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Valdības rīkojumi un pavēles.
No kara ministra pavēles JVs 6.

Rīgā, 1929. g. 11. martā.

Pārvaldības daļa.
§ 1.

Aizrādu, ka kara lik. kop. VII gr.
379. pants nosaka, ka uz paša vēlēšanos,
kopējam dienestam ar radiniekiem, die-
nestam tuvāk dzīves vietām, kā arī uz
priekšniecības rīkojumu aktīvā obligāto-
riskā dienesta kareivju, instruktoru un
vecāko ārrindas amatos pārvietošana nav
pielaižama.

Kara lik. kop. VII gr. 381. un 382. p.
pielaiž 379. pantā minēto karavīru pār-
vietošanu uz galvenā štāba rīkojumu
vienīgi sekošos gadījumos: a) karaspēka
daļu papildināšanai, ja šo daļu sastāvs
dažādu nelabvēlīgu apstākļu dēļ ir tik-
tālu samazinājies, ka tām ir apgrūtinoši
pildīt dienestu; b) ja tiek atzīts par ne-
pieciešamu nolīdzināt karaspēka daļu sa-
stāvu, c) karaspēka daļu pārformēšanas
vai izformēšanas gadījumos; d) no jauna
saformēto karaspēka daļu papildināšanai
un e) kara iestāžu un pārvalžu papil-
dināšanai.

Kara ministra 1926. g. 35. pav. 1. §
pielikuma 23. punktu ar šo atceļu.

§2.
Par kara sanitārās pārvaldes gada

svētku dienu nosaku 19. jūliju.

§3.
Ārstu kommisijas virsnieku, sanitār-

virsnieku un kara ierēdņu veselības stā-
vokļa pārbaudīšanai attiecībā uz ārstē-
šanos karavīru sanatorijā Ķemeros notiks
kara sanitārā pārvaldē š. g. 18. aprīlī un
17. maijā pulksten 11. Saraksti par no-
sūtāmiem uz ārstu kommisijām, pievie-
nojot kara ārstu apliecības par slimības
stāvokli, iesūtāmi iepriekš kommisijas
sēdēm kara sanitārās pārvaldes priekš-
niekam, pie kam karaspēka daļu priekš-
niekiem jāatzīmē, kāda grupā, dienesta
apstākļu dēļ, būtu vēlams ievietot sana-
torijā pārbaudāmo karavīru.

Ārstēšanas grupas sanatorijā
^

sadalītas
sekosi: I grupa — no 1. jūnija līdz
4- jūlijam, ieskaitot, II grupa — no
6jūlija līdz 9. augustam, ieskaitot, un
"I grupa — no 11. augusta līdz 15. sep-
tembrim, ieskaitot.

Instruktori, kareivji un brīva līguma
darbinieki, kuriem vajadzīga ārstēšanās
Ķemeru sanatorijā, nosūtāmi pārbaudī-
šanai uz tuvākās kara slimnīcas _ārstu
kommisiju līdz š. g. 18. maijam. Ārstē-
jamo karavīru saraksti kara slimnīcu
priekšniekiem jāiesniedz kara sanitārās
pārvaldes priekšniekam līdz 23. maijam
karavīru sadalīšanai sanatorijā pa grupām.

§5.
Kara ministra 1925. g. 38. pav. 3. §

pielikumā izsludināto sarakstu kara resora
amatiem, kuros darbinieki ar pabeigtu
augstāko izglītību bauda tiesības, kādas
paredzētas noteikumos par valsts darbi-
nieku atalgojumu 43. pantā, papildinu
šādi:

Armijas komandiera štābā:
Inspekcijas nodaļas priekšnieks — Tiesību

zinātņu kandidāta, augstāko militāro
kursu vai kara akadēmijas (izņemot
kara medicinas akad.).

Kājnieku, artilērijas un jātnieku pulkos
un citās karaspēka daļās, pārvaldēs un
iestādēs augšminētos noteikumus attiecināt
arī uz vadu komandieriem un pēdējiem
līdzīgām amatpersonām.

Kara ministris A. Ozols.

Tekošam budžeta gadam izbeidzoties,
uzdodam:

1. Katrā valsts linu pieņemšanas
punktā š. g. 27. martā sastādīt akti par
punktā esošiem liniem un izlietotām linu
pieņemšanas zīmēm, piedaloties valsts vai
pašvaldības iestādes pārstāvim. Akts sa-
stādāma 3 eksemplāros, no kuriem 2 iesū-
tāmi linu monopola nodaļai.

2. Visus līdz š. g. 27. martam iepirktos
linus iesūtīt valsts centrālās linu nolikta-
vās vēlākais līdz š. g. 3. aprīlim.

3. Punktu preču grāmatas noslēgt uz
š. g. 27. martu un iesūtīt nodaļai ne
vēlāk par š. g. 10. aprīli. Privāto per-
sonu punktu grāmatu noslēgumiem jābūt
apstiprinātiem no punktu koncesionāra,
bet kooperatīvu vai sabiedrību punktu
grāmatu noslēgumiem — no viņu valdēm.
Tāpat līdz š. g. 10. aprīlim iesūtāmas
visas izlabošanai izsniegtās linu pieņem-
šanas zīmes.

4. Linu iepirkšanu punktos turpināt
ar jau punktiem izsniegtām linu pieņem-
šanas zīmēm un visus pēc š. g. 27. marta
iepirktos linus iegrāmatot jaunās preču
grāmatās. Pēdējās saņemamas linu mo-
nopola nodaļā pret Ls 4 samaksu gabalā.

5. Pēc š. g. 27. marta iepirktos
linus iesūtīt tikai pēc š. g. 1. aprīļa.

6. Punktu koncesināriem, kuri vēl
nebūtu iesnieguši linu monopola nodaļai
kommisijas un transporta rēķinus par
I928./29. budžeta gadā nodotiem liniem,
resMegt tos vēlākais lidz š. g. 10. aprīlim.

Finanču ministris A. Petrevics.
Departamenta direktors J. Miezis.

Nodaļas priekšnieks R. Loze.

Rīkojums.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Skolotāju - cittautiešu pārbaudīšana

valsts valodas prašanā.
Skolotāju - cittautiešu pārbaudīšana

valsts valodas prašanā notiks piektdien,
š. g. 5. aprīlī, pulksten 16 Rīgā, Raiņa
bulv. N° 29, I valsts vidusskolas telpās.
Skolotājiem, kas vēlas piedalīties šinīs
pārbaudījumos, jāpieteicas līdz š. g.
25. martam Skolu departamentā.

Pieteikšanās raksts apmaksājams ar
zīmognodokli 40 sant. un pie raksta pie-
liekama kvīte par Latvijas bankā Skolu
departamenta speciālo līdzekļu rēķinā
Ne 644 iemaksātiem Ls 5, eksaminācijas
naudas.

Rīgā, 1929. g. 13. martā. N° A-223.
Skolu departaments.

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

1929. g. 18. aprīlī, pulksten 3 dienā.
Rīgā, Dzirnavu ielā JV° 31, dz. 2.

1787) Valmieras apriņķa Rūjienas pil-
sētas apb. gab. N° 123F.

1788) Valmieras apriņķa Rozēnu pagasta
Staiceles bieži apdzīvotās vietas
apb. gab. JVfs 57F.

1789) Daugavpils apriņķa Līvānu pil-
sētas apbūves gabalus, kas novēr-
tēti vietējā zemes vērtēšanas kom-
misijā no ' š. g. 18. februāra līdz
1. martam.

1790) Daugavpils apriņķa Dagdas pagasta
Mariampoles muižas saimn. N° 5F
pārvērtējums.

1791) Valkas apriņķa Smiltenes pilsētas
apbūves gabalus, kas novērtēti
vietējā zemes vērtēšanas kommi-
sijā no š. g. 23. līdz 25. februārim.

1792) Valkas apriņķa Smiltenes pilsētas
neatsavināmo ,,Tiltaga!a" ūdens
dzirnavu pielaižamā augstākā ūdens
līmeņa noteikšana.

1793) Valkas apriņķa Smiltenes pilsēta-
neatsavināmo Vidus ūdens dzir-
navu pielaižamā augstākā ūdens,
līmeņa noteišana.

1794) Ludzas apriņķa Mērdzenes pagasta
Michalovas-Morozovas ftn Stiglovas
valsts meža novada Ūdru sādžas
viensētās iedalītais mežs.

1795) Valmieras apriņķa Kokmuižas pa-
gasta Koku muižas saimn. Ne 77'F
pārvērtējums.

1796) Liepājas apriņķa Virgas pagasta
Paplakas muižas saimn. M>N° 21 F„
29F, 46F un 47F pārvērtējumi.

1797) Liepājas apriņķa Priekules pagasta
Priekules muižas saimn. Ns 25F
pārvērtējums.

1798) Aizputes apriņķa Apriķu pagasta
Apriķu muižas saimn. JNfgJV? 15F un
30F pārvērtējums.

