
SAEIMA.
Sēde 15. martā.

Sēdi atklāj priekšsēdētājs Dr. P. Kal-
niņš.

Uzņem dienas kārtībā likumprojektu
par jauniem valsts pabalstiem plūdos un
neražā cietušiem.

Iesniegts priekšlikums, uzdot valdībai,
divu nedēļu laikā izstrādāt likumprojektu
par algu paaugstināšanu valsts darbinie-
kiem. Priekšlikumu aizstāv P. Zeibolts,
un to pieņem ar 47 pret 41 balsi.

Tālāk iesniegts ierosinājums, uzņemt
kriminālprocesa likumā papildinājumu
attiecībā uz deputātu tiesāšanu. To aiz-
stāv A. Kviesis, un to nodod juridiskai
kommisijai.

Tad turpina apspriest un pieņemt pa
pantiem jauno, pārstrādāto Saeimas kār-
tības rulli. Beidzot ar 46 pret 33
balsīm, 3 atturoties, pieņem visu jauno
kārtības rulli galīgā veidā.

Uz K. Beldava, Dr. G. Reinharda
u. c. priekšlikumu pieņem pārejas for-
mulu, ar ko noteikts, ka algu paaugsti-
nāšana deputātiem var sākties tikai ar
nākošu rudeni, ar 1. novembri.

Tad sēdi slēdz.
Nākošā sēde trešdien, 20. martā, pulk-

sten 5 pēc pusdienas.
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. siudin.> ,, —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas —,80

Saeima.
pārgrozījums noteikumos par nokalpoto

gadu aprēķināšanu vidus- un arodu
skolu skolotājiem algu normu no-
teikšanai.

,Obligātoriskie noteikumi Latvijas-SPRS
robežas un divu kilometru pierobežas
joslās", papildinājums.

Farmācijas valdes rīkojums.
Rīkojums par ārstniecibas līdzekļu paga-

tavošanu un izsniegšanu.
papildinājumi un pārgrozījumi notei-

kumos par piekrastes braucēju vel-
koņu, buru un buru motorkuģu un
jūfas liellaivu vadītājiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījums

noteikumos par nokalpoto gadu ap-
rēķināšanu vidus- un arodu skolu
skolotājiem algu normu noteikšanai.

Noteikumu par nokalpoto gadu aprē-
ķināšanu vidus- un arodu skolu skolotā-
jiem algu normu noteikšanai (Lik. kr.
1924. g. 1.) 3. pantu izteikt sekosi:

3. Prakses gadi arodu skolu speciālo
priekšmetu skolotājiem- inženieriem un
agronomiem, kurus pirmie strādājuši fa-
brikās un līdzīgās iestādēs, bet pēdējie —
lauksaimniecībā, pēc cenzu kommisijas
atzinuma.

Piezīme. Līdzīgas tiesības kuģu vadī-
tāju un mēchaniķu skolās bauda tai-
braucēji-kapteiņi un 1 šķiras kuģu
mēcbaniķi, kuri darbojušies savā
arodā.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Tautas labklājības ministris
V.Rubulš".

Apstiprinu.
1929. g. 14. martā.

Tautas labklājības ministris
V. Rubuts,

Rīkojums.
Uz Latvijas ražojumiem (kā pašiem,

tā ari viņu tiešiem un ārējiem iesaiņo-
jumiem), kurus pagatavo farmācijas valdes
uzraudzībai padotās rūpniecības un citās
iestādēs, atļauts atzīmēt ārzemju firmu
nosaukumus un preču zīmes tikai tad, ja

ražotāji var dokumentāriski pierādīt, ka
ārzemju firma tam piekrīt un ražojumus
pagatavo pec viņas receptēm.

ja ražojumus apzīmē ar ārzemju firmu
nosaukumiem un preču rzīmēm. tad uz
tām pašām etiķetēm jābūt atzīmētiem
ar viegli salasāmiem, vienkāršiem un ne
mazākiem burtiem ražotājas iestādes no-
saukumam (firmai) un atrašanās vietai
(adresei), pie kam ražotājas iestādes firmai
un adresei jāieņem ne mazāk kā puse 110
visas etiķetes.

Visiem uzrakstiem jāsaskan ar,,Valdības
Vēstneša" 1929. g. te 16. izsludinātiem
noteikumiem par atklātiem izziņojumiem.

Šinī rīkojumā paredzētie noteikumi at-
tiecas ari uz ražojumiem pieliktiem ap-
rakstiem un reklāmām.

Visas farmācijas valdes līdz šim izdotās
atļaujas pagatavot preparātus ar ārzemju
firmu atzīmējumiem ar šo tiek anulētas.

Visu ražojumu krājumi, kuru uzraksti
nesaskan ar šinī rīkojumā paredzētiem
noteikumiem, jālikvidē sešu mēnešu laikā
no rīkojuma izsludināšanas dienas. Pēc
šā termiņa notecēšanas apgrozībā atro-
došies ražojumi, kupi uzraksti nesaskan
ar šā rīkojuma noteikumiem, tiks konfis-
cēti un vainīgos sauks pie atbildības
tiesas ceļā.

Pamats: Ārstniecības likuma (Lik.
kop. XIII sēj. 1905. g. izdev.) 21. un
640. pants.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
- Veselības departamenta direktors

Dr. Aug. Pētersons.
Farmācijas valdes priekšnieks

Mag. pharm. D. Kikkans.

Apstiprinu.

1929. g. 14. martā.
Tautas labklājības ministris

V. R u b u 1 s.

Rīkojums.
1. Pie slimnīcām un klīnikām pastā-

vošām aptiekām, kurām nav normāl-
aptieku tiesības, atļauts pagatavot un
izsniegt visādus ārstniecības līdzekļus vie-
nīgi šinīs ārstēšanas iestādēs novietoto
slimnieku vajadzībām, saskaņā ar ārst-
niecības likuma 280. panta 1 pielikuma
54. pantu.

2. Pašvaldību un slimo kasu ambu-
lancēm un viņu visām slimnieku apgādes
iestādēm ir tiesība izsniegt zāles slimnie-
kiem tikai tad, ja tās nesatur narkotiskas
un stipri nāvīgas vielas un pie tam zāles
tiek izsniegtas pilnīgi bez atlīdzības.

Piezīme. Ārstu rajonos, kas nodibi-
nāti saskaņā ar likumu par lauku
iedzīvotāju nodrošināšanu slimības ga-
dījumos, var izsniegt visas zāles no
rajona ambulancēm tādā gadījumā,
ja attālums no ambulances līdz tu-
vākai aptiekai pārsniedz 8 kilometrus,
bet līdz ar aptiekas atvēršanu pie-
nācīgā attālumā zāļu izsniegšana no
rajona ambulances jāizbeidz.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. Pētersons.

Farmācijas valdes priekšnieks
Mag. pharm. D. Kikkans.

1928. g. „Valdības Vēstneša" 259. numurā
izsludināto

„Obligātoriskie noteikumi Latvijas-
SPRS robežas un divu kilometru
pierobežas joslās" papildinājums.
Divu kilometru pierobežas joslā noliegts

nodarboties ar savu arodu apkārtceļo-
jošiem fotogrāfiem un dažāda veida
aģentiem.

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
Iekšlietu ministris Laimiņš.

Robežapsardzības priekšnieks Bolšteins.

Apstiprinu.
1929. g. 14. martā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Papildinājumi un pārgrozījumi
noteikumos par piekrastes braucēju velkoņu
buru un buru motorkuģu un jūras liellaivu

vadītājiem.
1927. g. 4. maija noteikumu par pie-

krastes braucēju velkoņu, buru un buru
motorkuģu un jūras liellaivu vadītājiem
1. panta 3. punktu izteikt šādi:

3) „līdz kommisijas pārbaudījumiem
nobraukuši uz jūfas kuģiem klāja
kalpotāju sastāvā mazākais 20 mē-
nešus, no kupem buru kuģu va-
dītāju tiesību iegūšanai vismaz
4 mēnešus nobraukuši uz buru
kuģiem, bet velkoņu vadītāju tie-
sību iegūšanai — vismaz 4 mēnešus
uz velkoņiem".

Rīgā, 1929. g. 13. martā.
Jūrniecības departamenta

direktorsA. Ozols.
Kuģniecības nodaļas

vadītājs K. Me inerts.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Ārlietu ministrija paziņo, ka šīs dienas

,,Valdības Vēstneša" numurā izsludinātais
papildu protokols par ceļu saraksta grozī-
šanu, kas pievienots Nolīgumam starp
Latviju un Igauniju par pierobežas joslas
ceļu kopēju lietošanu, apstiprināts 1929. g.
12. martā Ministru kabineta sēdē.

Rīgā, 1929. g. martā.

Ārlietu ministris A. Balodis.

Noraksts.

Protocole additionnel
modifiant la liste des routes annexēe ā
l'Accord entre la Lettonie et l'Estonie
relatif ā l'usage commun des routes
situēes dans la zone limitrophe.

Conformēment ā l'article premier de
l'Accord relatif ā l'usage commun des
routes de la zone limitrophe, conclu entre
la Lettonie et l'Estonie le 2 avril 1924 ā
Riga, le Gouvernement de la Rēptiblique
de Lettonie et le Gouvernement de la
Rēpub!ique d'Estonie sont convenus tie
ce qui suit:

La liste (Annexe 1 ā l'Accord susmen-
tionne) des routes mises par la Lettonie
ā la disposition des habitants de la zone
limitrophe estonienne est modificē en
remplacant la ronte figurant sous le te 20
de ladite liste, ā savoir:

,,20. Du village de Kūre par Laikop
(Lettonie), Prekscben, Konkuli, Kaln-
pedece, jusqu'ā la route militaire"

par la route suivente:

,,20. Du village de Rammuka (Es-
tonie) par Auguri (Lettonie) jusqu'au
village de Tanometsa (Lettonie)".

En foi de quoi Ies soussignes ont arrēte
le present protocole qui sera somnis ā la
confirmation des Gouvemements de deux
Parties Contractantes et entrera en vi-
gueur le 1-er avril 1929.

Fait en double exemplaire et signē ā
Rie-a. le 6 mars 1929.

A. Balodis E. \Virgo

(paraksts) (parakst?)

Ministre des Affaires Envovē Extraordi-
Etrangeres naire et Ministre

de la Rēpubliuue Plēnipotentiaire
de Lettonie. ' de la Rēpublique

d'Estonie.

