem un pagasta valdei piesūtītiem
izmaksas sarakstiem, kuros tie pašrocīgi
parakstās par naudas saņemšanu, apzīmē-
jot summas ar vārdiem. Nauda izmaksā-
jama tai personai, kura sarakstā minēta —
vai tās pilnvarniekam. Pilnvaras aplieka-
mas ar Ls 1 zīmognodevu.

6. Pēc naudas izmaksas par visu sa-
rakstu sarakstu apliecina pagasta valde.
Par vienā dienā uz saraksta pamata iz-
maksātām summām izrakstāms izdevumu
ordrs, uzrādot ordru, pēc kādiem sarak-
stos minētiem tekošiem zemturu numuriem
nauda izmaksāta. Saraksts līdz galīgai
izmaksai un nosūtīšanai Valsts kontrolei
uzglabājams naudas skapī kopā ar naudu.

7. Iepriekšēja avansu izmaksa uz pie-
gādes rēķinu pret atsevišķām kvītēm nav
pielaižama.

8. Mēnešu pārskatos par caurejošo sum-
mu apgrozību (rokas grāmatas 94. lappuse
II nodaļa) jāuzrāda atsevišķi 2. p. minētais
konts, lai apriņķa valde varētu sekot
naudas izmaksai.

9. Par katru notecējumu mēnesi līdz
nākam;"; mēneša 10. dienai izmaksas sa-

raksti, par kuriem nauda pilnīgi izmaksāta.,
pie pavadraksta iesūtāmi Valsts kontroles
II departamentam. Izmaksas saraksti:
noraksti jāuzglabā aktīs pie pēdējā izmak-
sas ordra.

Rīgā, 1928. g. 31. decembrī. JN? 95045.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
Lauku pašvaldības nodaļas

vadītājs P. Klinklā vs.
Rīkojums JVs 3
1929. g. 3. janvārī.

Rīkojumu J\» 187/27. g. „Ievedmuitas
atmaksa par kokvilnas diedziņiem, kāš
izlietoti galošu oderdrēbes izgatavošanai"
(izslud. 1927. g. „Vald. Vēstn." 254. nnm.]
un papildinājuma (rīk. N° 122/28. g., izslud,
1928.g. „Vald. Vēstn." 97. num.) atcelšan;

Rīkojumi N? 187/27. g. un 122/28. g. ai
šo atcelti.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta vicedirektors

B.Pavasars.

Rīkojums JVs 4
1929. g. 3. janvārī.

Papildinājums ,, Instrukcijā muitas ie-
stādēm par tirdznieciskām operācijām
saistītām ar tranzita preču uzglabā-
šanu muitas un privātās noliktavās" '
(izsludin. ,,Valdības Vēstneša" 1924. g.
231., 1925. g. 2., 1927. g. 90., 114. tin
120. un 1928. g. 54. un 74. num.).
Instrukcijā muitas iestādēm par tirdz-

nieciskām operācijām, saistītām ar tran-
zita preču uzglabāšanu muitās un privātās
noliktavās, ievest sekošos papildinājumus:

I. 3. p. piezīmē pēc vārdiem ,,kokvilna
lupatas" strīpot vārdu ,,un" un viņa viet;
likt komatu, un pēc vārdiem ,,nemītas
ādas" likt: ,,un visādu labību".

II. 3 1. p. pēc vārdiem ,,nemītas ādas"
likt: ,,kā ari visas citas preces bez iesaiņo-
juma".

Finanču ministra b. J, Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums JVs 5
1929. g. 3. janvārī.

Papildinājums pie noteikumiem ,, Ie-
vedmuitas atmaksa par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju
izejvielām" (izsludin. ,,Vald. Vēstn."
1927. g. 125., 1928. g. 14., 125., 178.

un 269. num.).
Ievedmuitas atmaksa par kazeinu,
k a s i z I i e t o t s e k sp o r t ē t o f i n i e r u i /

tavošanai.
1. Par finieru izgatavošanai izlietoto

kazeinu rūpniecības uzņēmumiem,
izgatavo finierus, atmaksājama ievedmuita
pēc 87. p. 4. pkta noteiktās likmes.

2. Ievedmuita par kazeinu atmaksā-
jama pec eksportējamo finieru kvadratūras,
skaitot uz katru eksportēto 1 kv. mi
trīskārtīgo finieru 112 gr. kazeina.
izvedamiem finieriem, kuri sastāv ne vai
?kā trim kārtām, kazeina daudzums, par
kuru atmaksājama ievedmuita par ka
eksportēto 1 kv metru, aprēķināms pēc
sekojām formulām:

a) pāra kārtu finieriem 112 gr. >
n2

b) nepāra kārtu finieru 112 gr. > n~'
liekot n vietā finieru kārtu <4
(5, 6, 7 u. t. t.).

3. Ievedmuita atmaksājama tikai par to
kazeinu, kas ievests laikā no 1928. l.
1. septembra līdz 1929. g. !. maiji
kādēļ muita pie finieru eksporta
pieņemt tikai tās kvītes, kas izdotas
minētā laikā.

54. Ievedmuitas atmaksai par kazeinu
pieņemamas arī ievedmuitas kvītes par
alhuminu.

Finanču ministris A. Petrevicš.
Muitas departamenta direktors.

E. Dundurs.



Ar ministru kabineta piekrišanu
apstiprinu.

1929. g. 5. janvārī.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums JV> 8
par Sarkanā Krusta un Bērnu palīdzības savienības produktu un mantu sūtījumu

bezmaksas pārvadāšanu.
Uzdodu visām valsts dzelzceļu stacijām, kuras izdara parastā ātruma preču

operācijas, pieņemt un nosūtīt uz zemāk minēto noteikumu pamata ziedojumu (pro-
duktu, drēbju *un apavu) sūtījumus plūdos cietušiem.

Minētie ziedojumu sūtījumi pārvadājami parastā ātrumā un bez maksas, ja
nosūtīšanas stacijā ziedoto mantu vai produktu nosūtītājs iesniedz sekoša parauga
apliecību, kas pievienojama pārvadāšanas dokumentiem un kā attaisnojošs dokuments
reizē ar sūtījuma preču zīmes duplikātu un ceļa pavadzīmi iesūtāms pie izdoto preču
norēķina finanču direkcijas ieņēmumu daļai:

APLIECĪBA.
Latvijas Sarkanā Krusta galyenā_y aldg)

^ ^ ,iecj ka zemāk mjn5tās mant
Bērnu palīdzības savienība r

produkti un apavi ? ?
(seko pārsūtāmo mantu un priekšmetu nosaukumi un gabalu skaits)

kopsvarā kg ir ziedoti
(apgabala, pilsētas vai miesta nosaukums)

plūdos cietušiem, tāpēc, pamatojoties uz Dzelzceļu virsvaldes 19.29. g. 5. janvāra

rīkojumu Ne 8 pārvadājams parastā ātrumā no stacijas

l'dz stacijai bez maksas.

(Z iopO (Palīdzības sniedzējas iestādes paraksts.)

Apliecības uzskatāmas par derīgām- tikai tad, ja tās parakstītas no viņās
minēto iestāžu pilnvarotiem un uz tām ir uzspiests palīdzības sniedzējas iestādes
zīmogs.

Pieņemot augšminētos sūtījumus, stacijas darbiniekiem jāievēro pastāvošie no-
teikumi par preču iesaiņošanu.

Par sūtijumu uzglabāšanu, par vagonu aizturēšanu un par zemes aizņemšanu,
ja šādas operācijas ar minētiem ziedojumu sūtījumiem rastos, maksājumi ņemami
pastāvošos tarifos paredzētos pilnos apmēros.

Šis rīkojums spēkā no tā publicēšanas dienas līdz turpmākam rīkojumam.
Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.
*) Nevajadzīgais izstrīpojams.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Zemkopības ministrija paziņo mežu pir-
cējiem, ka ņemot vērā tekošas mežu
izstrādāšanas sezonas labvēlīgos apstākļus,
Mežu departaments nepagarinās meža pār-
došanas līgumus, kas slēgti:

1) 1927./28. gadā un kuru termiņi notek
tekošā gadā 1. maijā un

2) 1928./29. gadā un kuru termiņi notek
1930. g. 1. maijā.