1799) Kuldīgas apriņķa Ivandes pagasta
Mazivandes muižas saimn. Ne 8F,
Fa, Todaišu muiž. saimn. N2N2 8F,
10F, 1IF un 19F un Lielivandes
muiž. saimn. N»N° 7F, Fa, 10F
19F, 18F, 22F, 30F, 33F, 41F, Fa.

45F, 48F un 54F pārvērtējumi.
1800) Ludzas apriņķa Kārsavas pilsētas.

apb. gab., kas novērtēti vieti
zemes vērtēšanas kommisijā no
š. g. 12. līdz 15. februārim.

1801) Rēzeknes apriņķa Varakļānu pa-
gasta Varakļānu muižā un Eleono-
ras mž. saimn. N2 226F.

1802) Rēzeknes apriņķa Dricānu pagi
Taunagu mž. par šervitūtu tiesību
likvidēšanu atstātais mežs Raibu
sādžas viensētniekiem.

1803) Daugavpils apriņķa Višķu pagasta
Mazo-Kusiņu sādžai uz Ambel-
muižas piegr. Nš I8F, Fa atstātais
mežs.

1804) Daugavpils apriņķa Krāslavas pa-
gasta Liel-Kusiņu sādžas viensētām
no Krāslavas muižas atstāt
mežs.

1805) Rēzeknes apriņķa Kaunatas pa-
gasta Rosicas II daļas piegr. N« 15F,
20F, 21F Ostrovku sādžas sikzem-
niekiem.

Rīgā, 1929. g. 13. martā.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Paziņojums JV° 185.

Seru vesrs.
? j

Jūrniecības departamenta kuģniecības nodaļas ilggadīgais bijušais vadītājs
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1929. gada 13. martā miris.

I Viņu mīļā piemiņā paturēs

ļļ Jūrniecības departaments. ?
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Paziņojums
Bolderājā un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr. Jānis Čauris, Boklerājā, Lielā ielā
Ne 3, pieņemts par valsts darbinieku
rajonārstu Bolderājā.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Paziņojums
Bolderājā un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
zobu ārste Margrieta Lauva, Bolderājā,
Kastaņu ielā Ne 2, pieņemta par valsts
darbinieku zobu ārsti.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Paziņojums
Jelgavas apriņķī dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
A. Trofimova aptieka, Vircavā, uzņemta
tautas labklājības ministrijas aptieku sa-
rakstā, kuras izsniedz zāles valsts darbi-
niekiem pret valsts darbinieku ārstu
parakstītām receptēm.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstniecības

nodaļas vadītājs Dr. Driba.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā' ar savu š. g. 11. marta nolēmumu,
paziņo, ka Annas-Lizetes-Marijas Žaņa meitas
Miezis meklēšana, ierosināta ar sludinājumu
š. g; 2. februāra ,,Valdības Vēstneša" 27. numurā,
izbeidzama, jo minētā Anna Miezis atrasta.

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs A. Št u b i s.

Valdības darbība..
Ministru kabineta sēde

1929. g. 12. martā.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai:
1) likumprojektu par 1928./1929. g.

papildu budžeta kārtībā plūdu un
neražas seku novēršanai atvēlēto
kreditu izlietošanu un paredzēto
ieņēmumu ieskaitīšanas kārtību,

2) likumprojektu par dienesta gaitu
armijā un flotē,

3) likumprojektu par goda tiesām.
2. Pieņem noteikumus par sudraba

piecu latu monētu izgatavošanu un nolemj
tos izdot pārvaldes kārtībā.

3. Apstiprina papildu protokolu par
ceļu saraksta grozīšanu, kas pievienots
Nolīgumam starp Latviju un Igauniju
par pierobežas joslas ceļu kopēju lietošanu.

4. Nolemj iesniegt Saeimai ratificē-
šanai draudzības līgumu starp Latvijas
Republiku un Persijas Impēriju.

5. Atbrīvo Latvijas goda konsulu
Ruanā, Francijā, Alfrēdu Ādolfu Sury,
uz paša lūgumu, no ieņemamā amata.

6. Ieceļ Francijas pilsoni Gatien Alfred
Lucien Crētin'u par Latvijas konsulu
Ruanā, Francijā.

7. Piešķir Anglijas organizācijai ^ Impē-
rijas kareivju kapu kommisijā" tiesības
uz visiem laikiem gādāt un rūpēties par
angļu kareivju kapu uzturēšanu un apkop-
šanu Latvijā.

Siešu
sludinājumi.

<M mmJ
Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa Rat-
nieka pilnvarnieka zv. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu 1929. g.
5. marta lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Jānis Ratnieks 2 man-
tojuma da|as par 500 un 200 rbļ.
apstiprinātas 1906.g. 20. aprīlī ar
JNs 121 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Māriņkalna muižas
Ratnieku JN° 35 mājām, ar
zemes grāmatu reģ. JV° 335 par
labu pirmā par 500 rbļ. Augustam
Ratniekam un otrā par 200 rbļ.
Lienei Sniķers, dzim. Ratnieks,
— ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 14,94 dēļ parāda dzēšanas
zemes grāmatās.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām mantojuma daļām,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad šis
sludinājums iespiests „Valdības
Vēstnesī" un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, parādu atzīs par iz-
nīcinātu un lūdzējam dos tie-
sību prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā. *& 3452-

Rīgā, 1929. g. 8. martā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
30407b Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Karlīnes
Vinkmanis pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g.5. marta lēmumu, paziņo
ka parādniece Karlīne Vinkmans
parādu pēc 2 obligācijām par
300 un 2000 rbļ., apstiprinātas
1885. g. 12. aprīlī ar JVo 174 un
1902. g. 11. februārī ar JVs 119
uz nekustamo īpašumu Cēsu
apriņķī, Vecpiebalgas muižas
Maz-Raušu Ns 21 mājām, ar
zemes grāmatu reģ. Ne 3158
par labu pirmā Reinim Melderim
un otrā Miķelim Maizītim blanko
cedētas, — ir iemaksājusi tiesas
depozītā Ls 49,07 dēļ kapitāla
un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vaid.Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
gācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 8. martā.
L. JV? 3431. 30408b

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

šāds Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā uz obroka tiesībām,
Jānim Kleinberģim >/g ideālā
daļa un Amālijai - Vilhelmīnei
Matildei Grīnbergs 8/9 ideālās
daļās piederošā nekustamā īpa-
šuma Tukumā ar zemes grārri.
Ne 105 korrob. akts 1) obligā-
cija par 1000 kr. rbļ., izd. 1908. g.
1. sept. uz Tukuma viesīgās bied-
rības krāj-aizdevu sabiedrības
vārdu un korrob. 1908. g. 1. sept.
arJVs 768 ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto-aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par sa-
maksātu un lūdz. Amalijai-Vil-
helmīnei Matildei Grīnbergs at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 7. martā.
30432r L. JV° 1028/29

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mitteļnofs,

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīkojums JVs 8.
Rīgas ostas valde aizrāda, ka ar š. g.

13. martu sākot no Daugavgrīvas turpinot
līdz pontonu tiltam Daugavas ledus tiek
uzlauzts.

Atkarājoties no tam cik tāļu ledus uz-
lauzts, braucamo un kājinieku ceļu ierī-
kotāji tiek uzaicināti minētos ceļu galos
uzlikt brīdinājumus par aizliegšanu lietot
ceļus.

Ostas priekšnieka v. i. H. Keire.
Darbvedis J. Burga.

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1929. g

AK T I V A. Lati. S.
Zelts lējumos un monētas kasē un

pie ārzemju emisijas bankām . . 23,776,604 17
Ārzemju valūta 66,004,069 64
Sudraba nauda 4,712,719 —
Valsts kases zīmes un sīka metāla

nauda 10,818,010 37
īsa termiņa vekseļi 82,520,887 28
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 47,646,462 16
Citi aktīvi . 15,414,106 73

250,892,859 35

Rīgā, 1929. g. 13. martā.
30709 *

13. martu.

PASĪVA. Lati. s
Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 43,256,900 —Pamata kapitāls. 15,581,423 9g
Rezerves kapitāls 3,090,586 02
Speciālās rezerves 2,500,000 J
Noguldījumi 12,570'634 43
Tekoši rēķini 64,204,č52 93
Valsts rēķini un depozīti 101,340,120 33
Citi pasīvi - 8,348* 641 66

250,892,85935
Padomes priekšsēdētājs J. C e 1m s.

Galvenais direktors K. Vanags.

Rīga
Pateicība.