Tulkojums.

Papildu protokols
par ceļu saraksta grozīšanu, kas pievienots
Nolīgumam starp Latviju un Igauniju par
pierobežas joslas ceļu kopēju lietošanu.

Saskaņā ar 1924. g. 2. aprīlī, Rīgā.
starp Latviju un Igauniju noslēgtā No-
līguma par pierobežas joslas ceļu kopēju
lietošanu pirmo pantu. Latvijas republikas
valdība un Igaunijas republikas valdība
vienojās par sekošo:

Ceļu saraksts (Pielikums 1 pie minētā
Nolīguma), kurus Latvija nodod Igaunijas
pierobežas joslas iedzīvotāju lietošanai,
tiek grozīts, atvietojot ceļu, kas atrodas
minētā sarakstā zem te 20, proti:

,,20. No Kire ciema caur Laikupes
(Latvijā), Prekšenu, Konkuļu mājām
un Kalnpededzes muižu līdz kara
ceļam",

ar sekošu ceļu:
,,20. No Rammukas ciema (Igaunijā)
caur Auguriem (Latvijā) līdz Tano-
metsas ciemam (Latvijā)".

Šo apliecinot, apakšā parakstījusies ir
sastādījusi šo protokolu, kurš iesniedzams
abu līdzēju valstu valdību apstiprināšanai
un stājas spēkā 1929. g. 1. aprīlī.

Sastādīts divos eksemplāros un parakstīts
Rīgā, 1929. gada 6. martā.

A. Balodis E. Wirgo
(paraksts) (paraksts)

Latvijas Republikas Igaunijas Republikas
Ārlietu ministris. ārkārtējais sūtnis uri

pilnvarotais ministris.

Ziņojums.
Pārbaudījumi pamatskolu skolotājiem

pilnas pamatskolas skolotāju tiesību ie-
gūšanai notiks š. g. 3. aprīlī pulksten 10
valsts parauga skolā Rīgā, Skolas ielā 32.
Lūgumi iesūtāmi Tautskolu direkcijai
līdz š. g. 25. martam.

Tautskolu direkcija.

Paziņojums.
Ar Rīgas apgabaltiesas prokurora rīko-

jumu š. g. 14. martā apķīlāts
240. ,,Molodije borci", vienreizējs iz-

devums krievu valodā. Redaktors-izdevējs
M. Mesteris, spiestuvē „Splendid", Rīgā.

Rīgā. 1929. g. 15. martā, te 151340
Preses un biedrību nodaļas

vadītājs K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Kara tiesa,
pamatojoties uz 1929. g. 9. marta rīcības sēdes
lēmumu, uzaicina bij. 4. Robežsargu krastu
apsardzības rajona kapteini Jāni Miķeļa dēlu
Sraupmani saņemt 6 mēnešu laikā, kara
tiesā vienu duncīti.

1929. g. 14. martā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis P. Jansons.

Ārzemes.
Lielvalstu kara flotes.

Angļu admiralitāte publicējusi ,.Zilo-
grāmatu", kas satur sekošus datus par
atsevišķo lielvalstu flotu spēkiem uz š. g.
1. februāri:

Kaujas Krei- Iznifci- Zem-
kuģi seri nātāji ūdenes

Anglija ' l6 140 52
Amerika 18 32 309 122
japana 6 34 101 69

Francija 9 15 54 52
Itālija 4 14 65 45
Pad. Krievija 4 4 32 15
Vācija 8 8 24

Bez tam Anglijai un Japānai katrai vēl
ir 4 bruņukreiseri. Anglijai pašlaik at-
rodas būvē 9 kreiseri un 3 tālāko kreiseru
būve vēl tiek projektēta. Amerika paš-
laik būvē 8 kreiserus un projektē būvēt
vēl 15. LTA.



Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309'. p. pamata uzaicina Vili
Anisimovu, kura dzīves vieta
nezināma, četru mēnešu laikā
ierasties ' šai tiesā saņemt no-
rakstus no viņa sievas 'Lizetes
Aņisimovs, dzim. Lasmans, ie-
sūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem,
un uzdot savu dzīves vietu
Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmais neierastos, lietu
noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņa klātbūtnes. Ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 9. martā.
L. .Ns 189/29. 30576b

Priekšsēd. v. R. Mūllcrs.
Sekret. pal. F. Kāps.

2) īpašums priekš publiskas pār-
došanas novērtēts uz Ls 212.000-

3) uz īpašuma gul hipotēku
parādi par 18.000 c.rbļ., 2.500 000
Latv. rb|. un Ls 140.500;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā ;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pelaiž, jāuzrāda tādas līdz ūtru-
pes dienai;

7) visi papīri un dokumenti at-
tiecošies uz pārdodamo nekusta-
mo īpašumu ir atvērti publiskai
apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
III civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 11. martā.
30980 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Māksla.
Nacionālā opera. Šovakar Marto pēdējais

koncerts. Marto spēlēs Mendelsona vijoļkon-
certu un. Bēthovena slaveno Kreicera sonāti liii,
Sarasates Karmen-fantaziiu un c.— Svētdien,
17. martā pīkst. 2 dienā, 18. tautas izrādē balets
,,Gulbju ezers" ar FeodOrovu, Lenci, Cvei-
berģi, Tangijevu-Birznieci, Gentels, Jurgenss,
Lvovs, Lēmanis, Saule, Brands un c. Diriģents
Otto Kāris. Pulksten 7.30 vakarā, ..Skrejošais
Holandietis" pirmā diriģenta Teodora Reitera
vadībā. Piedalās: Vilija Lamberts, Ādolfs Kak-
tiņš, Eduards Miķelsons, Herta Lūsis, Nikolajs
Vasiljevs, Rūdolfs Tunce. — Otrdien, 19. martā
Mariannas Čerkaskajas un Eižena Vittinga vies-
izrāde ,,Pīķa dāma". — Trešdien, 20. martā
Adas Benef' elds 20. g. skatuves darbības atcere
uzvedīs pirmo reizi Džonsona opereti ,,Geiša".
Derīga abonementu 4. biļ. — Ceturtdien,
21. martā Marianas Čerkaskajas un Eižena
Vittinga viesizrāde „Aida".

Nacionālais teātris. Sestdien, 16. martā,
pulksten 4 pēc pusd. skolām drāma ,,Juhans
Ulfšjerns". Griežam vērību uz šo nopietno
dzimtenes mīlestības pilno zviedru rakstnieka
darbu. Pulksten 7.30 vakarā, E. Vajdas jautrā
komēdija ,,Viņa šķiras". — Svētdien, 17. martā,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē Moljera klasiskā
komēdija ,,Dons Žuans". Pulksten 7.230
vakarā, Surgučeva drāma ,,Rudens vijoles". —
Otrdien, 19. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas
izrādē Annas Brigaders drāma ,,CeIa jutīs". —
Trešdien, 20. martā, pulksten 7.30 vakarā,
Lilijas Štengeles viesu izrādē pirmo reizi
Molnara luga „Melnais briljants" A. Amt-
maņa-Briedīša režijā. Biļetes dabūjamas.

Dailes teātris. Sestdien, 16. martā, p. 730 vak.,
pirmo reizi G. Levina komēdija „Ž e n i j a

startē". — Svētdien, 17. martā, pulksten 10.30
rītā, bērniem ,,Drošais Daini s". Pulksten 2
dienā, tautas izrādē „Māsas Žerār". Pulk-
sten 7.30 vakarā, „Ž e n i j a s t a r t ē".

Dzejnieces Aspazijas 35 gadu rakstniecības
darbības jubilejā pirmdien, 18. martā, Nacionā-
lajā teātrī būs ļoti plaša un interesanta programa:
Klāras Kalniņš ievada runa, J. Raiņa prologs,
,,Vaidelotes" un ,.Sidraba šķidrauta" cēlieni,
dzejoļus no visām dzejnieces ' grāmatām lasīs
Nacionālā teātra mākslinieces Jūlija Skaidrīte,
Mirdza Šmitchens, Paula Baltābols: illūstrēs
L.Liberta gaismas gleznām, dziedās T. Reitera koris,
Amanda Liberts-Reban'e, Ādolfs Kaktiņš. Ar
jaunām kompozīcijām piedalījušies: J. Zālītis,
A. Valle, L. Reinholds, J. Vītols, E. Melngailis,
J. Kalniņš, . Vakara beigās jubilāres sumināšana.
Biļešu nav vairs daudz; ar to iegādāšanu jāpa-
steidzas.

Nacionālās operas vīru kofa (apvienotā) kon-
certs 22. martā, Konservatorijā. Biļetes pie
Rozes, Kr. Barona ielā 5.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Tokijā, 15. martā. Milzu uguns-
grēks vakar gandrīz pilnīgi izpo-
stījis kādu nelielu pilsētu Tokijas
tuvumā. Liesmas izplatījās ar milzīgu
ātrumu pateicoties stiprai vētrai. Uguns-
dzēšanā piedalījās arī karaspēks un ve-
sela rinda ugunsdzēsēju komandu no To-
kijas. Vai sadeguši arī cilvēki, vēl nav
zināms.

Kaunā, 15. martā. ,,Litauische
Rundschau" ziņo, ka pēdējās dienās
vairākās vietās Lietuvā izdarīti kom-
mūnistu aresti. Starp citu Šauļos arestē-
tas 5 personas un Keidanos 2, Pie
visiem arestētiem atrasts lielāks daudzums
kommūnistu proklamāciju. Keidanos
arestēta kāda Paškauska kundze. Pama-
tīgi viņu izkratot, policija atradusi viņas
frizūrā noslēptu kommūnistiskās inter-
nacionāles instrukciju. Virbaļos žīdu
zinagogas sētā kriminālpolicija uzgājusi
2 maisus ar kommūnistu literatūru.

Literatūra.
Mērniecības un Kultūrtechnikas Vēstnesis.

JVs 1/2. Latvijas mērnieku un kultūrtechniķu
biedrību žurnāls. Rīgā, 1929. Saturs: Mūsu
žurnāla lasītājiem. E. Daugulis.—Jaunā gadā.
Klāvs Šiliņš. — Pēteris Zambransj- Z. — Nesenā
pagātne. P. Holvigs. — Daudzstūru projektē-
šana. J. Z—is. — Par aerofotografijas pielie-
tošanu ģeodēzijā. G, Romanovskis. — Kā top
mūsu valsts kartes.' G. Thamm. No vācu vai.
tulkojis V. Š. — ,,Burvju zizlis" un tā lietošana
kultūrteclīniskā praksē. V. Ducmanis. — Lat-
vijas lauki jāmērī un jāvērtē no jauna. J. Sta-
bulnieks. — Tikumi aug. Klāvs Silinš. —

Dažādi. — Biedrību dzīve. — Technisko žurnālu
apskats. E. D.

