
Saeima.
SPRS-Latvijas-Igaunijas tiešā preču sa-

tiksme.

SAEIMA.
Sēde 22. martā.

Sēdi vada priekšsēdētājs Dr. P. Kalniņš.
Iesniegts likumprojekts, kas aizliedz

ievest laukstrādniekus no ārzemēm. To
aizstāv M. Rozentāls, pēc kam to nodod
sociālās likumdošanas kommisijai. —
Iesniegts arī likuma ierosinājums, izdarīt
pārgrozījumus likumā par zemes
piešķiršanu brīvības cīnītājiem. To
motivē E. Dzelzītis. Pēc garākām de-
batēm ierosinājumu nodod agrārpolītikas
un lauksaimniecības lietu kommisijai, kurai
tas jāskata cauri līdz 16. aprīlim.

Tad apspriež un pieņem likumu par
valsts pabalstiem un kreditiem no
plūdiem un neražas cietušiem ar
aizrādījumu, ka 75% no sniedzamiem
pabalstiem un kreditiem saņem Latgale.

Tālāk pieņēma likumprojektu par per-
sonu nodokļa atlaišanu 1928./29. un
1929./30. budžeta gados no plūdiem,
krusas un neražas cietušiem.

Pēc tam steidzamības kārtā vienbalsīgi
ratificēja likumu par protokolu attiecībā
uz Latvijas-Igaunijas robežās pārdalīto
nekustamo īpašumu likvidācijas termiņu
pagarināšanu, kā arī tirdzniecības un
kuģniecības līgumu ar Poliju, tāpat dzelz-
ceļu satiksmes konvenciju ar Poliju.

Vēl pieņēma dažus sīkākus likumus un
tad sēdi un sesiju slēdza.

Jaunas sesijas atklāšana 16. aprīlī, i

Valdības iestāžu paziņojumi.
Ar Triju zvaigžņu ordeni šodien
apbalvoto 5. Cēsu kājnieku pulka

karavīru saraksts
(pulka 10 gadu jubilejā):

III šķira:
Pulka komandieris pulkvedis Fricis Vir-

saitis.
IV šķira:

Saimniecības priekšnieks _ pulkvedis-Ieit-
nants Augusts Krišjānis.

V šķira:
Instruktoru rotas koman dieris kapteinis

Alberts Vīksne.
Ļ rotas komandieris kapteinis Jānis

Zaķis.
2. rotas — kapteinis Kārlis Vīksne.
Pulka adjutants kapteinis Kārlis Zālītis.

Sakaru komandas priekšnieks kapteinis
Oskars Tiltiņš.

Saimniecības komandas priekšnieks virs-
leitnants Kārlis Braslis.

Vada komandieri virsleitnanti:
Jūlijs Ozoliņš,
Eduards Mēdens un
Erichs Apsitis.

Adjutanta palīgs virsleitnants Vilis Ādolfs
Eimanis.

Orķestra vadītājs IV šķiras kara ierēdnis
Gothards Indriķis Hellmanis.

Ieroču pārzinis virsleitnants Jānis Butka.
Ieroču meistars IV šķiras kara ierēdnis

Jānis Braslis.
Saimniecības darbvedis III šķiras kara

ierēdnis Jānis Briedis.
Instruktoru rotas virsseržants Krišs B1 ū ms.
3. rotas virsseržants Nikolajs Britals.
4. rotas virsseržants virsnieka vietnieks

Kārlis Rikards.

II pakāpes goda zime:

2. rotas virsseržants Jānis Ozoliņš.
Saimniecības komandas virsseržants Kārlis

Ozoliņš.
Sakaru komandas virsseržants Jānis Jan-

sons. #
Orķestra virsseržants Eduards Vaļinieks.
1. rotas vada seržants Kārlis Pilsēt-

nieks.
2. rotas — Ernests Purvītis.
3. rotas —virsnieka vietnieks Jānis Po-

diņš.
4. rotas — virsnieka vietnieks Jānis Ci-

novskis.
Vecākais rakstvedis Arnolds Ganīts.
Medicīnas feldšeri seržanti:

Kārlis Asvers un
Valdemārs Štrāls.

Orķestra vecākais muzikants kaprālis
Kārlis Lagzdiņš.

Rīgā, 1929. g. 23. martā.

Triju zvaigžņu ordeņa dome.

Paziņojums JVs 188.

Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,
ka savās sēdē skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošc
muižu saimniecību novērtēšanas lietās:

1929. g. 25. aprīlī, pulksten 13 dienā.
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.

1842) Valsts zemes fondā ieskaitāmo Val-
mieras apriņķa Limbažu muižas
Jaunigates, Branču, Noglužu, Lašu,

Pūles, Bunzemu (Veselu) un Lādes
muižas Zariņu, Lielbranguļu, Mež-
rinnes, Riebu, Dibenu, Naudaļu,
Kalna-Samšu, Kalna-Dzeņu, Lejas-
Samšu rentes māju un Rīgas pil-
sētai nododamo valsts zemes fonda
Essenes-Gūtiņu muižas un Spilves
pļavu novērtējums.

Rīgā, 1929. g. 22. martā. Ns 3050.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra vietā Fr. Šīraks-Gruzītis.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 11. marta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Sa-
laces pag. Krijkalnu meliorācijas sabie-
drības dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Korbu upītes regulēšanas projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem

zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Salaces pag. Krij-
kalnu meliorācijas sabiedrībā, minēto me-
liorācijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 16. martā.

Kultūrtechniskās daļas vadītājs
A.Ķuze.

Darbvedis Fr. Briedis.

Kuldīgas iecirkņa miertiesnesis,

pamatodamies uz kr. pr. lik. 71. un 84!.- 846. p
meklē apakšā minētās personas:

1) Kļaviņu (ari Tītars), Vili Friča d., dzim
1903. g. 11. decembrī, pied. pie Rendas pag.

agrāki dzīv. Rendas pag. Intu mājās, aps. pēc
s. 1. 58Ļ 1. d. (kr. I. NeNe 677, 678, 680/28. g.).

2) Šmidtti, Teodoru Gotlība d., 18 g. v., bij.
Krievijas pav., dzimis Tukuma apr., agrāki dziv,
Liepājā, Bruņinieku ielā N° 23, aps. pēc s. 1. 581. p.
2. d. (kr. 1. Ns 282/28. g.);

3) Bergu, Kārli-Jāni Mārtiņa d.dzini.
1908. g. 2. maijā, agrāki dzīv. Turlavas pag.
Maz-Gaiļu mājās, aps. pēc s. I. 591. p. 1. d. 1. pkt.
(kr. 1. Ne 214,28. g.);

4) Sausē, Eduards Jēkaba d., 34 g. v., bij.
Krievijas pav., latv., jūrnieks, aps. pēc s. 1. 574. p,
(kr. 1. Ns 98 28. g.);

5) Tūču, Ādamu Staņislava d., dzim. 1901. g.
25. ja 'nv., pied. pie Andrupenes pag. Rēzeknes apr.,
agrāki dzīv. Kuldīgas pag., Dzeišos, aps. pēc s. 1
51., 581. p. (kr. \. Ns 816/28. g.);

6) Jevstichnejevu, Jefimu Michaila d.,
dzim. 1901. g. 15. februārī, pied. pie Virbes pag.,
Talsu apr., agrāki dziv. Kuldīgas pag., Dzeišos
aps. pēc s. 1. 581. p. (kr. 1. 816/28. g.);

7) Biruli, Jāni Jāņa d., 29 g. v., pieci, pie
Dzērves pag., agrāki dzīv. Kuldīgā, Granšu ielā
Ns 36, aps. pēc s. 1. 581. p. 1. d. (kr.!. Ne 681/ 28. g.):

8) Zavicki-Savieki, Teodoru Friča d.,
dzim. 1899. g. 22. augustā, čigāns, pied. pie Saldus,
agr. dzīv. Saldū, Upesmuižas ielā Ne 52, aps. pēc
s. 1. 2621., 532. p. (kr. 1. 493/28. g.);

9) Didžu, Frici Atta d., dzim. 1893. g. 8. okt.;
čigāns, pied. pie Kuldīgas pils., agrāki dzīv. Rud-
bāržu pag., Ranku m., aps. pēc s. 1.262. p., 532. p.
(kr. 1. Ne 681/28. g.);

10) Zavicki, Andreju Friča d., dzini. 1903. g.
21. jūnijā, pied. pie Kuldīgas, čigāns, agrāki dzīv.
Grobiņas pag., Gadvilas mājās, aps. pēc s. 1, 262.,
532. p. (kr. 1. Ne 681/28. g.);

11) K|avnieku, Arnoldu Friča d., 23 g. v.,
latv., pied. pie Liepājas pils., agr. dzīv. Liepājā,
Jūras ielā Ne 34, aps. pēc s. 1. 262. p. (kr. 1.
Ne 392/28. g.);_

12) Liepu, Žani Kristapa d., 24 g. v., latv.,
pied. pie Vaiņodes pag., agr. dzīv. Liepājā, Bāren-
buša ielā Ne 6, aps. pēc s. 1. 547. p.(kr. 1. Ne392/28g.)