Sabiedrisko organizāciju padomei palī-
dzības sniegšanai pie Sarkanā Krusta
ienākuši vairāki ziedojumi. Ziedojušas
sekošas sabiedrības un privātpersonas:
Šanhajas latviešu biedrība (caur Valsts
prezidentu) Ls 1512,35, Latv. Bērnu pa-
līdzības savienība Ls 1369,45 (nauda sa-
vākta ar zied. listēm), Latviešu amatnieku
krāj-aizdevu sabiedrība Ls 1000,—, Rīgas
krāšanas un aizdošanas biedrība Ls 600,—,
Latvijas akciju banka Ls 500,—, Kara
tiesas resora darbinieki Ls 322,—, Rīgas
biržas banka Ls 200,—, Krimuldas muižas
darbinieki Ls 161,52 (savākuši ar zied.
listēm), Iekšlietu ministrijas darbinieku
krāj-aizdevu kase Ls 100,—, Latv. Sar-
kanā Krusta Vestienas nodaļa Ls 100,;—,
Alūksnes brīvprāt. ugunsdzēsēju biedrība
Ls 80,—, krāj-aizdevu sabiedrība ,,Pašpa-
līdzība" Ls 73,50, Lauksaimnieku centrāl-
banka Ls 50,—, Iļģeciema alus darītava
Ls 50,—, Katlakalna krāj-aizdevu sabie-
drība Ls 25,75, firma A. Rudzīts un Fo-
gels Ls 10,—, Sieviešu palīdzības korpusa
Slokas nodaļa Ls 10,—, Emilija Cēsnieks
Ls 30,—, Dace Akmentiņa Ls 20,—,
Valdis Krūmiņš Ls 15,—, Helēna Rieksts
Ls 10,—, Emilija Pakalns Ls 4,—, Kārlis
Ziņģis Ls 2,—.

Kādas manufaktūras firmas darbinieki
apņēmušies ziedot ikmēnešus 1% no
savas algas Latgales posta mazināšanai
un pagaidām iemaksājuši Ls 13,30 ar
lūgumu, neminēt firmas uu darbinieku
vārdus.

Sabiedrisko organizāciju padome izsaka
sirsnīgu pateicību it visiem, kas atbalstī-
juši viņas darbību un silti apsveic minētās
firmas darbinieku teicamo pasākumu.

Māksla

Nacionālā opera. Šodien „D ž o k o n d a" pirmo
reizi Teodora Reitera vadībā ar Mariju Ulmanis
titullomā. Pārējās lomās Helēna Berzinskis,
Herta Lūsis, Jānis Vītiņš, Viktors Stotts u. c. —
Piektdien, 15. martā, ,,Polovciešu dejas"
(,,Kņazs Igors" 2. cēliens), ,,Šopeniana" un

,,Pachita" pēdējais cēliens. Piedalās Ale-ksandra Feodorova un viss operas balets, bez
tam solisti Natālija Ūland-Šulcs, Alberts Verners
Jānis Kārkliņš un operas koris. — Sestdien'
16. martā, Anrī Marto pēdējais koncerts'
Abiem iepriekšējiem koncertiem bija ļoti lieli
panākumi, tiklab- publikā, kā presē. Pēdējā
koncertā Marto spēlēs Mendalsona vijoļkoncertu
Bēthovena Kreicera sonāti, Sarazātes Karmen-
fantāziju u. c. — Svētdien, 17. martā , tautae
izrādē, pulksten 2 dienā, ,,Gulbju ezers".
Pulksten 7.30 vakarā, ,,S k r e j o š a i s Ho-
landieti s".

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 14. martā , pulk-
sten 4 pēc pusdienas, kara vīriem, Kalderona
„Dzīve — sapni s". — Piektdien, 15. martā
pulksten 7.30 vakarā, Bataiļa ,,Kailā" ar
Liliju Štengeli. — Sestdien, 16. martā , pulk-
sten 4 pēc pusdienas, skolām, Tora Hedberga
drāma ,,Juhans Ulfšjern s". Pulksten 7.30
vakarā, E. Vajdas komēdija ,,V i ņ a šķ i r a s".
Molnara lugu ,,Melnais briljants" (ar
Liliju Štengeli) pirmo reizi izrādīs trešdien,
20. martā.

Dailes teātris. Ceturtdien, 14. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,Māsas
Žerār". — Piektdien, 15. martā, pulksten 7.30
vakarā, „R āksts vai ērglis". Studentiem
un skolniekiem puscenas. — Sestdien, 16. martā,
pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi G. Levina
komēdija „Ž e n i j a s t a r t ē". — Svētdien,
17. martā, pulksten 2 dienā, tautas izrādē
,,M asas Žerā r". Pulksten 7.30 vakarā ,
Levina komēdija ,,Ž e n i j a start ē".

KURSI

Rīgas biržā, 1929. gada 14. martā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,23—20,38
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
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 138,20—138,90
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,60—208,65
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 92—100

Vērtspapīri:
5% 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 P. Rupners.

Redaktors M. Ārons.
HllillIlllIlMI—M—1 lll miwii ?????IM^—miT'

Talsu apriņķa pašvaldību apspriede.
Talsu apriņķa pagastu pārstāvji 28. fe-

bruārī sanāca Talsos pārrunāt par taga-
dējo pašvaldību stāvokli un darbību.
Apriņķa valdes priekšsēdētājs Lejiņš
ziņoja, ka no vietējiem lauksaimniekiem
sēkla iepirkta par Ls 33.035. Pieprasīti
248.714 kīlo dažādas sēklas, bet iepirkti
tikai 106.016 kilo. Visvairāk iepirkti
mieži, bet daudz iztrūkst auzu. Tā kā
apriņķa valde centusies ņemt tikai labāko
un tīrāko labību, cer, ka sēkla būs laba,
lai gan vienā, otrā gadījumā dīgšanas
% varot būt zemāks par parasto.
1. martā pagasti bijuši parādā apriņķa
valdei Ls 45.994,06! Iemaksas nokārto-
juši tikai Mērsraga un Upesgrīvas pa-
gasts. Apspriede atzina, ka lai gan ap-
stākļi ir grūti, tomēr pagastu valdēm
jācenšas nodokļi iekasēt, lai pašvaldības
varētu kārtīgi darboties. Apriņķa budžets
nākamam gadam līdzsvarots uz Ls 153.000
un bēz iztrūkuma. Apriņķa valdes
loceklis Hermansons ziņoja, ka nodrošinot
lauku iedzīvotājus slimības gadījumos,
slimnieku skaits tā pavairojies, ka apriņķa
slimnīca jāpaplašina, ceļot otru stāvu.
Apriņķi ir 34 pamatskolas ar 93 skolotājiem
un 2108 skolēniem. Nožēlojami, ka vēl
ļoti daudz skolas gados esošie bērni dzīvo
mājās un cenšas izvairīties no skolas
apmeklēšanas. Vecāku aizbildināšanās ar
trūkumu esot nevietā, jo trūcīgos skolē-
nus pabalsta.

Nākamā pavasarī domāts ierīkot daudz
izmēģinājumu lauciņu un lielu vērību pie-
griezīs jaunsaimniecību uzlabošanai. Rī-
kos arī apgabala izstādi. Ievērojot slik-
tos apstākļus, apspriede nolēma lūgt zem-
kopības ministriju atļaut izsniegt katrai
saimniecībai sēklu vairāk kā par Ls 200.
Apspriežot pagastu budžetus, nolemj lūgt,
lai personas nodokli atstātu arī uz priekšu
un lai skolotāju algošanu uzņemtos valsts.

Vienbalsīgi atzina par vēlamu manto-
šanas lietas nodot pagastu tiesām un pa-
plašināt šo tiesu kompetences. Tāpat
vienbalsīgi nolēma lūgt satiksmes mini-
striju noņemt no lielceļa Stendes-Ventspils

šaursliežu dzelzceļu un to pārbūvēt 750
mm platumā. Atzina arī, ka pastāvošā
nodokļu iekasēšanas kārtība būtu vien-
kāršojama, apvienojot mazākos nodokļus
vienā. (Iekšl. Min. Vēstn.).

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
28. febr. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
25. febr. nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas par 15.000 kr. rbļ., korrob.
1913. g. 28. okt. ar J\e 1466 uz
Tukuma immobila ar zemes grām.
JVs 124 attzīts par samaksātu
un lūdzējam Kārlim Strausam
dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. JV

Jelgavā, 1929. g. 7. martā.
Priekšsēd. v. P. Stērste

30435r Sekr. Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
28. febr. nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Ventspils zemes grāmatu no-
daļā uz Grietai Sprinks piederošā
nekustamā īpašuma Ventspils
apr. Sarkanmuižas pag. zemes
gab. XII ar zemes grām. Ne
JW° 1800/5587 korrob. akts: 1)
obligācija par 1000 kr. rbļ., izd.
1913. g. 19. aug. uz Ventspils
latviešu krāj-aizdevu sabiedrības
vārdu un korrob. 1913. g. 26. aug.
ar.N°1114, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,gai-
dības Vēstnesī" un iesniegt min.
aktu.