1928./29. gadā slēgtos līgumus, kuru
termiņi notek tekošā gadā 1. maijā, pa-
garinās tikai ar pirkšanas summas paaug-
stināšanu par 25 līdz 40%. ,

1929. g. 5. janvāri. Ne 24768.
Zemkopības ministris A. Alberings.

Mežu dep-ta direktors J. Ozols.

Paziņojums JVs 176.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu
novērtēšanas lietās:

1929. g. 7. februārī, pīkst. 3 dienā.
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.

!692) Cēsu apriņķa Vecpiebalgas pagasta
Vecpiebalgas muižā un Vecpiebalgas
mācītāja muižas sainim Ne 41F;

1693) Jelgavas apriņķa Dobeles pagasta
Dobeles vācu mācītāja, Dobeles
latviešu mācītāja,Lielbērzes, Rumbu
un Dobeles muižās un Kuiļa krogu;

1694) Valmieras apriņķa Valmieras pilsē-
tas Beates muižas saimn. Ne 27F;

1695) Valmieras apriņķa Valmieras pilsē-
tas Kauguru muižas lopu kautuves
gab.;

1696) Rīgas pilsētas Svarcmuižas obroka
gab. N°N°. 51F, 172F, 341F, 644F,
kas novērtēti vietējā zemes vērtē-
šanas kommisijā 1928. g. 28. dec.;

1697) Rīgas pilsētas Zasulauka muižas
obroka gab. N°Ns 192F un 193F,
kas novērtēti vietējā zemes vērtē-
šanas kommisijā 1928. g. 28. dec.

1929. g. 14. februārī, pīkst. 3 dienā,
turpat,

1698) Rēzeknes apriņķa Reznas pagasta
Janopoles muižā, Voskaņu mž.
saimn. Ne 10F; Rēzeknes pareizt.
draudzes zemes N°N°7F, 8F, 9F un
10F, Reiniķu folv. Ne 1F, Zabiegov-
kas folv. N«N°2F, 5F, 6F, Vipingas
muižā, Vamžu mž. saimn. N«J<o §f,
2F un Žogotu mž. saimn. Ne 56F;

1699) Madonas apriņķa Jaungulbenes pa-
gasta Jaungulbenes muižā;

1700) Rēzeknes apriņķa Viļānu pilsētas
apbūves gabalus, kas novērtēti vie-
tējā zemes vērtēšanas kommisijā no
1928. g. 11.—22. decembrim;

1701) Madonas apriņķa Vecgulbenes pa-
gasta Vecgulbenes, Blomes, Gulbe-
nes mācītāja, Augulienas, Naglienas
muižās;

1702) Tukuma apriņķa Engures pagasta
Bērzu muižā;

1703) Cēsu apriņķa Cēsu pagasta Cēsu-Pils
un Dukuru-Annas muižās;

1704) Liepājas apriņķa Tāšu pagasta Tāšu
un Rolavas muižās, Kapsēdes mž.
Vanagu rentes mj. un Roiavas
muižas saimn.Ne26F(pārvērtējums).

1705) Liepājas apriņķa Tadaiķu pagasta
Tadaiķu mž. saimn. N"N° 13F, Fa,
16F, 23F, Fa, 31F, Fa, 36F, Fa un
40F (pārvērtējums) un Dižvārves
mž. saimn. Ne 15F (pārvērtējums);

1706) Valkas apriņķa Blomu pagasta
Blomu un Biksejas muižās.

Rīgā, 1929. g. 5. janvārī.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra v. Fr. Širaks -Gruzī tis.

Pasts un telefons.
I. Atklātas:

a) telefona palīgnodaļas:
Daibe — Cēsu apriņķa Kūduma

pagastā,
Gavari — Cēsu apriņķa Dzērbenes

pagastā,
Matuļi — Rēzeknes apriņķa Kaunatas

pagastā,
Zemīte — Tukuma apriņķa Zemītes

pagastā,
Žiguri — Jaunlatgales apaiņķa

Viļakas pagastā;
b) sarunu punkti:

Baloži — dzelzceļu stacijā, Rīgas-
Jelgavas līnijas,

Edinburga II — dzelzceļu stacijā.
Rīgas-Tukuma līnijas,

SēlpiFs — dzelzceļu stacijā, Sēlpils-
Jelgavas līnijas;

c) pasta palīgnodaļa vienkāršu un ierakstī-
tu sūtījumu operācijām:

Kārzdaba — Madonas apriņķa Kārz-
dabas pagastā.

II. Pārveidotas;

d) telefona palīgnodaļas par pasta un
telefona palīgnodaļām vienkāršu un
ierakstītu sūtījumu operācijām:

Indrāni — Madonas apriņķa Lubānas
pagastā,

Mēmele — Jēkabpils apriņķa Mēmeles
pagastā,

Nagļi — Rēzeknes apriņķa Gaigalavas
pagastā,

Vecrīkava —- Rēzeknes apriņķa Vi-
lēnu pagastā;

e) pasta palīgnodaļas par pasta un tele-
fona paligtTodaļām:

Gricgale — Jēkabpils apriņķa Mē-
meles pagastaā,

Kalnišķi — Liepājas apriņķa Rucavas
pagastā.

III. Iekārtotas naudas pārvedumu
un paku operācijas:

Atašienes pasta-tēlefona palīgnodaļa,
Rēzeknes apriņķī,

Pasienes pasta-tēlefona palīgnodaļa,
Ludzas apriņķī.

IV. Slēgtas naudas un paku operācijas
Rudzētu pasta palīgnodaļa, Daugav-

pils apriņķī, un
Skrunda — lauku dz. stacijas sarunu

punkts.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks
V.Krūmiņš.

Nodaļas vadītājs Kļaviņš,

Paziņojums.
Dzelzceļu policijas pārvalde paziņo valsts

un pašvaldības iestādēm un pilsoņiem
dzelzceļu policijas ierēdņu atrašanās vietas
un, vajadzības gadījumos, lūdz griezties
pie dzelzceļu policijas sekošās vietās:

Rīgas iecirkņa priekšnieka un viņa
palīga Rīgā I (policijas ziņā pārzina visus
Vidzemes dzelzceļus), viņa otrā palīga
Gulbenē, robežapsardzības rajona priekš-
nieka Valkā un uzraugiem sekošās stacijās:
Rīgā I, Rīgā Gaiv., Torņakalnā, Bulduros,
Rīga-preču, Krūzesmuižā, Šķirotavā, Ogrē,
Pļaviņās, Siguldā, Ieriķos, Cēsīs, Valmierā,
Valkā, Rūjienā, Apē, Alūksnē, Gulbenē un
Madonā.

Jelgavas iecirkņa priekšnieka Jel-
gavā I (policijas ziņā pārzina visus Zem-
gales un Kurzenemes dzelzceļus), robež-
apsardzības rajonu priekšniekiem Meitenē
un Liepājā un uzraugiem sekošās stacijās:
Jelgavā I, Tukumā, Stendē.- Ventspilī I,
Talsos, Daudzevā, Viesītē, Bēnē, Aucē,
Dobelē, Saldū-platslježu, Meitenē, Liepājā I
Liepājas-Aizputes'šaursliežu ceļa stacijā —
Liepājā, Aizputē, Saldū, Priekulē, Vaiņodē
un Kalētos.

Daugavpils iecirkņa priekšnieka
Daugavpilī I, robežapsardzības rajonu
priekšniekiem Grīvā un Indrā un uzrau-
giem sekošās stacijās: Daugavpilī I, Dau-
gavpilī 1 preču, Daugavpilī II preču,
Krustpilī, Rušonos, Indrā, Krāslavā, Zem-
galē, Grīvā un Eglainē.

Rēzeknes iecirkņa priekšnieka
R ēze k n ē I, robežapsardzības rajonu priekš-
niekiem Zilupē un Rītupē un uzraugiem
sekošās stacijās: Rēzeknē I, Rēzeknē II,
Žiguros, Ludzā, Viļēnos, Kārsavā, ļaun-
latgalē, Balvos, Zilupē un Rītupē.