Ekonomists. JV° 6. — 1929.
Atpūta. JV? 22S. 1929. g; 15. marts.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 16. martā

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—h ,n.1 Anglijas mārciņa 25,185-^0,

100 Francijas franku 20 23—onV5
100 Beļģijas beigu 7i;90-7o'Ž
100 Šveices franku 99 60—ion
100 Itālijas liru 27',12—ļ-j-i100 Zviedrijas kronu 138)60—1% I
100 Norvēģijas kronu .... 13830— īSf
100 Dānijas kronu ......ISs'kl— \$Z100 Austrijas šiliņu 72,70—73 ^100 Čechoslovaķij 'as kronu . . 15,33—1540
100 Holandes guldeņu .... 207,65—9n.s-L
100 Vācijas marku 123,05—"0?,
100 Somijas marku 12,99—13,,0
100 Igaunijas kronu 138J0—na L
100 Polijas zlotu 57,55-5» 7?100 Lietavas litu 51 05—51 7?

1 SSSR červoņecs _^__J
_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°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics

Zvērināts biržas maklers P. Rupners

1 ? ' '

U£<essi
sludinājumi.

K J
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
3. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē. tiks nolasīts 1919.g.
10. martā Meņģeles pag. mir.

Dāvā Dāvā d. Šveidera testa-
ments.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30874z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
4. marta nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds, pēc pir-
kuma-pārdevuma līguma 1940
kr. rij}., korrob. 1882. g. 31. maijā
uz Ventspils apriņķa Dundagas
muižas ..Tetersatu" mājām ar
zemes grām. Ka 265/1280, atzīts
par samaksātu un lūdzējai Valsts
zemes bankai dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. JVs 454/29.

Jelgavā, 1929. g. 9. martā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

30572b Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
4. marta nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija 1800 kr.
rbļ. lielumā korrob. 1874. g.
31. oktobrī JVs 391 uz Jelgavas
pilsētas IV hip. iec. imobila
ar zemes grām. JVs 175, atzīta
par iznīcinātu un lūdzējam Mak-
sim Blēzim dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. JVs 762/29.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
30571b Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g.
3. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē tiks nolasīts 1928. g.
10. decembrī Rīgā mir. Jēkaba
Pētera d. Buša testaments.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

30875z Sekretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
4 marta nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka obligācija ĪOOOO
kr rbļ. lielumā korrob. 1905. g.

21 aprīlī JVs 47 uz Ventspils pil-
sētas III hip. iec. imobila ar
zemes grām. JVs 81 atzīta par
iznīcinātu un lūdzējam Nach-
manim Hercebergam dota tiesība
nrasīt jaunu šīs obligācijas no-
rakstu. ' kurš stāsies fo^dusā
oriģināla vietā. L. JVs 406 29.

Jelgavā, 1929. g. 9. marta.
Priekšsēd. V. P. Stērste.

30574b Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
21. janvāra nolēmuma, dara
zināmu vospārinai, ka parāds
pēc obligācijas par 800 kr. rbļ.,
korrob. 1906. g. 23, martā JVs 2079
m ,,Zeltinu-Elejas" mājām ar
hip. JVs 4363 un vēlāk pārvesta
uzVircavas muižas„Gala-Zeltiņu"
mājām ar hip. JVs 8716, atzīts
par samaksātu un lūdzējām Doro-
tejai Kalniets un Karrinei Jan-
so'ns dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1029. g. 9. martā.
].; Ne 331 29. 30573b

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. martā attaisīs un
nolasīs 1918. g. 6. decembrī mir.
Edas Trancs, dzim. Andersons,
testamentu. L. JVs 1712/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 14. martā.
' Priekšsēdētāja v. Veiss.

30950z Sekretārs 'Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. martā attaisīs un
nolasīs 1928. g. 20. maijā mirušā
Paula Hana testamentu.

Jelgavā, 1929. g. 14. martā.
3095!z L. JVs 1711/29. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. martā attaisīs un
nolasīs 1924. g. 29. maijā mirušā
Krista Jāna d. Grieža (Griezes)
testamentu. L. JVs .1715/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 14. martā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

30952z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. martā attaisīs un
nolasīs 1926. g. 15. oktobrī mirušā
Mārtiņa Mārtiņa d. Vimbes testa-
mentu. * L. JVs 1663/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 13. martā.
30953z Priekšsēd. v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē š. g. 21. martā attaisīs un
nolasīs 1924. g. 26. augustā mir.
Andreja Jēkaba d. Strazdes testa-
mentu. " L. JVs 1653 29. g.

Jelgavā, 1929. g. 13. martā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

30954z Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 4. marta,
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Lizetes
Amars lūgumu viņas prasības
Vietā pret Kārli Amaru dēļ
laulības šķiršanas, uzaicina at-
bildētāju Kārli Amaru, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā vai uzdot
savu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur

pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 9. martā.
L. JVs 117. 30578b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jans0ns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesas
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā JVs 7, dz. 8,
paziņo:

1) ka dēļ piedzīšanas no, Jāņa
Velēna par labu Jēkabam Nei-
manim Ls 3.600,— ar %%
un izdevumiem pēc vekseļiem
ar Rīgas apgabaltiesas' 4. civ.
nod. tiesneša 1927. g. 13. jūlija
um26. augusta izpildu uzrakstiem
JVsJVs 1762 un 2205, 1929. g.
4. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Jana Gusta d. Velēna,
neaizkarot Rīgas pilsētas virs-
īpašuma tiesības, nekustams īpa-
šums, kurš atrodas Rīgā, Eliza-
betes ielā JVs 16, un aptver
pilsēt. dzimtsrentes zemes 14115/49
kv. asis un brīvas zemes 75 kv" .
asis. 1. hip. iec. ar zemes grām.
reģ. JVs 998, (grupā 5, grunts 84)
un sastāv no pa daļai no pilsētas
dzimtsrentes un pa daļai no
pilna Īpašuma gruntsgabala ar
ēkām;

2) ka nekustams īpašums priekš
publiskiem torgiem apvērtēts uz
Ls 100.000,—, bet vairāksolīšana
sāksies ,saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no priekšrocīgo
prasību summas, kura izrādīsies
uārdošanas dienā:

3) ka bez augšminētās piasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 150.000",— cara
rbļ. un bez tam par Ls 217.500,—;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 31046b

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
Tiesu izp. V. Požariskis

Ar Rīgas pilsētas 6. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 31. janvāra
tiesas pavēli Anna Kleinman —
pārtikas preču tirgotavas Rīgā,
Brīvības ielā JVs 30, īpašniece, par
bojātu un lietošanai nederīgu
ķilavu turēšanu pārdošanai, pēc
sodu lik. 210'. p. sodīta ar naudas
sodu Ls 15,— apmērā vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
piecām dienām.

Tiesas pavēle stājusies liku-
mīgā spēkā un izpildīta.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
Miertiesnesis (paraksts).

Ar Rīgas pilsētas 6. iec. mier-
tiesneša 1929. g. 16. februāfa
tiesas pavēli Anna Karavič —
piena produktu veikala Rīgā,
Krāsotāju ielā JVs 21, īpašniece,
par tirgošanos ar netīru pienu,
pēc sodu lik. 209. p. sodīta ar
naudas sodu Ls 15,— apmērā vai
maksātnespējas gadījumā ar ares-
tu uz piecām dienām.

Tiesas pavēle stājusies likumīgā
spēkā un izpildīta.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
30900z . L. JVs 272

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. g. 25. martā, pīkst. 'l0
rītā, Rīgā, Zigfrīda Meierovica
bulv. JVs 9-a, dz. 1, pārdos Saula
Ginsburga kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, spoguļiem,
elektr. griestu lampām 11. c.
un novērtētu par Ls 803,—.

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

Rīgā, 1929. g. 15. martā.
L. JVs 676. 31047b

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
27. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Zvaigžņu ielā JVs 13, dz. 6, pārdos
Oskara Tiltiņa kustamu mantu,
sastāvošu no 1 oša koka ēdam-
istabas bufetes u. c, novērtētu
par Ls 650.

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

Rīgā, 1929. g. 9. martā.
31048 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
26. martā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Matīsa ielā JVs70, dz. 23, pārdos
II torgos Friča Freiberga kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 1060.

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

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
31050 Tiesu izpild J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. g. 27. martā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā 9, dz. 16,
pārdos Aleksandra Neimaņa ku-
stamu mantu, sastāvošu no mēbe-
lēm un. novērtētu psr Ls 240,—.

Izzināt sarakstu novērtējumu,
k āarī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
30946Z L. JVs 323

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā JVs 7, paziņo,
ka 1929. g. 27. martā, pīkst. *I0
dienā, Rīgā, Valdemāra ielā 1 b
Valsts zemes bankā, otrreizējā
izsolē pārdos Latvijas mazsaim-
nieku krāj-aizdevu sabiedrības
kustamu mantu, sastāvošu no
Valsts zemes bankai kā rokas
ķīla nodotās obligācijas, blanko
cedētas,par Ls 4.000,— un ingro-
sētas uz Cēsu patrimonialapga-
balā ar krep. JVs 92 atr. vasarnicu
,,Valentina" vai ,,Florida" un
novērtētu par Ls 2.500,—.

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

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
30945z L. JVs 698

Tiesas izp. JVs. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 8. iec.
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
27. martā, pīkst. 12* dienā, Rīgā,
Pūces ielā 24, dz. I (Purvciemā),
pārdos II torgos Alfrēda Grinberga
kustamu mantu, sastāvošu no
1 atsperu raspuskas ii. c, no-
vērtētu par Ls 290.

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

Rīgā, 1929. g. 9. martā.
3'049 Tiesu izp. I. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
Liec. tiesu izp. paziņo, ka 1929. g.
23. martā, pīkst. 1 i dienā, Babītes
pagasta Jaun-Bļodniekos pārdos
AndrējaBļodnieka kustamu mantu
sastāvošu no govīm, cūkām,
zirgiem, telēm, vāģiem, ragavām
un citām mantām un novērtētu
par LsMSO —.