Ja noteiktā laikā aktu neie-
sniegs, tiesa atzīs obligāciju par
iznīcinātu un lūdz. Grietai Sprinks
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 7. martā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š.g. 28. fe-
bruāra nolēmuma dara zināmu
vispārībai, ka obligācijas, kas sīki
apzīmētas šis tiesas 1928. g.
12. jūlija nolēmumā, atzītas par
iznīcinātām un lūdzējai Tukuma
viesīgās biedrības krāj-aizdevu
kasei dota tiesība prasīt jaunus
šo obligāciju norakstus, kuri
stāsies nozudušo oriģinālu vietā.

Jelgavā, 1929. g. 7. martā.
30436r L. Ne 507 29

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
28. febr. nolēmuma, uzaicina tās
personas, kuru rokās atrodas
šādi Ventspils zemes grāmatu
nodaļā uz Andrejam Krebbem
piederošā nekustamā īpašuma
Ventspils apr. Sarkanmuižas pag.
Krebbe Ns 15 mājām ar zemes
grām. JNs 953/2592 korrob. akti:
1) obligācija par 2000 rbļ. izd.
1907. g. 28. febr. uz Ventspils I
Latviešu krāj-aizdevu sabiedr.
vārdu un korrob. 1907. g. 5. martā
ar JV» 248 un 2) obligācija par
1000 rbļ. izd. 1912. g. 7. dec.
uz Ventspils latviešu krāj-aizdevu
sabiedrības vārdu un korrob.
1912. g. 18. dec. ar žurn. JVs 1796,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minētos aktus.

Ja noteiktā laikā aktus neie-
sniegs, tiesa atzīs tos par iznī-
cinātiem un lūdz. Andrejam
Krebbem atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 7. martā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
27. janvārī mir. Annas Gedus m.
Brinkis (Brinkus), dzim. Lerchs
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantniekiem, legatāriem
fideikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai

tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 6. martā.
Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011-,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1922. 8-
23. martā mir. Jāņa Andža d.
Frišenbrudera atsfāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-

niekiem, legatāriem, fideikomrru-
sāriem, kreditoriem u. t.t.,P'teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot n°
sludinājuma iespieduma dienas,
,.Valdības Vēstnesī".

Terminā nepieteiktās tiesības

ieskatīs 'par spēku zaudējuša»-
Jelgavā, 1929. g. 6. marta.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs MitteļhotS;

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gaa
28. februāra nolēmuma a»J'
zināmu vispārībai, ka obligac»J

par 7000 kr. rbļ., korrob. 1914- &;
26. maijā ar Ne 788 uz Ķērne"
peldvietas immobila ar zetn.g'Vj
JVe 593, atzīta par iznīcinātu u

lūdzējai Tukuma viesīgās bie*.
krāj-aizdevu kasei dota tiesu
prasīt jaunu šīs obligācijas n

rakstu, kurš stāsies ne
oriģināla vietā. L '",-t?

Jelgavā, 1929. g 7. «*»
Priekšsēd.v.P.fh„l 30437r Sekretārs Mittein»"



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVe24, ist. 20. paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1923. g. 18. dec,
1924. g. 26. maijā un 6. sept. un
1925. g. 11. jūnijā ar žurn.

NsJfe 1680, 883", 1510 un 1496,
korrob. parād. rakstiem un citu
prasību apmierināšanai no Jāna
Steinberga, 1929. g. 15. maija,
pīkst. 10 ritā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Jāņa Miķeļa d. Steinberga
nekustamo īpašumu, kurš atrodas
Tukuma apr., Dzirciema pag. ar
zemes grām. reģ. Ne 818 un sastāv
no Lauriņu muižas ,,Kerre" mā-
jas 161 pūrv. 17 kapes platībā;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 6000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4000,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
30657z Tiesu izp.v.i.K-Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka vācu centrālās sabiedr.
kases prasības pēc 1927. g.
25. martā ar žurn. Ne 1514 korob.
obligācijas Ls 3000,— ar °/ n un
izdevumiem un citu prasību ap-
mierināšanai no Emīlijas Žūkas
1929. g. 15. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos
Emīlijas Jāņa m. Žūkas nekust,
īpašumu, kurš atrodas Bauskas
apr., Bauskas pagastā, ar zemes
grāmatu reģistra Na 8704 un
sastāv no Bauskas'' pils muižas
,,Klidziņ-Žūka" mājām,71,27pūr-
vietas platībā;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 8000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 6500. ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zaiogs — desmitā daļa
no apvcrtesanas 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 pārdo-
šanas dienai.

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

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
30663 Tiesu izp.v.i. K. Burdais.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2500 un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p * no
novērtēšanas summas Ls 2.= 00
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdo-
šanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 250 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. 12. martā.
Ne 575. 30683

Tiesu izp. J. Pētersons.

Rīeas apr. 3. iec. miertiesnesis,

civ proc Hk- 2011., 2012.,

-xl!9 p. namata-paziņo, ka pēc
«atere» pagastā Ādmiņu mājās

«irušā lorfea Jāņa d. Mežaka
atklāts mantojums un uzaici-

"v jSi( f, kam uz šo mantojumu,
n

sākarā ar to tiesības kā man-

tiniekiem, legatārijiem, fideikom-
fojsārijiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības minētai titsai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma

ēšanas dienas.
ja minētās personas savas tie-

«ibas augšā minētā te.miņā ne-
ieteiks, tad viņas atzīs ka šīs
tiesības zaudējušas. Ne 256
Skrīveros, 1929. g. 6. martā.

BllOz Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa miertiesnesis, sa-
'Skaņā ar savu 1929. g. 28. fe-

bruāra likumu, pamatodamies
«Z civ. proc. lik. 1401. p. un civ.

'ik. (X sēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1928. g. 14. septembrī mir.

Antipa Dmitrija d. Buchalova
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz mantojumu,
kas palicis Jaunlatgales apr.,
Gauru pagastā.

^Mantojuma tiesības jāpieteic
Pēc piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 8. martā.
Aps. lieta Ne 10.

30454ē Miert. J. Gtīt manis.

Codes pagasta tiesa,
Bauskas apr., uzaicina mirušā
'928. g. 30. augustā Jāna Ģe-
derta d. Taubes ai. Balodis Codes
Pag- „Svalpju" un ,,Maz-Skaz-
barzdu" māju īpašn. kreditorus
Pjeteikt šai pag. tiesai savas pra-
sības 6 mēn. laikā no šī sludinā-
H- ma iespiešanas trešo reizi ,,Val-
dības Vēstnesī". Pēc šī termiņa
nekādas prasības netiks ievērotas.
?'"35lz 1 Pagasta tiesa.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1929. g. 28. fe-
bruāra lēmumu, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un

civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.
uzaicina 1926. g. 29. maijā mir.
Jāņa Nikandra d. Lebēdinska
mantiniekus pieteikt savas man-
tošanas tiesības uz mantojumu,
kas palicis Jaunlatgaies apr.,
Purvmalas pagastā.

_Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības 6 mēnešu laikā,

«kaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1929. g. 8. martā.
Aps. 1. JVe 8.

30453c Miert. ļ. Gutmanis.

Jēkabpils iecirkņa miertiesnesis,
pamatojoties uz civ. proc. lik.

480/46. p. paziņo, ka saskaņā
ar 1929. g. 9. marta lēmumu
atzīta par nederīgu un iznīcinātu
vispārēja tiesu pilnvara, izdota
no Jāņa Pētera d. Rubeņa —
Jānim Kriša d. Kātiņam un ap-
liecināta pie Jēkabpils notāra
Ernesta Jagda ' l929. g. 9. jan-
vārī, ar reģistra Ne 251.

Jēkabpilī, 1929. g. 9. martā.
Lieta Ne 477.

30448ē Miertiesu, (paraksts).

Jelgavas apriņķa iec. miertiesne-
sis, saskaņā ar civilprocesa lik.
1958. p. paziņo, ka 1929. g>
19. martā, minētās miertiesas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1929.g.
31. janvārī Rīgā mir. Jāņa-Lud-
viga-Didriķa Didriķa d" Tomsona
testamentu. Ne 18

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
Miertiesnesis (paraksts)

Rīgas pils. 8. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar sodu lik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1929. g.
ķ februāra spriedumu Marija
leverins viņas apsūdzībā pēc
sodu lik. 210?. p. par sabojātu un
lietošanai nederīgu vīģu pārdo-
šanu atzīta par vainīgu un sodīta
ar Ls 15,—- vai maksāt nespējas
«adījumā ar arestu uz četrām
dienām.

Atzīme. Spriedums stājies li-
kumīgā spēkā. Marija Beverins
ir augļu tirgotavas īpašniece,
Rīgā, Valdemāra ielā Ne 31.

Rīgā, 1929. g. 11. martā. JVe 124
30652z Miertiesnesis (paraksts).