Rīgā, 1929. g. 2. janvārī NI.

Dzelzceļu policijas priekšnieks
J.Ozoliņš.

Sevišķu uzdevumu ierēdnis
A.Kļaviņš.

Literatūra.
Paskaidrojumus par izrunu, nozīmi,

vietu izlūdzos šādiem vārdiem: spullīgs,
sprodziņš Asp., sprogt, sprosns, sprokste(s),
spulgt, spulgone, spuliņģis, spulkste(s),
spuļķis, spundec(i)s, spunēt jeb spunnēt, A
spunis jeb spunnis, spunkstiņš, spupsnītis, h
spurēt (ies), spur (k) stiķis, spurkšināt ra- ,L
tinu, spūrlice, spogatne, spogs, spostnieks,
spilts, spilži, spirgnis, spraidīt, spraislāt,
sprēgās, sprikans Veselis, sprindzēt, spru-
dināt, sprūgt, sprūkst(e)s. stagi, stārķis I
jeb stārks (zivs nozīmē), stādiņi, stādejas,
stagāt (,,aste jāstagā"), staiga(s), stebs,
steps, stēdas, stein(i)s, steme, stēnīt, stebe, \
stebēties, stemple, stebekls,

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
ļ. Endzelīns.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Parizē, 6. janvāri. Havass ziņo no
Nicas, ka miris bijušais krievu armijas
virspavēlnieks pasaules karā lielkņazs
Nikolais Nikolajevičs.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 7. janvārī.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,192 4
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,75—100,50
100 Itālijas liru 27,11—27,32
100 Zviedrijas kronu 138,75—139,45
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,32—15,47
100 Holandes guldeņu .... 208,25—209,30
100 Vācijas marku 123,40—124,00
100 Somijas marku 12,99—13,11
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,00—51,70

1 SSSR červoņecs 4
Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 94—102

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotacijas kommlsijas
priekšsēdētājs J. Skujevic»

Zvērināts biržas maklers P. Rupners

Paziņojumi jūrniekiem
izdoti no jūrniecības departamenta hidro-

grāfiskās daļas.
Rīgā, 1929. g. 4. janvāri. Ne 1.

1 Hidrogrāfiskās daļas priekšnieks K. Purns.

Darbvedis K. Veidenbergs.

Noticēs to Mariners

published by the Hvdrographic Section
of the Marinē Department.

Riga, 4th Januarv 1929. Ne 1.

1) Ventspils. Ice signāls. In this
winter the night signāls will be used
also. (See Latvian notice to mari-
ners Ne l/l 1928. Remark 1.)

2) The Libau light and whistle buoy
approximate position

Lat. 560 30,3' N
Long. 200 49,0' E

is withdrawn for the vvinter.

3) The Randa light and whistle buoy
approximate position

Lat. 570 48,9' N
Long. 240 14,5' E

is withdrawņ for the winter.

4) The Daugavgrīva(Dūnamūnd) light
and \vhistle buoy approximate position

Lat. 570 05,1' N
Long. 230 59,2' E

is withdrawn for the vvinter and re-
placed by a large sparbuoy.

1) Ventspils. Ledus signāli. Šinī
ziemā uzvilks arī nakts signālus.
(Skat. paziņojumus jūrniekiem Ne 1/1
1928. g. 1. piezīmi.)

2) Liepājas uguns un kaucēja boja uz
apmēram

560 30,3' N
200 49,0' 0

pa ziemas laiku izņemta.

3) Randa sēkļu ugunsboja uz ap-
mēram

570 48,9' N
240 14,5' 0

pa ziemas laiku izņemta.

4) Daugavgrīvas uguns un kaucēja
boja uz apmēram

57005,1' N
230 59,2' 0

pa ziemas laiku izņemta. Bojas vietā
izlikta liela stodere.

Rīgā, 1929. g. 4. janvārī.

Pozicijas ņemtas no vācu kartēm. Pei-
lējumi ir īstie no 0° līdz 360°, skaitot no
N pār O un uguņu sektoru robežas uz-
dotas no jūras. Uguņu saredzamība skaidrā
laikā noteikta pēc viņu gaismas spēka.

Positions from German charts. Bearings
are true and in degrees from 0° to 360°,
and those relating to lights. are from
seaward. Visibility of lights in clear \veather
as limited by the intensity of light.

Iecelšanas.
Rīkojums JVs 5811.
1928. g. 31. decembrī.

Ieceļu un apstiprinu Nikolaju Makovski,
skaitot ar 1929. gada 1. janvāri par poļu taut-
skolu inspektora -vietas izpildītāju ar algu pēc
valsts darbinieku atalgojuma VII kategorijas
1. pakāpes.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Ministra sekretārs V. V ī g a n t s.

Redaktors M. Arons.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 15.dec.
izklausīja Valsts zemes bankas
lūgumu dzēst hipotēkarisko pa-
rādu no ,,Pičuļu" mājām. pied.
Emmai Vīgants, un nolēma: at-
zīt par iznīcinātu obligāciju par
3850 rbļ., apstipr. 1878. g.
24. nov. Ne 1048 uz nekustamu
īpašumu Sprestiņu muižas zem-
nieku zemes Pičiiļu mājām, Val-
mieras apr.. ar zemes grām.
reģ. Ka 2443 par labu Ernestam
Konstantīnam Blessigam, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums un kupa pārgājusi
mantošanas ceļā uz Emīliju-Nansi
Elfrīdu un Leontinu Johannu
Blessīgs, un atraitni Jūliju Bles-
sigs, dzim. Boldings, pie kam uz
pēdējo mūža lietošanā uz Ernsta
Konstantīna Blessīga testamenta
pamata,kurš apstiprināts ar Rīgas
apgbt. 191 l.g. 28. jūnija lēmumu.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
21705v JNs 4963.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1928. g.
15. dec. lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Jānis Saliņš parādu
pēc obligācijas par 200 rbļ., ap-
stipr. 1909. g. 12. febr. Ka 100
uz nekustamo īpašumu Madonas
apr., Medzules muižas atdalīto

Ādiņu Ka XIX mājām, ar zemes
grām. reģ. Ns 1534 par labu
Rūdolfam Panceram kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums,
— ir samaksājis, bet šī augšā
min. obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatā, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kiifān būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ns 6496

Rīgā, 1928. g. 18. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21703r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. Janvāri, pulksten 11 dienā,
Rīgā, Baznīcas ielā Ns 31, dz. 11,
pārdos Markusa Abramsona
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un cita un novērtētu
par Ls 1945.

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

Rīgā, 1928. g. 22. decembrī.
23367 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka 1928. g. 20. novembra
,,Valdības Vēstneša" 264. num.
izsludināto nekustamo īpašumu:

1) Pēteram Jēkaba d. Steppem,
Tukuma apr. Tumes pag., Jaun-
sātu muižas ,,Kalējkalnu" māju
ar zemes grāmatu reģistra Kal 925
un 2) Jānim Mārtiņa d. Bičolam
Jēkabpils apr. Biržu pag., Biržu
muižas ,,Leiman-Bičol" Ka 68
māju ar zemes grāmatu reģistra
Ns 1341 pārdošana publiskā iz-
solē notiks 1929. g. 10. aprīlī,
pīkst. 10 rītā, bet nevis 1929. g.
20. februārī.