13) Reķi, Frici Heiņa d., pied. pie Rendas pag.,
dzim. 1911. g. 10. februārī, agrāki dzīv. Sabilē,
Rožu ielā Ne 4, aps. pēc s. 1. 138. p. (kr. I.
Ne 735/28. g.);

14) Kleinu, Otto (Atti) Ievas d., dzim. 1895. g.
10. februārī, pied. pie Grobiņas pils., čigāns,
agr. dzīv. Talsos, Andreja ielā Ne 6, aps. pēc s. 1.
581. p. (kr. I. Ne 85/26. g.);

15) Fedorovu, Vasiliju Jakima (Janima) cl.,
dzim. 1903. g. 9. februārī, pied. pie Sakstagales
pag., agrāki dzīv. Rīgā. Ludzas ielā Ne 63, dzīv.
10, aps. pēc s. 1. 262., 284. p. (kr. I. Ne 581/28. g.);

16) Didži, Kati Jāņa un Jūles m., dzim.
1902. g. 2. janvārī, pied. ' pie Kuldīgas pag., agr.
dzīv. Kuldīgas pag., Skrundnieku ciemā, aps. pēc
s. 1. 51., 581. p. 1. d. (kr. 1. Ns 697/27. g.);

17) Medinski, Kārli Jāzepa d., 25 g. v.,
pied. pie Kuldīgas pils., aģr. dzīv. Kuldīgā, Mālu
ielā Ne 13, aps. pēc s. I. 262. p. 1. d. (kr. I.
Ns 659-28. g.);

18) Ulmani, Zani Jura cl., 46 g., mērnieks
pied. pie Planicas pag., agr. dziv. Kuldīgas apr.
Planicas pag., Ozola mājās, aps. pēc s. 1. 272. p
2. pkt. (kr. 1. Ne 395/28. g.);

19) Gočalku, Nachumu Lciba cl., 20 g. v.
pied. pie Kuldīgas, agr. dzīv. Kuldīgā. Smilšu
ielā Ne 1, aps. pēc s. 1.' 138. p. (kr. I. Ne 3 28. g.)

20) Virkavu, Alfonu-Valdemāru Andreja cl.
19 g. v., latv., graviers, agr. dzīv. Liepājā. Suv<>-
rova ielā Ne 21, dzīv. 4, aps. pēc s. 1. 138. p. (kr. I
Ne 95/28. g.);

21) Brieže, Kriši Pētera d., dzim. 1911. g.
2. jūlijā, latv., agr. dzīv. Planicas pag., Kumbru
mājās, aps. pēc s. 1. 138. p. (kr. 1. Ne 95 28. g.) ;

22) Stepanovu, Vasiliju Nikolaja d., dzim,
1898. g. 22. aprīlī, agr. dzīv. Ventspili, Strādnieku
ielā Ns 18, aps. pēc s. 1. 581. p. (kr. 1. Ns807 28. g.);

23) Sniedziņu, Rūdolfu Vija d., 23 g. \..
pied. pie Matkules pag., agr. dzīv. Matkules pag.,
Kalnaniuižas skolā, aps. pēc s. 1. 581. p. (kr. I.
Ne 202-28. g.);

24) Forstmani, Vili Jāņa d., dzim. 1907. g.
19. maijā, agrāki dzīv. Kabiles pag., Buku mājās,

aps. pēc s. !. 179. p. (kr. 1. Ns 313 28. g,);

25) Abramoviču, Vladislavu Jāņa tin Manikas
d., dzim. 1911. g. 14. septembrī, leitis agr. dzīv.
Liepājā. Nikolaja ielā Ne 30, aps. pēc s. I. 581. p.
1. d. (kr. I. Ns 421 28. e.):

Katram kam zināma meklējamo personu vai

viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
nekavēiotics par to miertiesnesim, vai tuvākai poli-
cijas iestādei, bet Otto (Attis) Ievas d. Kleins un
Kalte Jāņa un Jūles m. Didzis apcietināmi un
nogādājami manā rīcībā.