Kastranes pagasta tiesa,
pamatodamās uz savu lēmumu
no 1929. g. 24. janvāra un pagasta
tiesu lik. 108. un 109. p. paziņo,
ka laulāts pāris Augusts un Anna
Lazdiņi pieņem — adoptē mie-
sīga bērna vietā, ar visām man-
tošanas tiesībām, Martas Miķel-
sons pieņemto bērnu — Arvidu
Miķelsonu, dzimušu 1928. g.
5. jūnijā, piešķirot tam uzvārdu
,,Lazdiņš" un vārdu ,,Arvids ".

Iebildumi iesniedzami šaī tiesā
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". No 6

Kastranē, 1929. g. 28. febr.
1 Priekšsēdētājs Auziņš.
30352z Darbvedis Segliņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiešo
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
22. martā, pulkst. 10 dienā.
Rīgā, Kr. Barona ielā JVs 45 ,
garāžā, un Lāčplēša ielā JVs 39,
dz. 1, pārdos Zaras Levins kust.
mantu, sastāvošu no smagā
automobiļa, mēbelēm, portjerām
u. c., novērtētu par Ls _ 2038.

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

Rīgā, 1929.g. 13. martā. 30707
Tiesu izpild.J. Kazubierns.

^Rī«<as P. iec. miertiesnesis na-

|ņo,- ka 1929. g. 18.. janvārī
Ekiju sab-ba ,.Auseklis" iesmē-
lusi prasības sūdzību Ls 947,85
apmērā pret Mattiasu Kacu, kura
Krese prasītājai nav zināma,
kamdēļ uz prasītājas lūguma un
uZ civ. proc. lik. 74, 75, 298,
pj.—311 p. pamata mierties-
|*šis uzaicina Mattiasu Kacu
ātru mēnešu laikā no šī 'sludi-
piuma ievietošanas dienas
B/ald. Vēstn." ierasties mier-
tiesneša kamerā Rīgā, Andreja
pumpura ielā JVe 1, vai paziņot
miertiesnesim savu adresi.

ja Mattiass Kacs neieradīsies
un savu adresi minētā laikā ne-
paziņos, pavēstes un uz viņu
attiecošies raksti tiks atstāti
tiesss kancelejā, bet lieta tiks
izspriesta bez viņa.

Rīgā, 1929. g. 6. martā.
3C084z C. I. Na 144.

Miertiesnesis (paraksts).

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

l) *ka Latvijas bankas un citu
prasību apmierināšanai no Līnas
Snikers un Cecīlijas Jēgers
1929. g. 15. maijā, pīkst. 10
ritā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē,

publiskos torgos pārdos
Līnas Snikers, Cecīlijas Jēgers,
Jāņa un Ievas Makeviču un
Zetes Alss nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Talsu apriņķa No-
gales pagastā ar zemes grāmatu
reģ. JVs 4 un sastāv no Nogales
muižas „Baltaču" mājām;

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

3) ka bez augšmin. prasībām
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 13,700 ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zaiogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un
jāstāda 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 zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 30661

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

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
Tiesas izpildīt, v. i. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 23. martā, pīkst. 12
dienā, Birzgales pag. ,,Sildedžos"
pārdos Līnei Veidmiller pederošo
kustamu mantu, sastāvošu no
vienas ķēves un vienas govs un
novērtētu par Ls 250,—.

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
30656/. Tiesu "izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 23. martā, pīkst. 2 dienā,
Birzgales pag. ,,.Mazgos" pārdos
Jānim Zilgaīvim piederošo ku-
stamu mantu, sastāvošu no di-
vām govīm un novērtētu par
Ls 300,— .

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
30655z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
21. martā, pulksten 10 dienā,
R'gā, Blaumaņa ielā JVs 5a,*dz. 21,
I! ūtrupē pārdos Alfrēda Unti-
novska kustamo mantu, sastā-
vošu no 2 pagaidu apliecībām,
kuras atvieto 10 akcijas, novēr-
tētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
30706 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeja ielā JVs7,paziņo , ka
1929. g. 25. martā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā JVs 5,
dz. 1, otrreizējā izsolē pārdos
Jēkaba Otlana kustamu mantu,
sastāvošu no dzelzs naudas skapja
un novērtētu par Ls 400,--.

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

Rīgā, 1929. g. 12. martā.
30688/. L. JVs 360

Tiesu izp. V. Požariskis.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības pēc 1923. g. 9. maijā,
1926. g. 26. februārī un 9. jūnijā
un 1927. g. 3. martā ar žurn.
JVsJVs 1854, 1537, 3986 un 1039
korrob. parāda rakstiem apmie-
rināšanai, 1929. g. 15. maijā,
pīkst. 10 ritā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē" publiskos torgos
pārdos Annas Sirmel-Kronberg,
dzim. Misiņ, nekustamo īpašumu,
kurš atrodas Bauskas apr. Vec-
saules pagastā ar zemes grāmatu
reģistra JVs 1520 un sastāv no
,,Likverten-Mārtiņ-Krišs" mā-
jām ;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 5900,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 4750,—
ar %;

4) ka personām, kuras veļas

pie torgiem ņemt dalību, jāie-
maksā zaiogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
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 Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
30659z Tiesu izp.v.i. K- Burdais.

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

1) ka Jāņa Valleika prasības
Ls 250,-— ar °(l un izdevumiem
apmierināšanai no Friča Lasmana
1929. g. 15. maijā, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Friča
Jēkaba d. Lasmaņa nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Tukuma
apr. Sēmes pag. ar zemes grām.
reģ. Ne 2680 un sastāv no Kaives
muižas ,,Lācišu" mājām, 17,50
hektāru platībā;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 1000,—

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2100,— ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zaiogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

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

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 30660b

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

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Vulfa Blumenau'a pra-
sības Ls 350,— ar % un izdev.
apmierināšanai no Anša Blūm-
bacha 1929. g. 15. maijā, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos Anša
Friča d. Blūrnbacha nekustamo
īpašumu, kurš atrodas Talsu apr.
Lībagu pag. ar zemes grāmatu
reģ. JVs 3312 un sastāv no ,,Kur-
saku" mājām;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1627,60 ar 0/0;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zaiogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu noda|ā.

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. 12. martā
Tiesu izp. v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā JVs24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības pēc 1926. g. 29. jūnijā
ar žurn. Ne 4292 korrob. parāda
raksta apmierināšanai 1929. g.
15. maijā, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publis-
kos torgos pārdos Jēkaba Jāņa d.
Kupeia nekustamo īpašumu, kurš
atrodas Jelgavas apr., Dobeles
pagastā ar zemes grāmatu reģ.
JVs 9696 un sastāv no Bērzbeķes
muižas atdalīta zemes gabala
,,Vēja dzirnavas";

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 4900,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 8000,— ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā " zaiogs — desmitā dala
no apvērtēšanas 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, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 12. martā.
Tiesu izp. v. i. K- Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
II iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVs9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo,
ka 1929. g. 24. maijā, pīkst. 10
ritā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē,
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu, piederošu
Annai Jēkaba m. Pelcis, kurš
atrodas Kuldīgas apr. Lutriņu
pag. ar nosaukumu ,,Plaviņi"
JVs42F un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar krepost
JVs 8896.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iee., kura
kanceleja atrodas* Aizputē, Boju
ielā JVs 18, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141, 1143, 1146—1149
p. paziņo, ka 1929. g. 17. maijā,
pīkst. 10 no rīta Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē tiks pārdots pirmā
publisk.vairāksolīšanā nekustams
īpašums, piederošs Kārlim Jāņa d.
Burkevicam, zem nosaukuma Du-
nalkas ternentintecinajava JVsl26,
atdalīts no Dunalkas valsts mui-
žas un ierakstīts Liepājas-Aiz-
outes zemes grāmatu nodaļā ai
krepost JVs 2846-111 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000,— un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas Sav-
starpējās Kredītbiedrības pra-
sības apmierināšanas. Bez mi-
nētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 11700,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871.p. no novērtēšanas
summas Ls 5000,— vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
no tam, kura summa būs aug-
stāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500,— drošības naudas.

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

Visi dokumenti, attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
pie tiesu izpildītāja. JVe 190

Aizputē, 1929. g. 8. martā.
30664z Tiesu izp. A. Sālavs.

Nodokļu departamenta dažādu
maksāiumu piedzinējs paziņo, ka
1929. ģ. 19. martā, pīkst. 2 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVe 41, pārdos
vairāksolīšanā Fridricha Vink-
mana kustamu mantu, novērtētu
par Ls 705,— un sastāvošu no
pianino un galdiem viņa sodu,
traktieru un 1927. g. "procent.
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 12. martā.
30689z Piedzinējs Derings.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929.g. 19. martā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, 1. Pils iela JVs 17,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Her-
maņa Raichela kustamu mantu,
novērtētu par Ls 306 un sastā-
vošu no mēbelēm, viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. s. 6. martā.
30700 Piedzinējs A. Ozoliņš.