Jelgavā, 1929. g. 3. janvārī.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

23304b

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g.* 28. decembrī ir
apstiprinājis Spāres meliorācijas
sabiedrības ,.Straume" statūtus.
Sabiedrības ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. 111 daļas 394.1. p.
Ka 1044.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Talsu apr. Spāres pag. namā
c. Spāri.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23259b Darbvedis F. Briedis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Kristapa
un Hermaņa Linkeviču lūgumu
un savu 1928. g. 15. decembra
lēmumu, paziņo, ka lūdzēji pa-
rādu pēc obligācijas par 2000 rbļ.,
apstiprinātas 1911. g. 9. jūn.
.No 1785 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, 6. hipotēku iec.,- ar zemes
grāmatu reģ. Ns 858 par labu
Oskaram Poelhaus, kas viņu ir
cedējis blanko — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 43 dēļ kapitāla
xm % 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 ie-
spiests „Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ns 6475

Rīgā,'1928. g. 18. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21699r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
ira 2062. p. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un civ.
proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Valsts zemes bankas
lūgumu un savu 1928. g. 15. de-
cembra lēmumu, paziņo, ka pa-
rādniece Līze Mūsiņš parādu
pēc obligācijas par ' 553 rbļ.
53'kap., apstiprinātas 1873. g.
3.martā K°394 uz nekustamo īpa-
šumu Valmieras apr., Virķenes
muižas zemnieku zemes Kerše
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1550 par labu Georgam
Engelhartam kā pirkšanas sumas
atlikuma nodrošinājums un pār-
gājusi uz Kārli Levis of Menaru,
— ir samaksājusi , bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniecei dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tam-
dēļ kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatās. Ka 6505

Rīgā, 1928. g. 18. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21700r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz. 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valsts ze-
mes bankas lūgumu un savu
1928. g. 15. dec. lēmumu,.paziņo,
ka parādnieks Rūdolfs Čaks pēc
obligācijas par 1996 rbļ. 75 kap.,
apstipr. 1902. g. 26. martā
Ns 162 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Palsmanu muižas
atdalītu Lejas-Iču Ns 1 mājām,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2992 par
labu Paulīnei fon Bērs, dzim.
fon Kalens kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, — ? ir
samaksājis, bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums ie-
spiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemesgrāmatās. Ka 6501

Rīgā, 1928. g. 18. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21715r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. dec. izklausīja Valsts zemes
bankas lūgumu dzēst hipotē-
ka: i>ko parādu no Vec-Mūru
māiām, pied. Jēkabam Daikem,
nolēma: atzīt par iznicinātu
obligāciju par 2500 rbļ., apstipr.
1892. g. 28. se.pt. Ns 361 uz
nekustamo īpašumu Milites muiž.
zemu. zemes Vec-Mūru mājām,
Valmieras apr. ar zemes grām.
u"i . Ka 4054 par labu Artūram
fon Oincelim. kā pirkšanas sum-
mas atlikuma nodrošinājums.

Rīgā, 1928. g. '- dec. Ns 4542

Priekšsēd. v. A. Veidners.
2!704r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p. p., ievērojot Valsts zemes
bankas lūgumu un savu 1928. g.
15. dec. lēmumu, paziņo, ka pa-
rādnieks Pēters Pļavinskis pa-
rādu pēc obligācijas par 1120 rbļ.,
apstiprinātas 1876. g. 26. martā
Ns 701 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Vietalvas muižas
atdalīto Kalna-Ozoliņu Ns 112
māiām, ar zemes grāmatu reģ.
Ns ' 2301 par labu Vilhelmam
Palēnam kā pirkšanas summas at-
likuma nodrošinājums, — ir sa-
maksājis, bet šī augšā min.
obligācija nevar tikt iesniegta at-
pakaļ parādniekam dēļ dzēšanas
zemes grāmatās, tamdēļ, ka ir
gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ka 6499

Rīgā, 1928. g. 18. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21701r Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn,
likumu un civ. proc. lik. 2060.un
2062. p. p., ievērojot Marijas
Sēbris lūgumu un savu 1928. g.
15. dec. lēmumu, paziņo, ka lūdz.
parādu pēc obligācijas par 3000 r.
apstipr. 1911. g. 6. oktobrī
Ns 3353 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, 6. hip. iec, ar zemes grām.
reģ. Ns 1065 par labu Jānim
Likteram, kas viņu cedējis blanko
— ir samaksājis, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
kā ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdz. dos
tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ns 6477

Rīgā, 1928. g. 18. dec.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

21702r _ Sekretārs A- Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Bertas
Lindes hipotēkarisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
3000 rbļ., apstiprinātu 1908. g.
10. martā Ns 75 uz nekustamo
īpašumu Cēsu apr., Ieriķu muižas
dzimtsnomas zemes gab. Ns 8
uzceltās ēkas, ar zemes grām.

reģ. Ns 1444 par labu Annai
Kaņeps.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
Ns 5180. 21706b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Gusta
Sarapa hipotēkai isko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
600 rbļ., apstiprinātu 1903. g.
15, septembrī N° 380 ' uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr..
Jaunlaicenes muižas Bebru
(Babru) Ns 19 māju, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 3022 par labu
Aleksandram Renē, un Ericham
Voltiem.

Rīgā, 1928. g. 18. decembri.
.V 3293. 21707b

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

Rankas pagasta tiesa, Cēsu apr.,
pamatojoties uz savu 1928. g.
21. novembra lēmumu'un pagast-
tiesu likumu 108. un 109. p., pa-
ziņo, ka Jānis Zvagznītis adoptē
savas sievas Emmas Zvaigznītis
pirmās laulības meitu Alisi Va-
leriju Kamenskis, dzimušu
1911. g. 19. septembrī, piešķirot
viņai visas miesīga bērna tiesības
un uzvārdu ,,Zvaigznītis".

Visas personas, kurām būtu
dibināti iebildumi pret šo adop-
ciju, tiek uzaicinātas iesniegt
tādus pagasta tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no 3.sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas ne-
kādas ierunas netiks pieņemtas
un adopcija tiks apstiprināta.

Rankā, 1928. g. 28. dec. Ne 172.
3 Priekšsēd. (paraksts).

22623v Rakstvedis (paraksts).

Daugavpils telefona kantoris
izsludina par nederīgu nozaudēto
radiofona abonenta atļauju Ns 22,
izd. 1926. g. I. decembrī no Dau-
gavpils telefona kantora ar Ar-
senija Jāņa d. Formakova vārdu.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa

1929. g. 17. janvāri, pulksten 10
rītā, atklātā tiesas sēdē paslu-
dinās 1914. g. 30. janvāri mirušā
Andreja Jēkaba d. Klūge testa-
mentu.

Liepājā, 1929. g. 3; janvārī.
Kel091m./28.

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
23294 Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
1929. g. 17. janvāri, pulksten 10
rītā, atklātā tiesas sēdē paslu-
dinās 1928. g. 19. septembrī mir.
Ādama Toma d. Macpana testa-
mentu. Ka 1089m, 28.

Liepājā, 1929. g. 3. janvārī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

23293 Sekretārs A. J an s o n s.
Rīgas pils. I rajona īres valde,
uz likuma par telpu īri 12. p.
un civ. proc. lik. 146030. un
146032. p. p. pamata paziņo,
ka Harijs Birnbaums iemaksājis
īres valdes depozītā Ls 60,—
īres naudu, par laiku no 1928. g.
1. decembra līdz 1929. g.' l. jan-
vārim par ieņemtām no viņa
telpām, Rīgā, Mārstaļu ielā Ka 8,
dz. 6 un lūdzis izmaksāt naudu
Haima Kopeioviča tiesiskiem pēc-
nācējiem, kuri lūdzējam neesot
zināmi.

Personas, kurām tiesība uz
deponēto naudu, tiek uzaicinātas
ierasties īres valdē Rīgā, Eliza-
betes ielā Ns 15, dēļ naudas
saņemšanas.

Priekšsēd. Lemko.
23311b Sekretārs Strelerts.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. decembrī izklausīja Valsts
zemes bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkarisko parādu no ,,Aveniņu "
mājām, piederošām Mārtiņam
Rasinām un nolēma: atzīt par
iznīcinātām obligācijas par 400
un 500 rbļ., apstiprinātas 1884. g.
13. janvārī Ka 156 un 157 uz
nekustamo īpašumu Suntažu pils-
muižas zemnieku zemes ,,Ave-
niņu" mājām Rīgas apr., ar zemes
grām. reģ. Ka 3097 par laba
abas obligācijas Jūliusam fon
Hanenfeldtam, kā pirkšanas sum-
mas atlikuma nodrošinājums un
kuras pārgājušas uz Pauli fon
Hanenfeldtu līdz ar Suntažu
muižu uz 1899. ? g. 25. augusta
apstiprināta dalīšanas līguma pa-
mata.