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

Rīgā, 1929. g. 11. martā.
30524z Tiesu izo. E. Lieoinš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) kreditoru Ls 30.060,53 p'ra-
sību ar % un piedzīšanas iz-
devumu segšanai 1929. g.
23. maijā, pulkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē

publiskā izsolē pārdos
mir. Fridricham Zonneram, Ērikai
Bernharda m. Liepa, dz. Zonner,
Hansim - Jurgenam - Bernhardam
un Ernai-Margaritai Liep kopīgi
piederošo nekustamo īpašumu,
kurš ierakstīts Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nedaļas zemnieku
zemes gruntsgabalu zemes grā-
matu reģistrā 3392 nodaļā un
sastāv no Rīgas apr., Ikšķiles
draudzē atrodošām , no Sprēs' tiņu
muižas zemnieku zemes atd'a-
lītām Gešeļu dzirnavām, aptve-
rošu 46,61 deset. lielu zemes I
gabalu, uz kura atrodas papes I
fabrika; I

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) Annas Slises Ls 844,18 pra-
sības ar °/0 un piedzīšanas izde-
vumu segšanai 1929. g. 23. maijā,
pulksten 10 no rīta, Rīgas ap-
gabaltiesas sēžu zālē publiskā iz-
solē pārdos Hortenzijai Slisis,
Annai Slisis un Kārlim Slisis ko-
pīgi piederošo nekustamo īpa-
šumu, kurš ierakstīts Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļas
muižu zemes gruntsgabalu zemes
grāmatu reģistra 10429. nodaļā
un sastāv no Rīgas apriņķī, Ik-
šķiles pagastā atrodošā, no Tī-
nūžu muižas muižu zemes at-
dalītā zemes gabala ,,Līčukalni '
JVs 10F", aptverošu 26,00 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 3000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 1900;

4) pie piedalīšanos ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām kurām ir kādas,
tiesības uz pārdodamo īpašumu
kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu ir atvērti publis-
kai apskatīšanai Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 11. martā.
30979v Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 23. martā, pīkst " . >/22
diena, Babītes pagasta ,,Geriņos "
pārdos Jāņa Bļodnieka kustamu
mantu, sastāvošu no cūkas,buļļa,
telēm, lauksaimniecības mašinām,
vāģiem, zirgiem, dzīvokļa iekār-
tas, govīm, šujmašīnas un no-
vērtētu par Ls 1885,—.

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

Rīgā, 1929. g. 11. martā.
30525z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929.g. 22. martā, pīkst. 12 diena,
Rīgā, Strūgu ielā JVs 2, pārdos
vairāksolīšanā Teodora Kutuzova
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 2590,— un sastāvošu no vienas
tvaika lokomobiles viņa 1928. g-

% peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 15. marta.
31004z Piedzinējs (paraksts)^

Nodokļu departamenta dazadu

maksājumupiedzinējspaziņo,1929. g. 22. martā, pīkst. 12 diena,
Rīgā, Lāčplēša ielā JVs 80 u»

Skolas ielā JVs 36, pārdos vaira*

solīšanā Ābrama Genišera ieĶ«»»
kustamu mantu, novērtētu pa
Ls 4112— un sastāvošu ""J
belēm, naudas skapja un m»'
nām viņa dažādu nodokļa parau

segšanai.
Rīgā, 1929. g. 15. marta.

31005z Piedzinējs (paraksu./-

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jumpravā,
paziņo:

1) Valsts zemes bankas Ls
9000,41 un krāj-aizdevu sab.
„KHnts" Ls 3259,77 prasību ar
% un piedzīšanas izdev. segšanai
1929. g. 23. maijā, pīkst. 10rītā,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē

publiskā izsolē pārdos
Voldemāram Mežvēveram pie-
derošo nekustamo īpašumu,
kurs ierakstīts Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas muižu
zemes gruntsgabalu zemes grā-
matu' reģistra 4477 nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, Pļaviņu
pagastā atrodošā, no Rītera
muižas, muižu zemes atdalītā
zemes gabala ar nosaukumu
,,Ritera dzirnavas JVs 14 F un
14 F-a" , aptverošu 19,60 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērt, uz Ls 10.000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 8400;;

4) pie piedalīšanās ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemesgrāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz
ūtrupes dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo ne-
kustamo īpašumu, ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā;

Jumpravā, 1929. g. 14. marta.

30981 Tiesu izp. A. _OzpjJj?j

Redaktors M. Arons.



Rīoas apgabaltiesasRīgas apr.
2 iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
e/eia atrodas Jumpravā, paziņo

lj kreditoru Ls 8928 prasību
o- un piedzīšanas izdevumu

ēšanai 1929. g. 23. maijā,
Āulksten 10 no rīta Rīgas ap-
gabaltiesas sēžu zāle publiska

Izsolē pārdos Kārlim Mežvēveram
niederošo nekustamo īpašumu,
ļļirš ierakstīts Rīgas-Valmieras
2emes grāmatu nodaļas zemnieku
2emes gruntsgabalu zemes grā-
matu reģ. JVs 1183 nodaļā un

sastāv no Rīgas apriņķī, Kok-
neses draudzē atrodošām no
Stukmaņu muižas zemnieku ze-
mes atdalītām Kalna-Kazuļu
mājām, aptverošu 25,46 deset.
|iehi zemes gabalu;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 7500;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par 3000 c. rbļ. un

Ls 6400 ar %;
4) pie piedalīšanos ūtrupē jā-

iemaksā 10% no novērtēšanas
summas ;

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmie-
ras zemes grāmatu nodaļā;

6) personām kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepielaiž
jāuzrāda tādas līdz ūtrupes dienai

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu ir atvērtipubliskai
.apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1929. g. 14. martā.
ā0983v Tiesu izpild. A. Ozoliņš

.Lat gales apgabaltiesas Daugav-

ļ" 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
leja atrodas Daugavpilī,

* Janvāra ielā JVs 12, paziņo:
1) ka Valsts zemes bankas ' pra-

«bas lietā par Ls 4745,46, ar %
"soda naudu, saskaņā ar Valsts

bankas stāt. 'noteikumu
*< P- 1929. g. 25. maijā, pulksten

'tā, Daugavpilī, Latgales

apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem tiks
pārdots Jura Matisa d. Balckara
nekustams īpašums, kurš atrodas
Rēzeknes apr., Vidzmuižas pag.
Gaļaņu m. jauns. ,,Dzirnukalna "
mājas JVs 4F, ar zemesgrāmatu
reģistra JVs 5778 un sastāv no
zemes gabala 16,22 ha platībā,
ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 5400,—;

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

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, atlie-
coši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļas kancelejā, Daugavpilī.

Daugavpilī, 1929. g. 10. martā.
30987v . L. JVs 1729.

Tiesu izpildītājs (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas 2. iecirkni,
feura kanceleja atrodas apgabal-
tiesā istabā JVs 9, pamatojoties uz
<iv. proc. lik. 1141., 1143., 1146.
līdz 1149. p. paziņo, ka 1929. g.
24. maijā, pulksten 10 no rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
tiks pārdots otrā publiskā vairāk-
solīšana nekustams īpašums, pie-
derošs Matisam un Ģedai Biģeļiem
kurš atrodas Liepājā, Riekstu
ielā JVs 20, un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
it krepost JVs 3170.

Sis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000 un tiek pārdots
dēļ Latvijas bankas un cit. prasī-
bas apmierināšanas. Bez minētās
prasības uz šo nekust. īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
P8 rbļ. krievu c. naudā un
Ls 4800—.

Solīšana sāksies saskaņā ai
«v. proc. lik. 1885. p. jeb no
Prickšrocīgu prasību summas,
kāda izrādīsies pārdošanas dienā.

' Personām, kuras vēlās ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-

'. maksā Ls 300 drošības naudas.
_ Personām, kurām ir kādas tie-

ibas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas dien.

Visi raksti un dokumenti, attei-
uz pārdodamo īpašumu, ir

ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
ftvīlnodaļas kancelejā vai pie
''«ii izpildītāja. JVs 595.

Liepājā, 1929. g. 14. martā.
Tiesu izp. J. Pētersons.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) kreditoru Ls 7027,68 pnis'-
foas ar% un piedzīšanas izdevumu
segšanai 1929. g. 23. maijā, pulk-
sten 10 no rīta Rīgas apgabaltie-
sas s^/.v. zālē publiskā izsolē pārdos
Jānim Stūrim piederošo nekusta-
mi' īpašumu,kurš ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļas
muižu zemes gruntsgabalu zemes
grāmatu reģistra 3168. nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī Skrīveres
pagastā atrodošā, no Vinkelmaņu
muižas atdalītā zemes gabala
,.Slokas JVs 22 F un 22Fa", ap-
tverošu 36,52 ha;

2) īpašums priekš publiskas
pārdošanas novērtēts uz Ls 6000;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 4600;

4). pie piedalīšanos ūtrupē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība no
Tieslietu ministrijas par neku-
stama īpašuma iegūšanas tiesībām

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepie-
laiž, jāuzrāda tādas līdz ūtrupes
dienai;

7) visi papīri un dokumenti
attiecošies uz pārdodamo neku-
stamo īpašumu ir atvērti pu-
bliskai apskatīšanai Rīgas ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā.

Jumpravā, 1929. g. 14. martā.
Š0982v Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts .zemes bankas pra-
sības lietā par Ls 2958,26, ai
soda naudu, saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtu noteik.
47. p. 1929. g. 25. maijā, pulksten
10 rītā, Daugavpilī, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē.
uz publiskiem torgiem tiks pārdots
Ādama Jegora d. Betča nekustams
īpašums, kurš atrodas Daugavpils
apr., Preiļu pag. Preiļu-Sondoru
muižas zemes gabals JVs 10, ar
zemes grāmatu reģistra JVs 4657
un sastāv no zemes gabala 19,90
deset. platībā ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publis
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 3200,— :

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī. L. JVs 666.

Daugavpilī, 1929. g. 10. martā.
30992v Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sbas lietā par Ls 932,94 ar% un
soda naudu, saskaņā ar Valsts
zemes bankas stāt. not. 47. p.
1929. g. 25. maijā, pulksten 10
rītā, Daugavpilī, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem tiks pārdots
Pavula Povula d. Kokoreviča ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Jaunlatgales apr., Viļakas pag.
Šļapkinu sādžas viensētā JVs 3,
ar zemes grāmatu reģistra JVs3752
un sastāv no zemes gabalal3,021
ha platībā, ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 950,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1000,—;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
:oši uz pārdodamo īpašumu, ir
eskatāmi Latgales apgabaltiesas
I. civīlnodaļas kancelejā. Dau-
gavpilī. L. JVs 692.