Nodokļu departamenta
afecizes nodaļa

1929. g. 26. martā, Rīgā, Lielā
Pils ielā JVs 12, pagraba telpās,
no pīkst. 10 rītā līdz 15 dienā,

pārdos vairāksolīšanā
akcīzes pārkāpumu lietās konfis-
cētos lietišķos pierādījumus sa-
stāvošu no dažādiem reibinošiem
dzērieniem, kā vīniem, liķieriem,
tabakas precēm, tukšām pudelēm,
alus muciņām un kastēm.
30708 Vice-direktors A. Šubbe.

Kosas pagasta padome
(Cēsu apriņķī) š. g. 23. martā,
pīkst. 12 dienā, Kosas pagasta
namā izdos 2*

JAUKTĀ IZSOLĒ

mazākprasītājiem ši pagastaBcdr-
kalna I. pak. pamatskolas

ēkas jaunbūves darbus.
Rakstiski piedāvājumi un lū-

gumi pielaist mutiskā izsolē, no-
maksāti ar attiecīgu zīmognodokli
līdz ar drošību Ls 500,— apmērā
iesniedzami lidz izsoles sākumam
Kosas pagasta valdei.

Kā drošību pieņems arī bankas
garantiju vai drošus galviniekus.

Nosolītajam pie nosolīšanas ie-
maksātā drošības nauda Ls 500,—
jāpapildina līdz 10°/0 no nosolītās
summas.

Citus paskaidrojumus un norā-
dījumus sniedz pagasta valde.

Kosā, 1929. g. martā. Ne 423-25
Pag. valdes priekšsēdētājs

30672z (paraksts). _
Rīgas prefektūra izsludina par

ned. nozaud. dienesta apliecību
JVs 3902, izd. 1926. g. 22. okt. uz
Rīgas pils. policijas rezerves jau-
nākā kārtībnieka p. v. i. Augusta
Buševica vārdu. 306872

GntonS iniendontūro^ pirulde
iepirks rakstiskā sacensībā

145 tonnas vietēja vai ārzemes (Mii)
sālīta cūkas speķa

uz š. g. 13. marta izsoles nosacījumiem ar grozītiem piegādes ter-
miņiem, negrozītām vietējā speķa kondicijām, bet grozītām kondi-
cijām ārzemes speķim, ar nodošanu franko intendantūras galvenā
pārtikas noliktavā, Rīgā.

Sacensība notiks Rīgā, Valdemāra ielā JVs 10/12, dz. 1-a,
Galvenās intendantūras pārvaldes telpās, 1929. g. 18. martā, pīkst. 10.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu: ,,Uz vie-
tējā vai ārzemes sālīta cūkas speķa sacensību 1929. g. 18. martā",
nomaksāti ar attiecīgu zimognodevu, iesūtāmi vai nododami līdz
sacensības atklāšanai Galvenās intendantūras pārvaldes pārtikas
daļas priekšniekam, Rīgā, Valdemāra ielā JVe 10/12, dz. 1-a, vai
sacensības dienā — sacensības kommisijāi līdz pīkst. 10.

Piedāvājumi jānodrošina ar Ls 100,— no katras tonnas, speķa
kuru uzņēmējs apņemas piegādāt. L1380 30711 *

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

Mežu departaments
noturēs 1929. g. 18. martā, pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv.
JVs 6, dz. 9, rakstisku izsoli

560 dzelzs zimogāmuru
piegādāšanai.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, apmaksāti ar 40 sant.
zīmognodevu un uzrakstu ,, Uz 1929. g. 18. III zīmogāmuru izsoli"
iesniedzami izsoles dienā līdz pīkst. 12, tieši izsoles kommisijāi
vai iesūtāmi pa pastu līdz minētam laikam mežu departamentam.

Pirms izsoles sākuma sacensības dalībniekiem jāiemaksā
vai jāpievieno rakstiskam piedāvājumam Ls 300 drošības nauda,
kufa pie līguma slēgšanas jāpapildina līdz 10°/0 no nosolītās summas.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī vērtspapīrus, uz-
rādītus likuma par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām 12. pantā.

Līgums jāslēdz 3 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas
par piegādes piešķiršanu. Visu zīmogāmuru nodošanas' termins
1929. g. 25. maijs. Piegādāšana pa daļām pielaižama.

Izsoles noteikumus un zīmējumus var saņemt Mežu departa-
mentā, Rīgā, Kalpaka bulv. JVe6.dz. 9, ist. 6, darbdienās no pi.l 1—13.

! 30194o 1* L 1245 Mežu departaments.

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina rakstisku izsoli š. g. 26. martā uz

piecu (5) līdzstrāvas agregātu piegādi.
Drošības nauda 10% apmērā no piegādājuma vērtības. Tuv. zinas
izsniedz p. t. d-ta saimn. daļā, istabā Ns 10. L 1360 1* 30601



Nodokļu departaments paziņo,
ka Jāņa Kalniņa vīnu darītavai
Rīgas apriņķī, Nurmižos, izdotā
š. g. 7. janvārī bandroļu burtnīca
ar JVs 186, pieteikta par zudušu,
kāpēc tāda, ja kur atrastos, uz-
skatāma par nederīgu.

Nozaudētās vietā J. Kalniņa
vīnu darītavai šodien izsniegta
jauna bandroļu burtnica arJVs239.

Rīgā, 1929. g. 12. martā. '
Nodokļu dep-ta vicedirektors

30690z A. Subbe.
Rēzeknes apr. valde ziņo vis-

pārībai, ka šīs valdes savā laikā
iesūtītās zirgu'pasu blankas ar
JVsJVs 31051, 31052 gājušas zu-
dumā un tamdēļ saskaņā ar
viņas 1929. g. 26. februāra lē-
mumu skaitāmas par nederīgām.

Kārķu pagasta valdei,
Valkas apriņķī, adrese caur Kār-
ķiem, tūliņ vajadzīgs iestrādājies

kancelejas ierēdnis
Pieteikties pie pagasta darb-

veža, Kauliņa. Alga pēc vieno-
šanās. 2

Tuvāka dzelzceļa piestātne
Piksari 9 klm. 30554b

Priekšsēd. v. A. Kauliņš.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 21. martā,
pīkst. 10 dienā, L. Kuldīgas
ielā JVe 9, dz. 5, pārdos vairāk-
solīšanā pils. E. Oarfelda piede-
rošas dzīvokļa iekārtas mantas
un rokas šujmašīnu, novērtētus
kopsummā par Ls 270,— īres
maksas parāda un tiesāšanās iz-
devumu piedzīšanai par labuV.
Zvanitn, pēc Rīgas pils. 2. rajona
īres valdes izpildu raksta JVe 1251.

Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina 1929. g.
19. martā, pīkst. 10 rītā, pie Lau-
cesas pagasta nama ūtrupi, kurā
tiks pārdota atklātā izsolē pils.
Kuzmai Naglisam piederoša govs,
trešā piena, nocenota par Ls 90.
Apskatīt var minētā dienā uz
vietas. 30667z

Bauskas telefona kantoris ziņo,
ka radiofona abonents JVs 62,
Eduards Kārļa d. Lattenbergs
nozaudējis savu radio atļauju
(JVe 62) ar termiņu līdz 1930. g.
31. decembrim; atļauja skaitāma
par nederīgu. 30668z

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apliecību JVs 42125,
izd. no Rīgas kara apr. priekšu.
1927. g. 20. aprīlī ar Pētera
Taškova vārdu. 30685z

Rīgas apr. priekšnieka pal. l.iec.
izsludina par ned. nozaudēto
Lietavas beztermiņa pasi JVs
1090889, izd. no Lietavas valdī-
bas I922.g. 27. aprīli ar Bernharda
Mikola d. Valinkas vārdu. %

f—— .' _ ' .——-
3)u%a<āi
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Koku zāģētavas un koku apstrā-
dāšanas akciju sabiedr. „Troika"
valde ar šo pagodinās uzaicināt
savus akcionārus uz

kārtēju pilnu sapulci
1929. g. 8. aprīlī, pīkst. 18, sa-
biedrības valdes telpās, lielā Al-
daru ielā JVs 2/4, dz. 4.

Dienas kārtība:

1) Gada pārskats par 1928.. g.
un revīzijas kommisijas ziņo-
jums.

2) Budžets 1929. g.
3) Nomas līguma atcelšana un

mašīnu iegūšana.
4) Valdes priekšlikums pilnvarot

viņu uzņemt aizdevumu pret
sabiedrības nekustamu mantu
ieķīlāšanu.

5) Vēlēšanas.
6) Varbūtēji priekšlikumi.

Pierādījumi par tiesību pieda-
līties šinī sapulcē stādāmi priekšā
sabiedrības kantorī, lielā Al-
daru ielā JVs 2/4, dz. 4, ne vēlāk
par 1929. g. 30. martu, darb-
dienās no pīkst. 12—15.

Originalakciju vai pagaidu ap-
liecības vietā var uzrādīt iekš-
zemju banku kvītes par šo doku-
mentu saņemšanu glabāšanā.