Kuldīgā, 1929. g. 20. martā. Ns 127.

Miertiesnesis J. Gertners.
Sekretārs F. Steinberas.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par^ bez pj es

ūtīšanas

geadu ' " ^
12- < sanemeksped.) par:

sTmēn ," 6,~ gadu Ls 18,-

ī , „ 2,- Ja gadu . . . „ 10,-
Piesūtot pa ?i meti „ 5—

pastu un pie ! »>•••• „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru. .' . „ —,10

Latvijas valdības jgm oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, Izņemot J|*f|p &$&£ svētdienas un svētku dienas

Redakcija:
if*lll»i?lJi iBŠK^ Kantoris

un
ekspedīcija:

Rīgā, pilī JSTs2. Tālrunis 20032 ^jMāKļ)^* Rīgā, pilī Ns 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^jflļr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām
rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu , —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu - ? >> —> 20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas ,, —,80

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JVs 107.
1929. gada 15. martā. !

SPRS-Latvijas-lgaunijas tiešā satiksme.

SPRS - Latvijas - Igaunijas tiešās sa-
tiksmes tarifā preču pārvadāšanai (izpildu
un tarifu noteikumi),. kas izsludināts
1926. g. „Vald. Vēstn." JVe 295, ievests
dzīvē no 1927. g. 1. janvāra ar 1926. g.
20. decembra rīkojumu Ne 460 un izdot?
atsevišķā brošūrā, nodajījuma III 1 (pie
Nolikumu preču pārvadāšanai 4. panta
§ 1. p. 5. Noteikumi par speciālu plat-
formu piegādāšanu smagu pr iekšmetu
pārvadāšanai SPRS - Latvijas - Igaunijas
tiešā satiksmē), 8. paragrāfā, teikuma
otrā pusē vārdi „ par pirmām
20 dienām " atvietojami ar jaunu
šādu redakciju: „ par pirmām
23 dienām —".

Rīkojums spēkā ar 1929. g. 1. aprīli.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.

Starptautiskās satiksmes inspektors
F. Magazings.

Apriņķu valžu priekšsēdētaju
un apriņķu priekšnieku apspriedes
16. martā sanāca Iekšlietu ministrijā ap-
spriest svarīgākos jautājumus. Apriņķu
valžu dzīvē tie ir: nākamā gada budžeta
sastādīšana bez iztrūkuma, kas šogad ir
stipri grūts darbs, tāpat ari sēklu apgāde,
trūkumcietēju pabalstīšana un citas lietas.

Iekšlietu ministris Ed. Laimiņš vis-
pirms atklāja apriņķu valžu priekšsēdētāju
apspriedi, aizrādīdams, ka šīs apspriedes
smaguma punkts ir pašvaldību nākamā
gada budžeti, bez tam apspriedē aicināts
arī Zemkopības ministrijas lauksaimniecī-
bas pārvaldes pārstāvis, kas kopējās pār-
runās palīdzēs noskaidrot vienu, otru ne-
skaidru lietu. ,,Nevajaga aizmirst," saka
ministris, — ,,ka jūsu atbildīgais darbs
sevišķi grūts un liels ir šogad, .bet tāpēc tad
arī ir jādara viss un jādarbojas nenogurstoši,
jābrauc un jāiet uz vietām, jāredz viss, un
jāseko, lai sēklas apgādāšana pavasara
sējai varētu izdoties teicami un lai pēc šī
darba spriežot, varētu sacīt, ka pašvaldī-
bas atrodas tiešām savu uzdevumu augstu-
mos.

Tāpat ari jums jāatrod taisnīga izeja
trūkumcietēju apgādāšanā, galvenam kār-
tām Latgalē. Ministris aizrāda, ka tagad
presē un sabiedrībā par to runā vietā un
nevietā, bet apriņķu pašvaldībām jāzina,
kāds ir kurā vietā patiesais stāvoklis, lai
nevarētu neviens pats sacīt, ka ļaudīm
Latvijā jācieš bads."