Daugavpilī, 1929. g. 10. martā.
30989v Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī.
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības lietā par Ls 1300, ar "un
sodu naudu, saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtu noteik.
47. p., 1929. g. 25. maijā, pulksten
10 rītā, Daugavpilī, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodalas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem tiks pārdots
Domenika Antona d. Circana ne-
kustams Īpašums, kurš atrodas
Jaunlatgales apr., Lipnas pag.
Marienhazenas muižas jauns.

„Žogi" JVs890F, ar zemes grāmatu
reģistra JVs 3220 un sastāv no
zemes gabala 26,90 ha platībā
ar ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 1400,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls> 1300,—;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, atlie-
coši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī. L. JVs 690.

Daugavpilī, 1929. g. 10. martā.
30990v Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 3378,06
ar teimiņrnaksām un sodu nau-
du, saskaņā ar Valsts zemes
bankas stāt. noteik. 47. p.
1929. g. 1. jūn., pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem tiks pārdots
Staņislava Pītera d. Damba

nekustams īpašums,
kurš atrodas Rēzeknes apr., Vids-
muižas pag., Goļānu muiž. jauns,
ar nosauk. ,,Rijaskalnu" mājas
JVs 8F un JVs 8Fa, ar zemes grām.
reģ. JVs4591 un sastāv no 2 zemes
gabaliem 14,46 ha, platībā ar
ēkām;

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls 3300;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3500;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
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-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas I. civīlnodaļas kancelejā,
Daugavpili. L. JVs 665

1929. g. 12. maitā.
3:)985r Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības lietā par Ls 644,97 ar % un
sodu naudu, saskaņā ar Valsts
zemes bankas stāt.' not. 47. p.
1929. g. 25. maijā, pulksten 10
rītā, Daugavpilī, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
uz publiskiem torgiem tiks pārdots
Jāņa Donata d. Zepa nekustams
īpašums, kurš atrodas Rēzeknes
apr., Varakļānu pag. Varakļānu
m. jauns. ,,Vijolītes" mājas JVs
468F, ar zemes grāmatu reģistra
JVs 12975 un sastāv no zemes
gabala 1,77 ha platībā ar ēkām;

2) ka īpašums priekš pu-
bliskiem torgiem apvērtēts par
Ls 700,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 700,—;

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

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

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

Visi papīri ufi dokumenti, attie-
cos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā, Daugav-
pilī. L. JVs 484.

Daugavpilī, 1929. g. 10. martā.
30991v Tiesu izpild. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils I. lec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. ļanvāra ielā JVs 12, paziņo:

I) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 463,2far
soda naudu, saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtu not. 47. p..
1929. g. 1. jūn., pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots

Staņislava Ādama d. Kotana
nekustams īpašums,

kurš atrodas Daugavpils apr.,
Jasmuižas pagastā, Katigrades
muižas jauns. JVs 4F, Pilskalnu
mājas ar zemes grāmatu
reģ. JVs 14039 un sastāv no zemes
gab. JNš 4F, 1,50 ha platībā, ar
ēkām;

2) ka īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 500;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 1100;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī. L. JVs667

1929. g. 12. martā.
30986r Tiesu . izp. (paraksts).

Vitu iestāžu
sludinājumi.

>,. *
Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 22. martā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Valdemāra ielā 57/59, dz.15,
pārdos vairāksolīšanā otrreizējā
ūtrupē Kopeļa Lulofa kustamu
mantu, novērtētu par Ls 244,—
un sastāvošu no mēbelēm viņa
dažādu nodokļa parādu segšanai.

Rīgā, 1929. g. 14. martā.
31003z Piedzinējs L'plts.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 1168,62
ar termiņmaksām un sodu nau-
du, saskaņā ar Valsts zemes
bankas stāt. noteik. 47. p.
1929. g. 1. jūn., pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz

publiskiem torgiem tiks pārdots
Jēzupa Joņa d. Rasnača

nekustams īpašums,
kurš atrodas Daugavpils apr.,
Līksnas pag. Vaboles-Borovkas
m. jauns. JVs 88F un JVs88Fa
,,Ulmaņu" mājas, ar zemes grā-
matu reģ. JVs 4720 un sastāv no
2 zemes gabaliem, 15,095 ha
platībā ar tkām; ?

2) ka īpašums priekš publis-
kiem torgiem apvērtēts par
Ls W0O;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
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-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
Daugavpilī. L. JVs 426

1929. g. 12. martā.
30993r Tiesu izp. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 600 ar °/0
un soda naudas piedzīšanu, sa-
skaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu noteik. 47. panta,
1929. g. 1. jūn., pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem tiks pārdots

Nestora Pāvela d. Juškina
nekustams īpašums,

kurš atrodas Daugavpils apr.,
Preiļu, pag., Pižanu sādžas vien-
sētā JVs 22 ar zemes grāmatu reģ.
JVs 6625 un sastāv no zemes
gab. 8,466 ha platībā ar ēkām;

2) kā īpašums priekš pub-
liskiem torgiem apvērtēts par
Ls 650;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 600;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
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-
liecoši uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I. civīlnodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī. L. JVs428

1929. g. 12. martā.
30988r Tiesu izp. (paraksts).

Pasta un telegrāfa departaments
š. g. 22. martā, pīkst. 11, savās telpās Radio ielā, izdos

rasistiskā sacensībā
Tukuma pasta un telegrāfa kantora ēkas jaun-

būves centrālās apkures ierīces darbus.
Rakstiski piedāvājumi, sastādīti pēc sacensības noteikumiem,

līdz ar dokumentu par iemaksāto drošības naudu 10% apmērā no
pieteiktās cenas, iesniedzami departamenta būvniecības nodaļai
līdz š. g. 22. martam, pīkst. 11.

Noteikumi un tuvāki paskaidrojumi saņemami darba laikā
departamenta būvniecības nodaļā, 38. istabā. 1* L. 1173 30022b

Izglias lilijas skolo deptuts
š. g. 22. martā, pulksten 10, Būvtechniskā birojā,

pērtos ralrSRsolKnnB:
1) Vecus dzelžus 1600 kg, 3 vecas cinka vannas, novērt, par

Ls 63,—,
2) Vecus ķieģeļus un viņu atkritumus 4,5 kub. m., novērt,

par Ls 36,—,
kuri atrodas Valsts paraugu pamatskolas 'pagalmā, Stabu

ielā JVs 9.
Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist mutiskā vairāksolī-

šanā nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu
par dzelzīm un vannām Ls 40,— un ķieģeļiem Ls 20,— iesniedzami
Skolu departamenta būvtechniskā birojā līdz š. g. 22. martam,
pīkst. 10. Tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat darba laikā.

310535 L. 1458.

Dzelzceļu virsvalde
izdos 1929. g. 4. aprīlī, pulksten 11, Gogoļa ielā JVs 3, istabā JVs 325
rakstiskā izsolē mazākprasītājam, preču ie-, iz- un pārkraušanas
darbus Daugavpils, Grīvas un Zemgales, kā arī Gulbenes un Sitas
stacijās uz vienu gadu.

Piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodokli, slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: ,,Ekspluatācijas direkcijai uz Daugavpils, Grīvas un Zem-
gales, Gulbenes vai Sitas stacijas preču ie-, iz- un pārkraušanas darbu
izsoli 1929. g. 4. aprīlī" iesniedzami Ekspluatācijas direkcijai
istabā JVs323 līdz 4. aprīlim pulksten 10. Vēlāk iesniegtos piedā-
vājumus neievēros.

Piedāvājumus skatīs cauri līdz 5. aprīlim un tie izsoles dalīb-
niekiem saistoši līdz 6. aprīlim.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda par Daugavpils
resp. Grīvas un Zemgales stac. Ls 1000,—, Gulbenes un Sitas stac.
Ls 100,— par katru.

Tuvākas zinas un darba noteikumi Dzelzceļu virsvaldē, istabā
JVs 323, darbdienās no pulksten 9^-15. 2* 30855v

Zemkopības departaments,
Kalpaka bulvārī JVs 6, dz. 4, sestdien, 23. martā š. g.,pulksten 10,

izdos jaufrtā izsolē
Jaunpils muižas bij. kalpu mājas remonta un

pārbūves darbus
(Rīgas apr.) kopsummā par Ls 8327,—.

Rakstiski piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar drošības naudu Ls 400,— izsoles
dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā —
istabā JVs 14. 2 ** 30873v

Xemfionmas departaments,
Kalpaka bulvārī JVs 6, dz. 4, piektdien, 22. martā š. g.. pīkst. 10,

izdos jauktā izsolē
Valsts Lubezeres lopu kūts pārbūves darbus

kopsummā par Ls 5.600,—. 1*
Rakstiski iesniegumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksai i

ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 300,—, izsoles
dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam. 30841

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā istabā 14.

(Fasto: un telegrāfa departaments
š. g. 22. martā, pīkst. 10, savās telpās Radio ielā, izdos jauktā galīgā
izsolē
Rīgas II telefona apakšcentrāles ēkas

jaunbūves darbus.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs un lūgumi pielaist

mutiskā solīšanā nomaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, līdz ar
dokumentu par iemaksāto drošības naudu Ls 20.000, iesniezami
departamenta būvniecības nodaļai līdz izsoles sākumam.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumus izsniedz departamenta
būvniecības nodaļa. 38. istabā, darba laikā. L 1257 2 30195o

Ķemeru sēravotu direkcija
izsludina š.g. 22. martā, pīkst.12 mutisku izsoli, kurā vairāksolltājiem

iznomās 3Ķem*ru /kūrmāju
līdz 1931. g. 31. decembrim. Izsole notiks Veselības departamentā,
Skolas ielā JVs 28, 39. istabā. Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē jāiesniedz Ls 1000,— nodrošinājums. Ar izsoles un kūrmājas
nomas noteikumiem interesenti var iepazīties veselības departa-
mentā un Ķemeru sēravotu iestādes kancelejā, Ķemeros.