Rīgā, 1929. g. 13. martā.
30693z Valde.

(f&rlāimajums.
1929. g. 13. martā pazaudēti

4 vekseļi: 1) Ls 100,— ar Kur-
janska parakstu. 2) 2 vekseļi
Ls 100 un Ls 44,— ar A. Gur-
viča žīro. 3) Ls 23,— ar Jude-
lēvica parakstu.

Visas naudas iestādes, kā ari
privāt personas tiek brīdinātas
no minēto vekseļu pretīmnem-
šanas. 30702 J. Majofis.

Rīgas ebreju savstarpējā
kredītbiedrība

sasauc savu biedru

ai vispārējo spici
ceturtdien, 28. martā 1929. g.,
pulkst. 4 p. p. biedrības telpās,
M. Kalēju ielā Ne 9/11,

ar sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1928. g.

un pārvaldes orgānu ziņojumi.
3) 1929. g. budžeta caurskatīšana

un apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi un zino-

jumi. 3071-0 Valdei

Lauksaimniecības ražojumu
pārstrādāšanas paju sabiedrības

Vecmēmeles muižā

kārtēja mspātēja
pifna sapulce

notiks Rīgā, lielā Pils ielā Ne 18,
dz. 5, 1929.g. 10.aprīlī, pīkst. 17.

Dienas kārtība:
1) Valdes pārskats un revīzijas

kommisijas pārskats.
2) Priekšlikums uzņemt hipo-

tēkas līdz Ls 20.000,— uz_ sa-
biedrības nekustamiem īpa-
šumiem.

3) Vēlēšanas.
4) Dažādi priekšlikumi nu °'

nojumi.
30696z Valde.

Rīgas Kokvilnas Manufaktūras

Sabiedrības valde, Strazdutnuiža.

pamatojoties uz statūtu 18. § Wj

iespiesto „Valdības Vēstneša
1928. g. 11. jūnijā 128. Mg
pielikumu, paziņo, ka _ z,m<
uzrādītās sabiedrības pajas P

zaudētas un uzskatāmas par "
derīgām. Tām personām, Wļ*
zudumu pieteikušas, tiek v
akciju vietā izsniegtas jaun*
akcijas ar agrākiem numuriem
JVs 1124 un 1125.
30692z VaIde - -

Vecmuižas pagasta valde, »

skas apriņķī, izsludina par .
derīgu nozaudēto Latvijasv

ser. C. K. Ns 024534, izdot" «•

Vecmuižas pag. valdes i»**

25. jūlijā ar Ivana MaU£
vārdu.

Latvijas laukstrādnieku savienības
Pāles nodaļas patērētāju biedrības

likvidācijas kommisija
ar šo paziņo atklātībai, ka biedru
pilna sapulce 1928. g. 10. aprīlī

nolēma biedribu likuidēt.
30505z Likvidāc. kommisija.

Rīgas Kokvilnas Manufaktūras
Sabiedrības valde, Strazdumuižā,
pamatojoties uz statūtu 18. § un
iespiesto ,,Valdības Vēstneša"
1927. g. 16. decembra 283. num.
pielikumu, paziņo, ka zemāk uz-
rādītās sabiedrības pajas pazau-
dētas un uzskatāmas par ned.
Tām personām, kuras zudumu
pieteikušas, tiek veco akciju
vietā izsniegtas jaunas akcijas
ar agrākiem numuriem: JVs 1011
1012, 1060 un 1788.
3069 Iz Valde.

J£ma fouvniee. pari>afde
izsludina uz 1929. g. 22. martu

Liepājas būvju grupā jauktu izsoli
1) pīkst. 11 uz pulvera pagraba atjaunošanas darbiem pie

X sardzes Liepājas kara ostā par summu apm. Ls 8935,—;
2) pīkst. 12 uz šķūņu kapitāl-remontdarbiem poligona

laukumā par summu apm. 'Ls 3975,—;
3) pīkst. 13 uz noliktavu JVs JVs 37 un 38 atjaunošanas darbiem

artilērijas laboratorijas grupā par summu apm. Ls 7333- un
4) pīkst. 14 uz Šķēdes forta atjaunošanas darbiem Liepājas

kara ostā par summu apm. Ls 2073,—.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par pie-

dalīšanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs
ar attiecīgu uzrakstu iesniedzami Kara būvniecības pārvaldes
Liepājas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles kommisijāi līdz
1929. g. 22. martam attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriek-
šēja drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 800,— uz 2. p. — Ls 350,—
uz 3. p. — Ls 700,— un uz 4. p. — Ls 200,—.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida
nodrošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķinu var iepazīties kara būv-
niecības pārvaldes Liepājas būvju grupā, Liepājā, kara ostā, Lāč-
plēša ielā JVs 24 katru darbdienu no pīkst. 9—15 (sestdienās no
pīkst. 9—13). L. JVs 1392. 30705b

Ventspils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 19. aprīlī, Sarkanmuižas pagasta namā,

augošu mežu, gatavus meža materiālus
un bojātu kūdras presi.

1 iec. mežniecībā, Ventspils novadā, 1929. g. II. februāra
i7solē pārdotos, bet no pircējiem neizpirktos: gatavu priedes stut-

malku un dedzināmo malku 4 vienības no 6,24—16,07 steru, vērtībā

no Ls 16,— līdz Ls 30— un pēc platības 1 vienību — 1,09 ha, vēr-

tlbā
ii iec mežniecībā, Ventspils novadā, atlikušos no Kopē ap-

«aitas mežsarga ēku jaunbūves koka materiālus 15,93 m> , vērtībā
f',Ventspils-Varves novadā, Vārves kūdras purvā, bojātu

kūdras presi ar 16,8 tek. met. garu ķēdi, vērtībā Ls 100,-.
lueošu mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem, bet gatavos materiālus saskaņā ar

virsmežniecības noteikumiem
Izsole sāksies pīkst. 12 diena. ,- -.,.
^nlē pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles kommisijāi

ino/ drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.

P& nosoSTa s drošības nauda jāpapildina lidz 100/0 no summas,
mr kuru vienība nosolīta.
P Kā drošības naudas pieņem» ari banku garantijas.

i īgums nav jāslēdz, ja par pirktām vienībām visu naudu sa-

„-= „, vēlāk kā mēneša laikā no izsoles dienas.
A,,aoš\meža vienība atrodas uz mežsarga dienesta zemes un

, ? „inl Bāžami ar visām saknēm. Drošības nauda izcirtumu
kKrišanai par šo vienību noteikta 20",, apmērā no vienības

nedošana summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu dep-ta
paiuosd. vietas notīrīs mežu resors.
nC

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-

*1 izsoles pēc saviem ieskatiem.
nemt "°,,,11T zinas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu

TuvaKds /? ,- 30684Z Ventspils virsmežniecība.
mežziņiem.

RuskoSovas virsmežniecība
pārdos otrreizējā mutiskā izsolē 1929. g. 27. martā, virsmežniecības
kancelejā (Ruskolovas muižā),

augoSif mesu
pēc platības uz zemes fonda gabaliem un valsts meža:

A. Par takses cenu:
1) Kokorevas 1. iec. mežniecībā: a) Ruskolovas novadā kvart.

Ne 10,14,26, — 7 atdalās, no 0,52 līdz 1,65 ha platībā, novērtētas
no Ls 44,— līdz Ls 161,—, b) Baltinavas un Orlovas muižu jaun-
saimniecībās JVe 2, 8, 14, 54 un 127 — 26 vienības, no 0,15 līdz 13,72
ha platībā, novērtētas no Ls 24,— līdz Ls 1053,—.

2) Numernes II! iec. mežniecībā: a) Surikova? sādžas pie-
griezumā JVe 93 — 11 vienības, no 0,69 līdz 3,66 ha platībā, no-
vērtētas no Ls 84,— līdz Ls 512,— , b) Ruskolovas novada likvidē-
jamos kvartālos JVeJVs 20, 29, 37, 51 un 71 — 8 vienības, no 0,50
līdz 2,26 ha platībā, novērtētas no Ls 87,— līdz Ls 276,—.

3) Ruskolovas IV iec. mežniecībā: Klonišniku un Lūzinieku
sādžu viensētās — 3 vienības, 0,78, 1,27 un 2,04 ha platībā, novēr-
tētas Ls 18—, Ls 61 — un Ls 46,—.

B. Ar 60% takses pazemināšanu:

4) Ruskolovas muižas zemes fonda gabalos JVeJVs 134, 156,
745, 825, 1080, 1096 — 6 vienības, no 2,30 līdz 3,76 ha platībā, no-
vērtētas no Ls 5,— līdz Ls 88,—.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprinātiem noteiku-

miem. Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijāi
10°/n drošības naudas no attiecīgu vienību nosolāmās summas.

Kā drošības naudas pieņems: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes "bankas 6°/0 ķīlu zīmes, 3; banku un kredītbiedrību
galvojumus. . .

Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitīs pedeja
maksājumā.

Līgumi nav slēdzami, ja par pirkto mežu nosolīto summu
pircēji nomaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Ciršanas biļetes izņemot, pircējam jānomaksā drošības naudas
20% apmērā no vienības pārdošanas summas ciršanas vietu tīrīšanai,
un kultūrdarbiem. Šīs drošības naudas netiek atmaksātas, bet pa-
liek mežu departamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīra un apmežo-
šanu izdara mežu resors. ,

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātas vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem. .,,„,,
Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā (Ruskolovas muiža,

caur Kārsavu) un pie iecirkņu mežziņiem.
37oz Ruskolovas virsmežniecība.

Kop būvniecības pārvalde
izsludina uz 1929. g. 22. martu, pikst. 10, Daugavpils būvju grupā,

jauktu izsoli
uz pārbūves darbiem ēkā Ne 6, Daugavpils

cietoksnī par summu apm. Ls 30.000,—.
Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-

šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
attiecīgu uzrakstu iesniedzami Kara būvniecības pārvaldes
Daugavpils būvju grupai vai izsoles dienā izsoles kommisijāi līdz
1929. g. 22. martam pulkst. 10.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība Ls 3000.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garan-
tētos vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida no-
drošinājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma
noteikumiem un darba maksas aprēķinu var iepazīties Kara
būvniecības pārvaldes Daugavpils būvju grupā, Daugavpils cie-
toksnī, Embotes ielā JVe 26, katru darbdienu no pulksten 9—15
(sestdienās no pīkst. 9—13). L 1388 30704

Mežudepartaments^sa-ous
paziņo, kā 1929. g. 19. marta izsoles sludinājumā (iespiests ,,Vald. Vēstn/' š. g. 53. numurā) ievie- valde uzaicina akcionāru*
sušās kļūdas: jābūt: kārtēju vispārēju sanui "*

Lipnas virsmežniecībā: ,929- g. 15 a?m «"
Vien. JVe 5 uz Pededzes upes krasta Beijas pag. 8,37 m( 24 g.) priedes baļķu vērt. Ls 7500,— Stabu ielā JVs 14. dz. i

uz Kursīšu un Jurensku JVs 1 māju zemes 497,08 „ (1106,,) egles ,, Dienas kārtība-
Ruskolovas virsmežniecībā: !> Y?ldes.revīzijaskomVien. Ne 2 Kārsavas st. 51,09 m( 586 g.) bērza kluču vērt. Ls 1700— o> Tq28 ^'nārTiLt,

4,38 „ ( 51 „m. alkšņa kluču
2)
S'htt„™'S

16,53 ;; ļ ... „) apses luču 3)"adS'^^
30b69 Mežu departaments. _ 4) 1929 g izdevumu „

„ 5) Vēlēšanas.
MeSU departamenta 6) Tekošas darīšanas.

sludinājumā, ievietotā š. g. „V. V." 57. numurā par saimnieciskā kārtā sagatavoto materiālu pār- .Akcionāri, kuri vēlas piedalīties
došanu "jauktā izsolē 1929. g. 25. martā, ieviesusies kļūda, iespiests: I sn^t^avas 'ak i' ' '" -*il

Aizputes viismežniecībā: Stabu ielā Ne 14, dz. 3), sasl< -'
Vien. JVo 3 8,52,75 mpriedes baļķu (1260 gab.). ar sabiedrības statūtu 49$

bet jābūt: ne vēlāk par 1929. g. 8. aprīli
Vien. JVe 3 852,75 mpriedes baļķu (1260 gab.). 30215 30694z Valde

Artilērijas laboratorija Liepāja,
kara ostā, Laboratorijas ielā JVs 1, 1929. g. 22. martā,pīkst. 11, sarīko

rakstisku izsoli

ux sekošu mantu piegādi:
kalēja dzelzs 4575 kg, L dzelzs 2500 kg, naglas 1120 kg, vara
stieņi 500 kg, anodes tīra niķeļa 40 kg, niķeļa stiepne 2 kg, niķelē-
šanas sāls 130 kg, svina baltums 200 kg, šellaks 300 kg, parafins
600 kg, gazolins 200 kg, ziepes gabalos 500 kg, pape brūna 2800 kg,
ietinamais papīrs 1500 kg, korķi dažāda samēra 891300 gab. un
gumijas prapes 220000 gab.

Drošības nauda 5% no piedāvājuma summas. Mantu sarakstu,
techniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu izsūta.

Piegāde 3 "mēneši. Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas labora-
torijas saimniecības daļa darbdienās no pulksten 9—15. Piedāvā-
jumā jāuzrāda, ka piegādi uzņemas saskaņā ar izsoles un techniskiem
noteikumiem. 1 30161ē

Šos. un zemesc. departamenta 1. raj.
inženieris,

savā kancelejā Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 24, dz. 8, 1929. g. 22. martā,
pīkst. 10 izdos jauktā izsolē

d&eizsuetona caurtefou Jlv.Jlw.12,
13, 1U un 15 būves

uz Rīgas Ādažu Neibādes jaunbūvējamās šosejas (km 28,300 līdz
km 29,312). Izsoles dalībniekiem jāiemaksā nodrošinājums Ls 280—.
Tuvākas zinas kancelejā darba laikā. L. JVs 1385. 30703b

®. vmj&ntuinženieris, (Hezeūne,
izdos 1929. g. 22. martā, pīkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas
alejā JVe 65,

jauktā izsolē sekošus darbus:
1) 15,70 mtr gara koka tilta būvi pār Sulcenes upi, uz Viļakas-

Balvu II b. šk. ceļa pi'e Vējavas mājām Jauniatgales apr. (Drošības
nauda Ls 270,—);

2) 22,20 mtr gara koka tilta būvi pār Palasienes upi uz Biržu-
Balvu II a. šķ. ceļa, pie Fabrikas ciema, Jauniatgales apr. (Ls580,—);

3) 22,00 mtr gara kok* tilta būvi pār Rikas upi uz Viļakas-
Kārsavas II b. šķ.ceļa, pie Čiļipines ciema, Jauniatgales apr. (Ls 400,).

Pie līguma slēgšanas drošības nauda iemaksājama 20% no
darba vērtības.

Tuvākas ziņas kancelejā parastā darba laikā. L. 1367. 30702b

AKciiu sabiedrības
finiera fabrika Jiiliiii Patemn

Bilance uz 1928. g. 31. decembri.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kase 2.157,29 Akciju kapitāls . . . 720.000 —Tekošs rēķins dažādās Obligācijas 440.000-bankās 126.085,58 Rezervu kapitāls . . 6835»Debitori 204.725,57 Amortizācijas kapit. . 220 464n»
Depoziti 1.472,97 Vekseļi 553 527 or
Tratas 24.193,62 Strādn. algas . . . 13.746'go
Avanss mežu piegādā- Kreditori 124.55] 02tājiem uz 1929. g. 149.812,81 Uguns apdrošin. fonds 12.239 95Norēķināšanas sum- Peļņu transports no

mas 8.99 1927. g 1.059,16.
Slimo kases, past- un 1928. g. peļņa . . .161

zīmogmarkas .... 231,94
Nekustams īpašums . 486,590,13
Mašīnas un darba rīki 777.094,77
Ugunsdzēsēju iekārt. 10.351,63
Fabr. un kantora in-

ventārs 45.677,27
Gatavas un pusgata-

vas preces .... 155.342,68
Koku un citi materiāli 192.860,54
Konzignacijas preces 44.080,94
Neparedzēti izdevumi 550,—
Pārejošas summas. . 16.50.1,49

Ls 2.247.738,22 Ls 2.247.738^22

Peļņas un zaudējumu konts 1928. g. 31. decembrī.
Debets. Ls Kredīts. Ls

Kommisijas .... 136.360,56 Šaubīgas summas . . 1.844,28
Procentu un diskonta Brutto peļņa no eksp.

procenti 120.438,97 gatavām' pi ecēm 1.113.083,29
Nodokļi 13.370,49
Izdevumi pie preču

transporta .... 36.064,50
Jūras frakti un apdro-

šinājumi 90.713,29
Iesaiņojums .... 45.365,25
Ārstniec. un medicīr.

palīdzība .... 25.101,04
Strādn. apdrošin. pret

nelaimes gadīj. . . 13.723,35
Apdrošin. pret uguni 10.067,50
Palīga materiāli. . . 6.784,47
īre par ūdensdārziem

un zemes lauku-
miem 1.636,77

Kases konts un kursu
starpība U.048,35

Direkcijas algas . . 65.338,66
Amortizācijas . . . 142.923,01
Mašīnu un darbu rīku

izlabošana .... 33.282,031
Ēkas izlabošana . . 9.080,64
Vispārēji un rīcības iz-

devumi 192.162,04
1928. g. peļņa . . . 161.466,56

Ls 1.114.927,48 Ls 1.114.927,48

30592r Valde^
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