Rīgā, 1928. g. 18. decembrī.
Ns 4965. 21708b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekrstārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g. ' 15. janvāri, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Merkeļa ielā Ns 5,
pārdos Jēkaba Otlana kustamo
mantu, sastāvošu no pudelēm
un rokas divriteņa un novērtētu
par Ls 1120.

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

Rīgā, 1929. g. 5. janvārī.
L. Ks 233. 23368

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ka 7, paziņo,
ka 1929. g.' 17. janvāri, pīkst. ' lO
dienā, Rīgā, Reimersa ielā Ka 1,
dz. 14, pārdos Arona Goldberga
kustamo mantu, sastāvošu no
skapja, elektriskas lampas un
trauku bufetes un novērtētu par
Ls 440.

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

Rīgā, 1929. g. 4. janvārī.
L. Ka 288. 23308

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. janvārī, pulksten 10 dienā,
Rigā, Miera ielā, Ka 27, pārdos
Jāņa Šneidera kustamo mantu,
sastāvošu no viena melna gra-
nīta pulierēta obeliska un no-
vērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 1929. g. 5. janv. 23369
Tiesu izpild. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. lec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. janvārī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Ūnijas ielā Ka 13, pārdos
Annas Simson kustamo mantu,
sastāvošu no viena zirga, ras-
puskām, zirgu iejūgiem un ra-
gavām un novērtētu par Ls 360.

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

Rīgā, 1929. g. 5. janv. 23370
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesas izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Dzir-
navu ielā Ka 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Konstantīna Fogeļa un
Pirmās Latvijas apdrošināšanas
un transporta akciju sabiedr.
prasībās pret Rodku un Izidoru
Michelevičiem par Ls 1038,88
ar % un izd. 1929. g. 7. martā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē,
uz otriem publ. torgiem pārdos

Rodkas un Izidora Micheleviču
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas Jūrmalā, Dubultos, Gon-
čarova ielā Ka 18, ar zemes
grāmatu reģ. Ka i99 un sastāv
no valsts Bulduru muižas at-
dalītā Vec-Dubultu gruntsgabala
ar agrāk Ns 82 b tagad Ns 27,
aptveroša 0,54 ha;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 34.000 un
12.000 cara rbļ.;

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 Rīgas-Valmieras
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 Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1929. g. 5. janvāri:
23309 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka !928%g. 17. novembra
,,Valdības Vēstneša" 262. num.
izsludinātā Henrietei Kārļa m.
Dumpfs piderošā nekustamā īpa-
šuma Jelgavā. Dobeles
Ns 20, 111 hip. iec. ar zemes
grāmatu reģistra Ka 153 pārdo-
šana publiskā izsolē notiks
1929. g 10. aprīlī, pīkst. 10 rītā,
bet nevis 1929. g. 20. februārī.

Jelgavā, 1929. g. 3. janvāri.
Tiesu izp. v. i. K- Burda s.
23305b

"Citu iestāžu
sludinājumi.

?

&axtņcpfum9.
1929. g. 3. janvārī finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Manufaktūras tirdzniecības akciju
sabiedrībai ,,B, Livšics un biedri",
kuras mērķis ir: importa, eksporta
un vietējā tirdzniecība ar dažāda
veida manufaktūras precēm uz
sava r ,ēķina un kommisijā.

Pie nodibināšanās sabiedrība
pārņem savā īpašumā firmai
,,Livšic , Šmulovič & Co" piede-
rošo Rīgā, Grēcinieku ielā Ns 8,
esošo manufaktūras preču tirgo-
tavu ar visiem tās aktīviem un
pasīviem.

Pamatkapitāls Ls 150000, kurš
sadalās 300 akcijās par Ls 500
katra.

Valde atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina Latvijas pil-

soņi:
1) Bencions Livšics. dzīv. Rīgā

Stabu ielā Ka 72, dz. 1,
2) Mote Livšics, dzīv. Rīgā,

Valdemāra ielā Ka 23, dz. 27,
3) Nochums Šmulovičs, dzīv.

Rīgā, Ģertrūdes ielā Ka 60,
dz. 15,

4) Mēra Livšics, dzim. Gins-
burgs, dzīv. Rīgā, Stabu
ielā Ns 72, dz. 1,

bij. Krievijas pavalstnieks:
5) Simons Livšics, dzīv. Rīgā,

Matīsa ielā Ka 43, dz. 4.
Tirdzniecības nod. priekšnieka v.

V. Gailīts.
23231o Revidents A. Celmiņš.

Zemkopības min. kultūrtecn-
niskā daļa, paziņo, ka zemkop.
ministris š. g. 22. decembri ir
apstiprinājis Vizlas ezera melio-
rācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģ. III daļas 383 1. p.
Ka 1033.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Valkas apr. Gaujienas pag. caur
Gaujienu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23256b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 28. decembrī ir
apstiprinājis Ogres upes augš-
gala II meliorācijas sabiedrības
,,Jaunogre" statūtus. Sabiedrība
i i vesta meliorācijas sabiedrību
reģ. III daļas 395. I. p. Ka 1045.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Madonas apr. Mēdzūlas pag.
c. Vecpiebalgu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23257b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 28. decembrī ir
apstiprinājis Dukuru-Annas mui-
žas meliorācijas sabiedrības sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorāci as sabiedrību reģistra
III daļas 396. I. p. Nš 1040.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Cēsu apr. Cēsu pag. c. Cēsīm.

Dalās vadītājs A. Ķuze
23258b Darbvedis 'F. Briedis.

Rīgas notārs Jānis Graudiņš,
pamatojoties uz 1916. g.
3. jūlija likumu par tirdzniecības
un rūpniecības uzņēmumu at-
savināšanu, paziņoju ka Doro-
teja Friderika Grīnbergs, dzim.
Bernšteins, ar š. g. 3. janvāra
līgumu, reģistrētu ar Ns 390
un ierakstītu aktu grāmatā Ka 2,
pārdeva Jakobinei Jēkaba m.
Zīle savu Rīgas apriņķī, Rem-
bates pagastā, pie Lielvārdes
dzelzceļa piestātnes atrodošos ap-
tieku. 23306b

Notāra v. i. J. Šiliņš.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g." 28. decembrī ir
apstiprinājis Dūkšupes meliorāc.
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas392.1. p. Ns 1042

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jaunlatgales apr. Tilzas pag.
c. Tilžu.

Daļas vadītājs A. Ķuze.
23260b Darbvedis F. Briedis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. janvārī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kārļa ielā
Ns 33 pārdos M. Rumjanceva
kustamu mantu, sastāvošu no
dažādām mašīnām un novērtētu
par Ls 50,—, R. Hofmaņa pa-
rāda segšanai. 23313b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 17. janvārī,
pīkst. 10 no rīta Elizabetes ielā
Ns 20, dz. 40, pārdos vairāksolī-
šanā Jēkaba Bērziņa kustamu
mantu, sastāvošu no 1 dīvāna,
2 krēsliem un 1 spoguļa (tremo)
kopvērtībā par Ls 312,60 Rīgas
pilsētas valdes nodokļu nodaļas
prasības segšanai. 23315b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 18. janvārī,
pīkst. 10 no rīta Parka ielā Ka 1-a
pārdos vairāksolīšanā Dāvida
Apta kustamu mantu, sastāvošu
no 2 ozola koka rakstāmgaldiem
kopvērtībā par Ls 159,51 slimo
kases prasības segšanai. 23314b

Aizputes pol. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 14. janvāri,
pīkst. 10, tiks pārdota Kalvenes
pag. Eglienu mājās otrā atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
piederoša Ermanim Balodim, sa-
stāvoša no vienas, pļaujamas ma-
šīnas, vienas ekseju mašīnas un
viņiem divjūgu ratiem un no-
vērtētu kopā par Ls 450,— pro-
testēta vekseļa parāda dzēšanai,
saskaņā ar Liepājas pilsētas 1. iec.
miertiesas izpildu rakstu no
1928. g. 2. augusta Ka 839. 23336b

Ilūkstes apr.pr-ka 1. iec. palīgs

izsludina 1929. g. 9. janvārī,
pīkst. 10 no rīta, Grīvā uz
tirgus laukuma

ūtrupi,
kurā tiks pārdota atklātā izsolē
Dveirai Joseļovič piederošā zemāk
minētā manta:

1) 20 kg smalkā cukura —
novērtēta par Ls 8,—;

2) ēdamgalds, bērza koka,
brūni krāsots — novērtēts par
Ls 5,— ;

3) 12 kg balto zirņu — no-
vērtēts par Ls 2,—;

4) galda svari ar svaru kausiem
un atsvariem — novērtēts par
Ls 15,—; un

5) galda lampa niķeļa ar baltu
kupeli — novērta par Ls 5,90.