I* L. JVs 1270 30370b

Šoieju un zemesceļu departaments
noturēs š. g. 25. martā, pīkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā 3, ist. 468,

jauktas (mutisk. un rakst.) izsoles sek. darbiem:
1) Smiltenes-Plāņu Ilb šķ. ceļa bruģēšanas darbi uz 0,6 km

gara gabala.
Nodrošinājums — Ls 1.400,—.

2) Konusu un gultnes izskalojumu izlabošana un kreisā
krasta balsta spārnu pagarināšanas darbi dzelzbetona
tiltam pār Gauju, uz Strenču-Trikātes ceļa.

Nodrošinājums — Ls. 400,—.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā

darba laikā. ' L. 1460. 3i054ē

Valsts dzelzceļu 6. ceļu iec. priekšnieks
izdos jauktā izsolē 1929. g. 26. martā pulksten 11, savā kantorī,

Daugavpilī, sekošus darbus:
Namdaru darbus Drošības nauda Ls 500
Mūrnieku darbus „ 300
Zemes darbus ,, „ 200
Podnieku darbus ,. ,, 300

un 1929. g. 27. martā, pulksten II:
Apmetumu darbus Drošības nauda Ls 200
Krāsotāju darbus „ „ 1000
Skārdnieku darbus ,. ,, 200
Tuvākas ziņas izsniedz 6. ceļu iecirkņa kantorī, Daugavpils II

preču stac. dz. m. JVs 34, darba laikā. 44v



Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments, pamatojoties
uz 1920. g. 15. septembra likuma
par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zinarrau, ka uz: 1) Jāņa Auciema,
arī Purgaļa, viņa sievas Annas-
Lucijas un dēla Elmāra, 2) Alek-
sandra Simsona, 3) Jāņa Žlabas-
Pāvi/a un viņa sievas Jūles,
4) Pētera Auciema, arī Purgaļa
un viņa sievas Karlines, 5) Mārča
Auciema, arī Purgaļa, viņa sievas
Annas, meitu Emmas-Karlines,
Kristīnes un dēla Pētera, 6) Ser-
geja Sergejeva, saukts Olikovs,
sievas Tatjanas un dēla Stepana,
7) Paulines Bizņas, meitu: Bro-
ņislavas, Genovefas, dēlu Jūlija
un Zigismunda, 9) Eduarda Pau-
tiņa, arī Pantiņa, viņa sievas
Annas, meitas * Ilgas un dēla
Laimona, 9) Friča Āža (Zubova)
un viņa sievas Marijas-Mildas,
10) Jura Manjaubis, arī Manbija,
viņa sievas Līnas, dēlu: Fridricha-
Hugo un Jāņa (Žaņa)-Vilhelma —
attiecīgiem uzvārdu maiņas lū-
gumiem, kuri izsludināti pag.
g. 15. oktobra ,,Valdības Vēst-
nesī" JVs 234 un pret kuriem triju
mēnešu laikā iebildumi nav celti,
iekšlietu ministris nolēma:

I lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Jānim Auciemam, arī Pur-

galim, viņa sievai Annai-
Lucijai iun dēlam Elmāram
— uzvārdā ,,Purgalis ";

2) Aleksandram Simsonam —
uzvārdā ,,Stādēns";

3) Jānim Žlabam-Pāvilam un
viņa sievai Jūlei — uzvārdā
,, Pāvils";

4) Pēterim Auciemam, arī Pur-
galim un viņa sievai Karli-
nei — uzvārdā ,,Purgalis ";

5) Mārcim Auciemam, arī Pur-
galim, viņa sievai Annai
meitām: Emmai - Karlinei,
Kristīnei un dēlam Pēterim
— uzvārdā ,,Purgalis ";

6) Sergejam Sergejevam,saukts
Olikovs, viņa sievai Tatjanai
un dēlam Štepanam — uz-
vārdā ,,Sergejevs";

7) Paulinei Bizņai, viņas mei-
tām: Broņislavai, Genovefai
dēliem: jūlijam un Zigis-
mundam — uzvārdā ,kaļ-
ķains",

8) Eduardam Pantiņam, arī
Pantiņam, viņa sievai Annai
meitām Ilgai un dēlam Lai-
monam — uzvārdā ,,Strēl-
nieks";

9) Fricim Āzim (Zubovam) un
viņa sievai Marijai-Mildai-
uz 'vārdā ,,Graudiņš";

10) Jurim Manjaubim, arī Man-
bijam, viņa sievai Linai,
dēliem Fri 'dricham-Hugo un
Jānim (Žanim)-Vilhelmam —
uzvārdā ,,Straume".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā arī valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
ka izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
š. g. 15. janvārī. JVs 33481 V

Rīgā, 1929. g. 13. martā.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

30909z P. Kurzemnieks.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g: 22. martā, pīkst. 1 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā JVs 136,
pārdos vairāksolīšanā akc. sab.
,,Stars" kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 24.642,12 un sastāvoše
no automobiļa un dažādām ma-
šīnām, viņa dažādu nodokļa pa-
rāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 13. martā.
31006z Piedzinējs (paraksts)

^

Rīgas prēf. Jūrmalas iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka š. g.
30. martā, pīkst. 12 dienā, Du-
bultos, Mellužu ielā JVs 9, pārdos
vairāksolīšanā Hermanim Ko-
novam piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no viņa ēveibeņķa,
viena sedlinieka beņķa, trīs atspe-
ru madračiem, divām negatavām
kušetēm un citām mantām, no-
vērtētus par Ls 52,—. 30996z

Valsts - Daugavpils
arodu skolas

kancelejā, š. g. 9. aprīlī, pīkst, 12,

irin nīziboiii
10 kub. asu 1. šķiras bērza malkas,
10 kub. asu 1.šķiras alkšņu malkas

piegādāšanu skolas sētā.

Pieprasījumi iesniedzami rak-
stiski slēgtās aploksnēs. _ _

Dalībniekiem iepriekš jāiemaksā

Ls 200,— drošības naudas.
3091 Iz Skolas priekšnieks.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 27. martā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, L. Peldu
ielā JVs 32, pārdos Olivijas Mikel-
sons kustamu mantu, sastāvošu
no kantora iekārtas un novērtētu
par Ls 310,—. Jēkaba Klūgma-
na parāda segšanai. 30910z

Dzelzceļu virsvaldes materiālu
apgāde

izsludina rakstiskas izsoles
1929. g. 23. martā, uz 1) Sika-

tīvu, šķidro — 1000 kgr; 2) Laku,
eļļas, 'vagonu, ārējo „Boddy"
— 500 kgr; 3) Laku, eļļas, vagonu
ārējo „Flatting" — 500 kgr.

1929. g. 23. martā, uz biļešu
papi pēc saraksta.

1929. g. 25. martā, uz drānu,
kokvilnas, tumši brūnu vasaras
svārkiem 71 cm — 2500 t. m.

Izsoļu sākums pīkst. 11 no
rīta. Dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības naudas no piedāvā-
jumu vērtības.

Tuvākas ziņas dzelzceļu virs-
valdē, Gogoļa 'ielā JVs3, ist. 103.

2* L. JVs 1447. 31052b

Jelgavas apr. priekšnieka pal.
2. iecirknī dara zināmu, ka š. g.
30. martā, pulksten 12 dienā,
Jaunsvirlaukas pagastā, „Valm-
ju" mājās, 1. Jelgavas slimo kases
prasības apmierināšanai, atklātā
otrreizējā vairāksolīšanā, pret tū-
lītēju samaksu tiks pārdoti Jēka-
bam Ozolam piederoši 2000 g.
dedzināti ķieģeļi, 2000 g. krāsns
ķieģeļi un 25 vezumi dedzinātu
pusķieģeļu, novērtēti par Ls 110.
Pārdodamā manta apskatāma
pārdošanas dienā uz vietas.

Mado

Mēmeles pagastam,
Jēkabpils apr. (c.Erberģi), vajadz.

vecmāte.
Darbības rajons Mēmeles pag.

Alga Ls 70,— mēn., dzīvoklis ar
apkurināšanu. Kandidātes tiek
lūgtas pieteikties personīgi pie
pagasta padomes š. g. 23. martā,
pīkst. 12 dienā, uzrādot dokumen-
tus par tiesībām un līdzšinējo
nodarbošanos, vai iesniegt rak-
stisku pieteikumu līdz minētam
laikam ar uzrādītiem dokumen-
tiem un 80 sant. zīmogmarkās.
30832z 1* Pagasta valde.

nas apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
27. martā, pīkst. 11 pie Mētrienas
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Kārlim Jan-
sonam piederoša kustama manta,
sastāvoša no kurpnieka kājmina-
mas šujmašīnas, nocenota par
Ls 63,30, izpildot Rīgas apgabal-
tiesas 1. civīlnod. rakstu no
1929. g. 13. februāra ar JVs 41845.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 30995z

Rīga-Precu stacijas
priekšnieks

ziņo atklātībai, ka š. g. 19. un-20.
martā, Rīgas Preču stacijā, pīkst.
10 rītā,

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem neizpirk-
tus sūtījumus un atrastas mantas:

1) 1 kst. zivju konzervi sv.
39 kg, pēc sūt. Rīga-Preču-Dzel-
zava JVs 226970, nosūt. E. Blu-
mentals un Zandbergs, saņ. dubl.
uzrād.

2) 20 sņ. malka bērza un priedes
skaldīta 6,5 mtr. gara, sv. 1212 kg
pēc sūt. Skaista-Rīga-Preču JVs
205198, nosūt. M. Zuršan, saņ.
V. Zuršan.

3) 1 kst. jauni stikla izstrādā-
jumi sv. 65 kg, pēc sūt. Rīga-
Preču-Piebalga JVs 255058, nosūt.
Akc. sab. ,,Vitria ", saņ. dubl.
uzrād.

4) 4 ķst. stikls neslīpēts sv.
540 kg, pēc sūt. Koknese-Rīga-
Preču JVs239233, nosūt. Akc. Sab.
,,Stikls ", saņ. dubl. uzrād.

5) 1 kst. augu sviests sv. 7 kg,
pēc sūt. Jelgava-Rīga-Preču JVs
296258, nosūt. E. Veiss, san. dubl.
uzrād.

O) 1 kst. tajansa trauki sv.
62 kg, 1 kst. koka lietota sv.
24 kg un 2 kst. salmi nepresēti
sv. 38 kg, pēc sūt. Cēsis-Rīga-
Preču JVs 311262, nosūt. M. Plau-
ciņš, saņ. dubl. uzrād.