Mantas var apskatīt minētā
dienā un vietā. 23330b

11. Dobeles kājn. pulks
pārdos vairāksolīšanā 1929. g.
18. janvārī, pīkst. 10, Daugavpilī

uz tirgus laukuma

5 armijai neder, zirgos.
I* 23200

Mēra pagastam,
Valkas apr., (c. Smilteni)

vajadzīga

vecmāte.
Darbības rajons Mēra-Rauzas

pag. ar 1360 iedzīvot. Alga
pēc valdības noteikumiem Ls 70,
mēnesī, brīvs dzīvoklis ar ap-
kurināšanu un apgaismošanu.

Reflektantes tiek lūgtas ie-
rasties personīgi pie pagasta pa-
domes 1929. g. 19. janvārī,
pīkst. 10 dienā, uzrādot doku-
mentus par tiesībām un līdz-
šinējo nodarbošanos, vai iesniegt
rakstisku pieteikumu līdz minē-
tam laikam ar uzrādītiem doku-
mentiem un apmaksātu ar Ls 0,80
zīmognodevas.
233(>4b Pagasta valde.

Annas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšzemes
pasi Nš 14'i4 34. izd. no Kaln-
cempju pagasta valdes 1926. g.
13. novembrī ar Voldemāra-Ale-
ksandera Andreja d. Bērziua
vārdu. 2096 Iv '

Višķu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 367, izd. no
Višķu pagasta valdes 1920. g.
4. decembrī ar Aloiza Jāņa d.
Teivana vārdu. 17243v

2>e«-*Z€«I>* *>ir«»aldes
mnfrrtdlu aoģatfe

1* izsludina L 20
vafzsti*$ztM izsoli

1929. g. 12. janvārī uz

tūfou, būvēm—-
700 loksnes.

Izsoles sākums pīkst. 11 rītā.
Dalībniekiem jāiemaksā 5°dro-
šības naudas no piedāvājumu vēr-
tības. Tuvākas ziņas dz-ļu virs-
valdē, Gogoļa ielā Ka 3, ist. 103.



Alšvangas pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem, nozaudētus
sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ka 2985,
izd. no Alšvangas pag. valdes
1926. g. 26. martā ar Jēkaba
Knauta vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi Ka 1859,
izd. no Alšvangas pag. valdes
1920. g. 26. jūlijā ar Katrīnes
Jāņa m. Knauts vārdu. 22115v

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Elkšņu pagastam,
Jēkabpils apriņķī, vajadzīgs

ārsts-te<
Darba rajons Elkšņu un daļa

Rītes pagasta ar 1900 iedzīvo-
tājiem. Alga pēc tautas lab-
klājības ministrijas nosacījumiem
Ls 150,— mēnesī, brīvs dzīvoklis
un apkurināšana. Ārsti-tes, kuri
vēlētos šo vietu pieņemt, tiek
uzaicinaāti ierasties pie pagasta
padomes Elkšņu pagasta namā
1929. g. 30. janvārī, pīkst. 12,
uz nolīgšanu, iesniedzot doku-
mentus par izglītību un līdz-
šinējo praksi, vai pieteikties rak-
stiski līdz minētai dienai pie
Elkšņu pagasta valdes, klāt pie-
liekot augšminētos dokumentus.

Pasts caur Viesīti, tālrunis —
Elkšņi 12.
23363b Priekšsēd. (paraksts).

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks,
izsludina par nozaudētu kara
klausības apliecību Ka 33503
ar Kārļa Kraģis vārdu, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1925. g.
30. augustā. dzim.!896.g. 23312b

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks,
izsludina par nederīgu Valkas
kara apr. pr-ka kara kļaus, apliec.
izd. 1926. g. 6. nov. Ka 12466
ar Jāņa Buldurs vārdu ka
nozaudētu. 23316b

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks,
izsludina par nederīgu kara ķlaus.
apliec. Ka 4370, izd. no 8. Daugav-
pils kājn. pulka k-diera 1924. g.
6. jūn. ar Aleksandra Timma
vārdu, kas bojā gājusi. 23317b

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ka 11170 ar
Emilijas Ozols vārdu, pazaudēta
un ar šo tiek izsludināta par
nederīgu. 23318b

Nozaudētas un tamdēļ skai-
tāmas par nederīgām: 1) Latvijas
pase, izdota no Rīgas prefektūras
1927. g. 4. martā Ka B.K.006344/
152622 ar Benedikts Pudans v. un
2) kara klausības apliec, grāma-
tiņa izdota no Rīgas kara apr.
pr-ka 1928. g. 21. jūlijā Ns 26764
uz tā paša vārdu.

Pamats : Rīgas prēf. protokols
sast. 1929. g. 4. janvārī. 23310b

Bērzpils pagasta valde, Jaun-
latgales apriņķī, izsludina par
nederīgiem, kā nozaudētus, se-
košus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ka 1624,
izd. no Bērzpils (agr. Domopoles)
pag. valdes 1921. g. 31. augustā
ar Izidora Pētera d. Pliča vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi Ns 3715,
izd. no Bērzpils (agr. Domopoles)
pag. valdes 1923. g. 23. novembri
ar Jēzupa Jura d. Kalva vārdu;

3) Zirga pasi Ka 4867, izd. no
Bērzpils pag. valdes 1926. g.
17. aprīlī ar Salimona Piternieka
vārdu;

4) Apliecību Ns 2698, izd. no
Ludzas kara apr. priekšnieka
1921. g. 23. martā ar Antona
Eduarda d.Berkeļav. 2I388v

Ilzenes pagasta valde izsludina
par nederīgiem, sekošus nozaudē-
tus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ns 733,
izd. no Zeltiņu pag. valdes 1922. g.
11.sept. ar A'lmas Otto m. Iekļavs,
dzim. Ērglis vārdu;

2) Latvijas iekšz. pasi Ka 1036,
izd. no Ilzenes pag. valdes 1924. g.
23. dec. ar Rūdolfa Sīmaņa d.
Smiltiņa vārdu;

3) Kara klausības apliecību
Ns 2845, izd. no Valkas apr. aps.
priekšn. 1921. g. 18. febr. ar Kārļa

Šīnķera vārdu;
4) Kara klausības apliecību

izd. no Valkas kara apr. priekšn.
1921. g. 9. sept. ar Otto Jāņa d.
Borenca vārdu;

5) Zirga pasi Ka 310/304, izd.
no Vijciema pag. valdes 1920. g.
jūnija mēnesī ar Kārļa Silgala
vārdu. 21490V

t ,

1

$}ažādi
slud-imājumi.