7) 5 sn. malka egles sv. 335, kg
pēc sūt. Cesvaine - Rīga -Preču
JVs 257747, nosūt. A. Kažmars,
saņ. dubl. uzrād.

8) 9 kurvji skalu liet. sv. 30 kg
pēc sūt. Vecumi-Rīga-Preču JVs
257469, nosūt. M. Glazman, san.
dublik. uzrād.

9) 6 kāst. koka lietotas sv.
50 kg pēc sūt. Ropaži-Rīga-Prečtt

JVs 96830 nosūt. K. Rukmans,
saņ. dublik. uzrād.

10) 10 kst. koka lietotas sv.
110 kg pēc sūt. Tukums I - Rīga-
Pteču JVs 280582, nosūt. E. Stein-
bergs, saņ. dubl. uzr.

11) 2 mc koka lietotas sv.
74 kg pēc sūt. Ikšķile-Rīga-Preču
JVs 11368 nosūt. M. Zobens, saņ.
dubl. uzrād.

12) 1 mc koka liet. sv. 35 kg
pēc sūt. Ogre-Rīga-Preču JVs
309344 nosūt. Z. Vies, saņ. dubl.
uzrād.

13) 4 mc. koka lietotas sv.
147 kg pēc sūt. Piebalga-Rīga-
Preču JVs289281 nosūt. E. Vilciņš,
saņ. dubl. uzr.

14) 3 mc. koka liet. sv. 114
kg pēc sūt. Dzērbene-Rīga-Preču
JVs 205558, nosūt. J. Steķis, saņ.
S. Gurevič.

15) 1 lietots ādas bērnu ma-
ciņš ar vienu mutautiņu un I lie-
tota hūte, atrasta Zasulauka stac.
1928. g. 6. nov. 31045z

Rīgas Preču stacijas priekšn.
Putnis.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

7. Siguldas kājnieku pulka k-rs,
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu karavīra personas
apliecību, izdotu no augš-
minētās iestādes 1928. g. 24. sept.
ar JVs 46 uz seržanta Arvīda
Roce, dzim. 1905. g. 23. dec.
vārdu, ar derīguma terminu
līdz 1929. g. 31. martam. 31051 b

Daugavpils apriņķa valde, 1929.
gada 27. martā, p'lkst. 12 dienā,
savās telpās, Daugavpilī, Rīgas
ielā JVs 6, izdos jauktā mazāk-
solīšanā Ungurmuižas ārsta punk-
ta ēkas kapitalremontdarbus par
summu Ls 7510,07. Drošības
nauda 10% apmērā iemaksājama
torgu kommisijai. Ar tuvākiem
noteikumiem var iepazīties šīs
valdes saimniecības nodaļā, darb-
dienās no pīkst. 9—15.
30994z Apriņķa valde.

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina par ned. Lūcijas Zai-
manovski ārzemju pasi A JVs
003693 izd. 1928. g. 20. jūlijā
Rīgā. 3100Iz

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa
izsludina Viļā Gilberga ārzemju
pasi JVs 418, izd. 1924. g. 14. jū-
nijā Tallinā, par nederīgu. 30942z

Gaujienas pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus, izdotus
ar Mārtiņa Augusta d. Skaris
vārdu: 1) Latv. pasi ser. P. Z.
JVs 14080, izdotu 1927. g. 24. ok-
tobrī no Gaujienas pagasta valdes,
2) karaklausības apliecību
JVs 17689, izdotu 1924. g. 12. dec.
no Valkas kara apriņķa pr-ka,
3) aizsargu apliecību JVs 234,
izdotu no Valkas aizsargu pulka
komandiera un 4) zirga pasi, pār-
rakstītu pie zirga pirkšanas ar
Mārtiņa Skaris vārdu (izdevēja
iestāde, izdošanas laiks un JVs
nezināmi). 30402ē

Rendas pagasta valde izsludina
par nederīgu kā nozaudētu no
Jātnieku pulka komandiera 1924.
g. 19. jūnijā ar JVs 437, izdotu
karaklausības apliecību ar Jēkaba
Jāņa d. Bērznieka vārdu. 30365ē

3)axadi
sludimmjmmi.

?

Tirdzniecības un rūpniec. akc. sab.
„West-Export"

sasauc
kārtējo vispārējo akcionāru
pifnu sapulci

1929. g. 15. aprīlī, pīkst. 17,
valdes telpās, Rīgā, I. Aldaru
ielā JVs 1/3.

Dienas kārtība *:
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šanas.
2) Revīzijas kommisijas un val-

des ziņojumi.
3) 1928. ģ. bilances un pārskata

apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
30947z Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka

Sidney-Henri Mdheada
konkursa valde sasauc
kreditoru sapulci

Rīgā, Brīvības ielā JVs 35, dz. 4,
pīkst. 17, š.g. 23. martā, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Pretenziju pārbaudīšana.
2) Konkursa valdes atalgojums.
3) Naudas sadalīšana.
4) Maksātnespējības raksturano-

tcikšana.
5) Konkursa slēgšana.

Konkursa valdes priekšsēd.,
31010z zv. adv. pal. R. Sade.

Viļķenes savstarp. pa-
līdzības biedrība

paziņo, ka viņa, saskaņā ar savu
š. g. 30. janvāra lēmumu,

likvidējas
un tāpēc uzaicina visus, kam no
b-bas būtu kādas prasības, tās
pieteikt līdz š. g. 10. aprīlim.
2Q991z Valde.

A S .Latvijas Privātais Lom^
valde Rīgā, Tēatra 1^J »
tāļr. 2-3-2-6-9, caur so paziņo^
no viņas uz Katcova, Mois^

vārdu ' izdotā ķīlu z"". 2m.
396648 ir no Noima Sk<W £
dzīv. Kr. Barona iela 23, _"(
nozaudēta, pie kam Piez,™eV
ka ķīla zem minētā 'lll,,n,^.,nlā,
tenžiju nepieteikšanas gaai

^tiks izsniegta Noimam SKOR ]de#
sākot ar s". e. 16. junija.

A/S ,,LatvijasPrivātais Lombards"
valde Rīgā, Tēatra ielā JVs 9,
tāļr. 2-3-2^ 6-9, caur šo paziņo, ka
no viņas izdotās ?emākpievestās
ķīlu zīmes ir no to īpašniekiem
nozaudētas un tiek uzskatītas par
nederīgām: JVsJVs 396194, 396388,
396389 un 396639.
3W08z Valde.

„Baltrustra" Baltijas - Krievijas
transporta un preču noliktavu

akciju sabiedrības valde
uzaicina uz statūtu § 66 pamata,
akcionārus uz

kārtējo pilnu sapulci,
kura notiks Rīgā, kantora telpas,
Vaļņu ielā 1929. g. 15. aprīlī,
pīkst. 6 vakarā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšana.
2) Pilnās sapulces protokola no

1928. g. 4. maija nolasīšana
un pieņemšana.

3) Gada pārskata apstiprināšana
par 1928. operācijas gadu
Un peļņas sadalīšana.

4) Vēlēšanas: valdes locekļu, val-
des locekļu kandidātu un re-
vīzijas kotfimisijas locekļu.

5) 1929. g. Jiudžeta apstiprinā-
šana.

6) Tekošas lietas.
30948z Valde.

i Akciju sabiedrības
i Latvijas privātbanka
valde uzaicina kreditorus uz

virspār. kārtējo sapulci
1929. g. 14. aprīlī, pīkst. 12 diena,
bankas telpās. Rīgā, l.Jēkaba
ielā JVs 6/8.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja un sekre-

tāra vēlēšanas.
2) Pārskats par 1928. g. bankas

darbību ar valdes, padomes
un revīzijas kommisijas ziņ0'
jumiem.

3) Peļņas sadalīšana.
4) Pad 'omes, valdes un revīzija*

kommisijas locekļu vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi.

Pēc bankas statūtu § 59 uzjK»
rādītāju izrakstītās akcijas _ oo«

tiesību uz balsi tanī gadījuma , J»
viņas iesniegtas bankas val«
ne ' vēlāk kā 7 dienas pirms vis-
pārīgās sapulces un nav ņemtas
atpakaļ līdz sapulces beigām-
Oriģinālakcijti vietā var iesnieg

kā vietējo kredītiestāžu, ta *ļ
sekošo ārzemju banku apliecma--
Banka Československvch L6?1 '

Praha, un visas tās ™dala,
Rovalbank of Scotland, Lonoo'-
A/B. Goeteborgs Baiik. Stockho '
Banque Nationale de un» '

Paris. . -;p|U
Apliecībās jābūt apzīmēt"

akciju numuriem. ...
31009z Valde^

Ati ai ..Keramika"
kārtēja vispār,akcionāru

sapulce
Rīgā, Lielā Pils ielā JVs 8, dz. 1,
1929. g. 13. aprīlī, pīkst. 1 dienā.

Dienas kārtība:
1) Gada pārskats.
2) Budžeta pieņemšana.
3) Rezervu kapitāla lietošana.
4) Vēlēšanas.
31011z Valde.

tin. min. valsts saimniecības departaments
1929. g. 26. martā, pulksten 10 rītā, Līvbērzes pagasta valdē (2 klm .no Līvbērzes stac.)

iznomās mutiskā sacensībā
Sīvbērzes pag...JK«2- /?«pt« mājas."
sastāvošas no 129.65 pūrv. kopplatībā, uz laiku no 1929. g.

23. aprīļa līdz 1930. g. 23. aprīlim.
Drošības nauda Ls 50,— iemaksājama sacensības dienā.
Ar sacensības noteikumiem un līguma paraugu var iepazīties

sākot ar š. g. 18. martu Līvbērzes pag. valdē un Rīgā, Valsts saimn.
dep-ta administratīvā nodaļā, Valdemāra ielā JVs 2-a, darbdienās
no pulksten 9—13. 31044v

Mežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 26. marta izsoles sludinājumā (iespiests ,,Vald.
Vēst 'n." š. g. 58. numurā) ieviesušās kļūdas:

jābūt: ,
Lipnas virsmežniecībā: Vērt. Ls

Vien. JVs 10 Kuprova st. 2,74 m3 ( 34 gab.) bērza kluču . .\Tfinn
45,45 „ ( 246 „ ) apšu kluču . ./ I0UU

„ JVs 11 Žiguru st. 165,28 „ (2214 ,. ) bērza kluču . .\Afinn
. 40,30 „ (494 „ )m. alkšņakluču/Rīgas preču stacijā:

Vien. JVs I uz laukuma 67.74 tn( 820 gab.) bērza kluču . .\947n
JVs 74 1,29 „ ( 15 „ }m. alkšņa kluču/'**'"

,, JVs2 ue laukuma 81,52 „ ( 503 „ ) apšu kluču. .. 3500
JVs 74

3I043v Mežu departaments.

Mežu departaments
paziņo, ka 1929. g. 19. marta izsoles sludinājumā (iespiests ,,Vald.
Vēstn." š. g. 53. numurā) ieviesusies kļūda: jābūt:

Vecmuižas virsmežniecībā: Vērt. Ls
Vien. JVs 14 pie Lāčplēšu st. 56,09 mbērza kluču j

lauk. 2 un 9 21,31 ,, tnelalkšņa kluču . . .\ 1800
0,63 ,, apses kluču \

31042v Mežu departaments.

7. rajona inženieris, Smiltenē,
izdos š. g. 25. martā, pulksten 12 dienā, savā kancelejā, Dārza ielā

JVs 7/9, jauktā izsolē:
1) 27 m gara koka tilta būvi pār Omuļupi uz Omuļu-Ērģemes I Ib šķ.

ceļa pie Omuļu muižas; drošības nauda Ls 728,—.
2) 25 m gara koka tilta būvi pār Abulas upi uz III šķ. ceļa, kas

savieno Trikates-Vijciema un Smiltenes-Valmieras ceļus pie
Ķikutu mājas; drošība Ls 532,—.

3) 13 m gara koka tilta jaunbūvi pār Palses atteku, uz Palsmanes-
Vizlas JIb šķ. ceļa pie Grivas mājām; drošība Ls 254,—.

4) Caurtekas JVs 175 0 0,60 m pārbūvi uz Vidzemes šosejas km
167,680, drošība Ls 205,—.

5) Caurtekas JVs 2 0 0,60 m pārbūves darbus km 0,3 uz Dzelzavas
stacijas bruģa; drošība Ls 143,—.

Otrreizējā izsolē:
6) Dzelzbetona caurtekas 0 60 cm būvi uz Mārcienas stacijas

šosejas; drošība Ls 102,—.
7) Dzelzbetona caurteku JVsJVs 1 un 2 0 60 cm būvi uz Meirāņu

bruģa-; drošība Ls 195,—.
8) 7 nobraucamo tiltiņu pārbūvi uz Vidzemes šosejas; drošība Ls 262.

Tuvākas zinas manā kancelejā darbdienās no pulksten
9—15. ' L. 1474. 3I056ē

šoseju un zemes cēlu departaments
ļioturēs š. g. 16. aprīlī, pulksten 11, savās telpās, Gogoļa ielā JVs 3,
ist. 468 — rakstisku sacensību

60 mtr/tn netto karbolineuma
piegādei.

Pie sacensības jāiesniedz nodrošinājums:
1) Ls 2100,— apmērā — ja tiek piedāvāts viss augšminētais

karbolineuma vairums, vai
2) 5% apmērā no piedāvātā karbolineuma vairuma vērtības,

ja tiek piedāvāta daļa no visa vairuma, bet ne mazāk par
5000 kg. 31055ē

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi departamentā, ist. 467,
parastā darba laikā. L. 1464.

Paju sab. „Ilukstes apriņķa lauksaimnieks" valde
paziņo, ka š. g. 30. martā, pulksten 2 dienā, Grīvā, Kalēju ielā JVs 189

tiks noturēta ārkārtēja pilna biedru sapulce
ar sekošu dienas kārtību:

1) Nekustama īpašuma iegūšana;
2) Valdes ziņojums par sab. stāvokli un turpmāko darbību;'
3) Viena valdes locekļa ievēlēšana atteikušos vietā;
4) Jautājumi un priekšlikumi. 30943v Valde,

Tukuma brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
1928. g. 23. septembrī notikušā mantu izlozē vinnesti kr't

uz sek. bilļešunummuriem:'1,15,27,30,33,38,44,48,54, 2301, 9, 11, 25, 26 27 in
57, 66, 70, 74, 77, 78, 90, 97, 35, 37, 62, 63, 75. ' S1'
107, 108, 112, 113, 118, 119, 120, 2404, 16, 17, 37, 4044,121, 124, 125, 126, 130, 131, 148, 76, 81, 94.

4y-
152, 155, 156, 160, 163, 170, 173, 2517, 20, 38, 43, 50 55 «7
177, 182, 184, 186, 187, 188, 194, 69, 73, 77, 81, 96, 97 98 ' '
196,214,215,217,218,219,221, 2606, 7, 9, 12, 23 26 ?»
222, 226, 228, 232, 233, 237, 239, 35, 48, 55, 63, 67, 71 85 87 «,'
244, 259, 264, 271, 272, 277, 278, 2710, 21, 27, 29, 34 '41 ' £
280, 281, 288, 295, 296, 298, 312, 55, 61, 93.
313,315,317,320,326,330,333, 2814, 16, 21, 26, 40 67 70
335, 339, 343, 350, 361, 362, 366, 86, 98.
367,369,371,377,378,380,381, 2909, 13, 16, 20, 33 55 kr
384, 386, 389, 390, 392, 396, 398, 81. ' °°'
403, 405, 408, 417, 418, 424, 425, 3005, 7, 14, 27, 35 44 «
436, 443, 447, 449, 451, 456, 462, 56, 82, 94. ' ^
469,474,475,478,480,481,482, 3105, 13, 15, 21, 30 36 41
487, 491, 497, 500, 502, 503, 511, 42, 47, 55, 58, 84, 95, 98
520,522,523,526.528,531,533, 3219, 32, 41, 47, 49 5 * 1 50
536,538,540,541,543,544,549, 93. ' *
553,554,555,557,560,561,563, 3314, 19, 33, 44, 70 84 87
564, 565, 567, 569, 571, 573, 577, 97.
580,581,596,606,616,622,624, 3409, 15, 19, 21, 24 25 3r
631, 643, 648, 654, 658, 668, 669, 40, 43, 46, 74, 86, 91,
676,677,679,688,692,696,702, 3504, 17, 18, 23, 30 38 44
717, 720, 721, 722, 728, 734, 739, 45, 50, 54, 62, 64, 68, 88 90 en"
743,744,748,754,757,759,761, 3602, 6, 7, 10, 13 14 V
763, 765, 772, 778, 782, 783, 785, 19, 23, 28, 31, 33, 34 38 40 4?788, 793, 797, 804, 805, 811, 8)6, 44, 50, 51, 52, 60 64 68*

69 74822, 827, 828, 829, 834, 838, 841, 75 77 78 80 91 93 ' '
847, 849, 855, 857, 867, 872, 884, 3701', 2, ' 4, 6 13 18 21 24
895, 897, 912, 915, 919, 925, 928, 30, 33, 34, 35, 45, 48, 49 52 58945, 948, 950, 954, 955, 977, 978, 5g 60, 61, 68, 69 72,80 8386 87985, 994, 997. . 95.

>> ?>>> . «j»w,

1000, 3, 5, 12, 18, 26, 32, 3806, 32, 44, 48, 51, 62 7]
34, 39, 42, 45, 50, 52, 53, 55, 72, 75, 91.
74, 78, 79, 88, 94, 95. 3901, 27, 38, 39, 43, 46 5ļ

1102, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 57, 61, 66, 67, 77, 79, 82, 83 84"
22, 23, 24, 43, 45, 49, 51, 54, 66, 85, 87, 89, 97.
68, 73, 74, 78, 86, 88, 93, 94, 95, 4006, 12, 14, 16, 18, 27, 28
96,. 29, 60, 72, 83, 87, 88, .

1200, 7, 16. 17, 19, 21, 27, 4102, 8, 11, 33, 59, 82, 85
35, 36, 37, 39, 42, 47, 49, 72, 73, 4301, 5, 20, 56, 59, 60, 81
85, 96. 82, 89, 92.

1312, 17, 20, 23, 27, 33, 34, 4401, 11, 14, 18, 21, 23, 25
36, 37, 40, 45, 46, 48, 54, 61, 65, 28, 31, 35, 43, 58, 59, 60, 77, 80"
70, 71, 80, 82, 88, 90, 93, 99. 91, 92, 96, 97.

1402, 7, 8, 11, 12, 18, 23, 4510> ]1 > 14> «8, 23, 34,39,
26, 30, 33, 34, 37, 38, 39, 47, 62

' 42, 55, 65, 66, 69, 88, 89, 92, 97,
69, 81, 90, 91, 94, 96, 97. 98- „„

500 8 14 20 21 22 ?7 4606'' 26''> 34
''iouu, », 14, 4V, Ai , Z4, Li, nq 4, 49 48 51 54 fK fi7 fid

37, 48, 49, 53, 61, 65, 69, 91. g; tk 87, 88 90 91 92 ''
1601, 5, 7, 16, 19, 26, 28, 4705, 6, 8, 11, 12, 13, 14

43, 47, 54, 57, 60, 68, 83, 93, 99. 37, 39, 45, 47, 54, 57, 61, 87, 88
1705, 22, 25, 27, 28, 29, 36, 90, 97.

39,41,42,45,49,51,59,61,62, 4802, 4, 11, 13, 18, 23,24,
64, 73, 76, 90, 91, 98. 26, 27, 29, 32, 33, 39, 40, 44, 45,

1807, 16, 17„ 19, 50, 54, 60, 51, 56, 57, 59, 61, 62,63,64,65,
61 73 66, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 85, 87.

1901, 4, 7, 12, 16, 17, 20, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97.
24, 26, 27, 28 31, 33, 35, 36, 37 4901, 15, 22, 23, 31, 35, 36,
39, 40', 51 i 53; 58! 60, 62, 63, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 47, 52. 54.
65, 68, 75, 81, 82, 84, 87, 94, 96. 61 62, 67, 75, 77, 97, 99,

2007, 8, 15, 17, 21, 30, 33, l°QH' 3 3 S"QS
40, 72, 77, 85, 96, .

5958'''''
2112, 37, 47, 66, 67, 68, 78, Vinnesti izņemami viena mē-

81, 83, 85. nēša laikā. Pieprasīt E. Forkov
2200, 10, 21, 34, 60, 70, 77, k-ga veikalā. Tirgus laukumā

87, 89,. Tukumā. 30354b
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