ļļļļļ^ļ

Paziņojums.
1928. g. 14. novembrī finanču
ministris apstiprinājis sekošus.

apdros. un transporta ats..Dau gava"
jauno akciju izlai-
duma noteikumu s:

li Akciju sabiedrība izlaiž
1000 gab. jaunas ceturtā izlai-
duma akcijas par Ls 200,—
katru, kopsummā par Ls 200.000,
nominālvērtībā;

2. Agrāko akciju īpašniekiem
viena mēneša laikā, skaitot no
tās dienas, kad par parakstī-
šanās atklāšanu izsludināts ,,Vald.
Vēstn.", ir priekšrocības tiesības
uz jauno akciju iegūšanu, samērā
ar viņiem piederošo akciju skaitu,
pie kam par katrām 5 vecām
akcijām viņiem ir tiesība pie-
prasīt vienu jaunu IV izlaiduma
akciju. Gadījumā, ja mēneša
laikā visi agrāko izlaiduma ak-'
ciju īpašnieki neizlietotu savas
priekšrocības tiesības, tad katram
agrāko izlaidumu akciju īpaš-
niekam ir tiesība tālākas vienas
nedēļas laikā parakstīties uz
brīvo akciju atlikumu;

3. Ja pie šīs parakstīšanās
piedalītos vairāki akcionāri un
brīvo akciju atlikuma nepietiktu
visu parakstījušos pilnīgai ap-
mierināšanai, tad šīs akcijas sa-
dala starp parakstījušamies sa-
mērā ar viņiem piederošo veco
akciju skaitu;

Bet ja ari pie otrreizējās pa-
rakstīšanās agrāka izlaiduma ak-
ciju īpašnieki visas jaunā iz-
laiduma akcijas nesazīmētu, tad
uz atlikušām akcijām atklājama
publiska parakstīšanās, kura iz-
darāma 3 mēn. laikā, skaitot
no veciem akcionāriem piešķirtā
parakstīšanās laika notecēšanas.

4. Pie' parakstīšanās uz ak-
cijām jāsamaksā sabiedrības
kasē par katru akciju akcijas
nominālvērtība un Ls 4,— iz-
devumu segšanai;

5. Par jaunizlaistām akcijām
dividendes aprēķinās, sākot ar
1928. g. 1. janvāri;

6. Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma akciju sabiedrī-
bas valdē, Rīgā, Jēkaba ielā
Ns 6/8.

Pamatojoties uz noteikumu
2. p. Apdrošināšanas un Trans-
porta A/S. ,,Daugava" ar šo
atklāj parakstīšanos uz jaunā
izlaiduma akcijām, aizrādot, ka
saskaņā ar apstiprinātiem no-
teikumiem, akcijas pilnīgi no-
maksājamas viena mēneša laikā,
skaitot no šā paziņojuma iz-
sludināšanas dienas „Va!dības
Vēstnesī". 23320b Valde.

Kuldīgas Tirgotāju un Rūpnieku
krāj-aizdevu sabiedrība pie L.T.S.
paziņo vispārējai zināšanai, ka
uz pilno sapulču lēmumu no
1928.g.5. augusta un 30.decembra

šī sabiedrība līdzekļu trūkuma dēl

tiek likvidēta
ar 1929. gadu 1. janvāri.
23321b Likvidācijas valde.

Maksātnespējīgās parādnieces —

akc. sab. „Austrums", konkursa
valde,

Rīgā, Brīvības bulv. Ka 1, dz. 4,
zvērināta advokāta Fr. Oailīta

dzīvoklī
otrdien, 1929. g. 15. janvāri, _

pīkst. 18, pārdos va irāksolīšana
tiesības uz sabiedrībai no Valsts
zemes fonda piešķirto bij. alus
brūzi Nosovas miestā, Jaun-
latgales apr., Purvmales pag-

un stacijā, Bokovas sādžā Ka 8»ri

kā ari dažādus vekseļus.
Tuvākas ziņas izsniedz kon-

kursa valde.
23307b Konkursa valde.

Galvenā intenda turas pārvalde
iepirks ttMĒZStisfta izsole

600 ton. rudzu, 800 ton.miežu, 350 ton. zirņu
un 400 ton. auzu

ar piegādāšanu: 1) franko Intendantūras galvenā pārtikas no-
liktavā, Rīgā — 600 ton. rudzu, 400 ton. auzu, 750 ton. miežu
un 300 ton. zirņu; 2) franko Intendantūras Liepājas noliktavā,
Liepājā — 500 ton. miežu un 50 ton. zirņu.

Izsole notiks Galvenās intendantūras pārvaldes telpās, Rīgā,
Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1 a, 1929. g. 17. janvāri, pulksten 10.

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: ,,Uz rudzu, miežu, zirņu
un auzu izsoli 1929. g. 17. janvārī", nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, iesūtāmi vai nododami līdz izsoles atklāšanai Galvenās
intendantūras pārvaldes pārtikas daļas priekšniekam, Rīgā,
Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1 a, vai izsoles dienā — izsoles
kommisijai.

Piedāvājumi jānodrošina: uz rudziem, miežiem un auzām ar
Ls 10, bet uz zirņiem ar Ls 20 no katras tonnas, kuru uzņēmējs
apņemas piegādāt. L57 2* 23375

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

(fasta un telegrāfa, departaments
izsludina

rakstiskas izsoles:
14. janvārī, pīkst. II ritā uz 4 putekļu sūcējiem, 7 decimālsvariem

ar 1000 kg celtspēju, 2 decimālsvariem ar 500 kg celtspēju
un uz sekošiem zīmēšanas piederumiem: 18 sliedes, 105 trij-
stūri, 10 iekalās, 20 velces, 14 rasetnes.

24. janvārī, pīkst. 11 ritā uz 8 stacionārām akumulatoru baterijām
un 4 pārveidotāju agregātiem.

Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas saimn. daļā, istabā Ns 10. 1* L 46 23245

i un Z. d-to 1. rajona inženieris
1929. g. 19. janvārī, pīkst. 10, savā kancelejā, Rīgā, Lāčplēša
ielā Ka 24, dz. 8,

notuvēs sen. jauktas izsoles:
1) 16,0 m gara koka tilta jaunbūve pār Ošupi uz Jaunpils Mad-

lienas ceļa pie Bērzu muižas. Drošības nauda Ls 350;
2) 47,8 m gara koka tilta remonts pār Ogres upi, uz Madlienas—

Vērenes ceļa pie Pēterēnu mājām. Drošības nauda Ls 100.
3) 68,5 m gara koka tilta remonts pār Ogres upi uz Meņģeles—

Vērenes ceļa pie Sniķeru mājām. Drošības nauda Ls 400.
Tuvākas ziņas kancelejā no pīkst. 9—15. L 55 23374

Š. un Z. d-ta 1. rajona inženieris,
Rīgā, savā kancelejā Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, pīkst. 10, 1929. g.
14. janvārī,

izdos otrreizējā jauktā izsolē mazākprasītājiem

5 m sara koka tilta būvi
pār Gaujas pieteku uz Siguldas—Turaidas II b šķ. ceļa. Drošības
nauda Ls 150. Tuvākas ziņas kancelejā. L *51 23373

Z. iēls pfo-tēlefonn raļ. priekfti.

izdus mutiski izsolē
telefona stabu izciršanas un

izvešanas āavous:
1) Rucavas p. t. kantorī š. g. 9. janvārī, pīkst. 2 no Kāpnieku

meža uz Rucavu — 3 gab. 10,5 m. g. 6. gab. 8,5 m. g.; no Libeka
meža uz Papes līniju pie staba Ka 49 — 25 gab. 7,5 m. g.; no
Zvirgzdiņu meža un Nidas ceļa galu — 60 gab. 7,5 m. g.

2) Marijas stacijā š. g. 10. janvārī, pīkst. 11 — no Ķauķa
apgaitas uz Marijas staciju 15 gab. 10,5 m. g., 110 gab. 10,8,5 m.'g.

3) Kalvenes pagasta namā š. g. 11. janvārī, pīkst. 1 — no
Tāšu-Padures meža uz Tāšu-Padures krogu 25 gab. 8,5 m. g. un uz
Šuberta mājām 20 gab. 8,5 m. g.

4) Vaiņodes p. t. kantorī š. g. 12. janvārī," pīkst. 12 — no
Vībiņu meža uz Vaiņodes grants bedrēm — 3 gab. 10,5 m. g., 50 gab.
8,5 m g., uz Bokuma mājām 30 gab. 8,5 m. garus un uz Paula
mājām 37 gab. 7,5 m. g.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā Ls 20 drošības naudas. Tuvākas
ziņas par noteikumiem dabūjamas 2. tēlegrafa-tēlefona rajona
ka 'ncelejā Liepājā, Ulicha ielā Ka 44 un pa telefonu Ka 712. 23319o

Cesvaines virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929.g. 8. februārī Cesvainē, virsmežn.kancelejā,

augošu mežu:
I iecirkņa mežniecībā, Aizkujas novadā: pēc platības 7 vienības

no 0,56—3,4l 'ha, vērtībā no Ls 25—127; pēc celmu skaita 3 vienības
no 104—228 kokiem, vērtībā no Ls 300—600.

II iecirkņa mežniecībā, Aizkujas novadā pēc platības 1 vienība,
0,36 ha, novērtējums Ls 25.

III iecirkņa mežniecībā, Cesvaines un Liezeres novados: pēc
platības 7 vienības no 0,95—3,94 ha, vērtībā no Ls 14—534.

Izsole sāksies pulksten 12.
Mežu pārdos uz Zemkopības ministra apstiprināto nosacījumu

pamata.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgo vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas
par kuru vienība nosolīta. Kā drošības naudu pieņems arī banku
un kredītbiedrību garantijas. Skaidrā naudā iemaksātodrošības
naudu ieskaita pēdējā maksājumā.

Apvienotās drošības naudas izcirtumu tīrīšanai un mežu
kultūru darbiem pircējiem jāiemaksā pie ciršanas biļetes izņemšanas
20% apmērā no nosolītās vienības summas. Šī drošības nauda pāriet
mežu departamenta rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas
satīra un kultūru darbus izved mežu resors. Šo drošības naudas
nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar Jermiņu
līdz līguma notecēšanas dienai. Ja mežu uz fonda zemēm nopircis
zemes ieguvējs, šī apvienotā drošības nauda nav jāmaksā.

Līguma notecēšanas laiks ir 1929. g. 1. maijs. Ja izņēmuma
gadījumā zemkopības ministrija uz pircēja lūgumu pagarinātu meža
izstrādāšanas un izvešanas vai ciršanas vietu notīrīšanas laiku, tad
pirkšanas summa par tām atdalām, uz kurām pagarinājumu dod,
jāpaaugstina par 25—40% no pirkšanas summas. Pirkšanas summu
par atdalu aprēķina no pilnas vienības pirkšanas summas propor-
cionāli mežu resora vērtējumam. Paaugstināšanas procenti pircējam
jāsamaksā zemkopības ministrijai pirms pagarinājuma došanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 23199v Cesvaines virsmežniecība.

Bauskas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 7. februārī, Misas pag. namā,

augošu mežu, .
nev&vdotu *xsolē I«»2S g. 0 marta.
VI iec. mežniecībā, Lambartes novadā, pēc celmu skaita,

12 vienības no 52—480 koku, vērtībā, no Ls 20—199.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātas vērt bas.
Pēc nosolīšanas drošībasnauda jāpapildina līdz 10% no summas

par kuru vienība nosollīta.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas; 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes
un Valsts zemes nbakas 6% ķīlu zīmes; 3) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūras
darbu izvešanai apvienotas vienā summā 2C% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu departa-
metna rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos mežu
resors.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieksatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņa
mežziņa. 23325o Bauskas virsmežniecība.

Burtnieku virsmežniecība
pārdosjauktāizsolēl 929. g. 22. janvāri, virsmežniecības kancelejā
(Dikļu pag. Budenbrokas muižā) saimnieciskā kārtā sagatavotu
un pie Puiķeles stacijas izvestu

bērza tuneļu matku
(G*i centim garas šft« a«)

apm. 300 sterus. Solīšana sāksies no Ls 7,25 par kraujmetru (steru).

Materiāli jāpieņem tādā stāvoklī, kādā tie pie stacijas nokrauti,
bez brāķēšanas un pārmērīšanas, pēc virsmežniecības uzdotā mēra.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisijā pieņems

sākot no pīkst 11 dienā.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas kommisijai iemaksās

Ls 220 drošības naudas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās

izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu Ls 220 neatzīs.
Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts ieksšējo aizķēmumu
obligācijas .Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes
bankas 6% ķīlu zīmes un 2> Latvijas bankas garanatijas.

Slēgtu aplokšņu iesniedzējiem nav tiesības piedalīties mutiskā
izsolē.

Virsmežniecības patur sev tiesību izsludināto vienību noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā (tālrunis Dikļi 3).
23322o * Burtnieku virsmežniecība.

Kārsavas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 17. janvārī, Mērdzenes pagasta
valdes telpās,

uz viensētām likvidējamo mežu;
II! iecirkņa mežniecība Marozovas novadā pēc platības

27 vienības no 0,45—6,48 ha vērtībā no Ls 22—701.
Pušmucovas novadā pēc platības 5 vienības no 0,90—2,34 ha,

vērtībā no Ls 9—160.
Rožanovas novadā, pēc platības 2 vienības no 0,94—2,01 ha,

vērtībā no Ls 85—243.
Lucmuižas novadā, pēc platības 1 vienību no 1,25 ha

vērtībā Ls 91.
Lukašovkas meža novadā pēc platības 1 vienību 0,79 ha

vērtībā Ls 275.
Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no

summas, par kuru vienība nosolīta.
Ka drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredīt biedrību
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā Kārsavas stacijā un
pie 111 iecirkņa mežziņa Ludzā, Rīgas pr. Ka 14.

23326 Kārsavas virsmežniecība.

Raņķu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 6. februārī, Snēpelespag.namāaugošu valsts un fonda mežu
pēc platības un celmu skaita par taksi un takses pazeminājumu.

I iec. (Kundu) mežniecībā, Kundu novadā 6 vienības pēc
platības no 0,95—1,87 ha, vērtībā no Ls 120 līdz Ls 483 un pēc
celmu skaita 17 vienības no 4—68 kokiem, vērtībā no Ls 23 līdz
Ls 169.

II iēc. (Turlavas) mežniecībā, Turlavas novadā 5 vienības
pēc platības 0,08—2,35 ha, vērtībā no Ls 29 līdz 1520 un Vangas
novadā 9 vienības pēc platības no 0,07—2,48 ha, vērtībā no
Ls 4 līdz Ls 206 un 19 vienības pēc celmu skaita no 4 līdz
80 kokiem, vērtībā no Ls 24 līdz Ls 129.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1^27. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem ar 9. panta grozījumu.

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

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

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

Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitāmas
pēdējā maksājumā.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek Mežu
departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus ap-
mežos mežu resors.

Par pārdotām vienībām uz fonda zemes ir jāiemaksā dro-
šības nauda cimimu tīrīšanai 20% apmērā no vienības pārdošanas
summas, pie kam drošības nauda, tāpat kā apvienotā, paliek
Mežu departamenta rīcībā.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, drošības nauda cirtumu
tīrīšanai nav maksājama.

Par pārdevumiem līdz Ls 200 rakstiskie līgumi nav slē-
dzami, ja pircējs visu pirkuma summu pēc izsoles nomaksā, pie
kam nomaksā ieskaitāma ari izsoles kommisijai iemaksātā drošības
nauda operāciju nodrošināšanai.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgiem
iecirkņu mežziņiem. 23324 Raņķu virsmežniecība.

£utrinu virsmežniecība
iznomās mutiskā izsolē 1929. gada 6. februāri, pulksten 12-tos ,

Lutriņu pagasta valdē

zvejas tiesības uz 6 gadiem.
Lutriņu mežmuižas dzirnavas dīķa mežu resoram piederošā

daļā — platībā — 8,28 ha par nomas maksu Ls 20 gadā.
Tuvākas ziņas dabūjamas virsmežniecības kancelejā.
1929. g. 2. janvārī. Ka 1532. 23323 Lutriņu virsmežniecība.

Dzelzceļu 5.ceļu iecirknis
1929. g. 17. janvārī, pīkst. 10
iecirkņa kantorī Ķrustpils stacijā

izsludina

jauktu izsoli
uz ledus sagatavošanu, piegādā-
šanu un novietošanu ledus pa-
grabos un uz ierīkotā laukuma.

a) Ķrustpils stacijā apm.
150.0 kub. mtr. Drošības
nauda Ls 20.00;

b) Rēzeknes II stacijā apm.
600,0 kub. mtr. Drošības
nauda Ls 60,00

Tuvākas ziņas 5. cehi iecirkņa
kantorī no pīkst. 9 līdz 15 darb-
dienās. L. 49. 23372b
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