Atstājis šīs apspriedes tālāko vadību
pašvaldības departamenta direktoram
J. Zankevicam, — ministris atklāja apriņķu
priekšnieku apsriedi, uzaicinot sniegt zi-
ņojumus par plūdos un neražu cietumiem
apgabaliem. Viens pēc otra Daugavpils,
Rēzeknes, Ludzas un Jaunjelgavas apriņķa
priekšnieki noskaidro; ka bada tieši Lat-
galē neesot, lai gan iedzīvotāji vietām dzī-
vojot stipri trūcīgi un dažās ģimenēsstā-
voklis esot nopietns. Rēzeknes un Jaun-
latgales apriņķa dažos pagastos jau pa-
rasti normālas ražas gados maize esot jā-
pērk tūliņ pēc Ziemas svētkiem, bet šogad
nepadevušos linu dēļ neesot par ko maizi
pirkt. Lai dotu iedzīvotājiem nodarboša-
nos un iespēju darbā nopelnīt uzturu, or-
ganizēti ceļu darbi, grants un akmens
pievešana, pat ceļu parbrugēšana.

Bet Latgale pārāk stipri ciešot no dzer-
šanas posta. Par palīdzību trūkumcietē-
jiem gādājot gan pašvaldības, gan Sarka-
nais krusts, bet daudzi šos pabalstus un
sabiedrisko darbu peļņu nodzerot. Sevišķi
plaši izplatījusies dzeršana Rēzeknes
apriņķī Barkavas apkārtnē, kur gandrīz
katrā mājiņā gatavojot pāšbrūvētu dzē-
rienu, kurā nodzerot visu turību un naba-
dzību. Jaunlatgales apriņķī sevišķi stipri
dzerot denaturātu. tā kā te pat degvīnu
vairs nepērkot, bet denaturāts atstājot
tik kaitīgu iespaidu, ka daudzi to sadzēru-
šies tūliņ nomirstot, piemēram pagājušā
rudenī denaturātu sadzērušies 3 brāļu no
kuriem 2 uz vietas mirusi, un ?,. izdevies
atveseļoties. Rēzeknes apriņķa priekšnieks
lūdza ministra gādību par stingrākiem
soļiem žūpības apkarošanai, uz ko ministris
atbildēja, ka esot paredzēts zināmos laikos
dažos apgabalos noliegt mājās brūvēt alu
un citus reibinošus dzērienus. Vispārī
iespaids paliek tāds. ka ja Latgale varētu
atsvabināties no dzeršanas posta, tad art
trūkums tur nebūtu tiks liels.

Par palīdzības sniegšanu trūkumcietē-
jiem apriņķu priekšnieki ziņo, ka to izsnie-
dzot uz vietām, bet grūti esot novēr-
tēt, cik pareizi to izsniedzot, kaut gan iā-
sakot, ka tīšas ļaunprātības netiekot pie-
laistas, bet ja no 10 gribētājiem tikai 6
varot pabalstu saņemt, tad, protams, nc-
dabūjušie būšot nemierā un sūdzēšoties
par saņēmušiem.

Tālāk pārrunāja plūdu iespējamību šo-
pavasar un kā novērst iespējamās plūdu
briesmas. Apriņķu priekšnieki ziņoja, ka



viņi jau ar apriņķu ceļu inženieriem sazinā-

jušies un plūdu briesmu gadījumā rīkošoties
kopīgi.

Pēc tam vēl apspriede pārrunāja vairā-
kas lietas par iekšējo darbību, pēc kam,
kopā ar apriņķu valžu pārstāvjiem nofoto-
grafējas.

Apriņķu valžu priekšsēdētāju apspriedē,
pārrunājot apriņķu pašvaldību budžetu
līdzsvarošanu, direktors Zankevics norā-
dīja uz iztrūkumiem, kas vairākos apriņķos
radušies- dažu nodokļu atcelšanas dēļ, no
kā apriņķu valžu ienākumi stipri sašauri-
nājušies. Turpretim izdevumi pieauguši.
Visu apriņķu pašvaldību deficitu kop-
summa ir Ls 671.000, tomēr deficiti ir ļoti
pārspīlēti un vismaz pusi no tiem var sa-
mazināt. Kurzemes apriņķi sastādījuši
savus budžetus bez deficītiem. Vidzemes
un Latgales apriņķi lielas summas paredzē-
juši jaunbūvēm, remontiem u. c. Auguši
arī administratīvie izdevumi, noteiktas
lielas komandējuma naudas, kāpēc visi šie
izdevumi būtu samazināmi, tad deficiti
nebūtu tik lieli.

Dir. Zankevics norādīja, ka šogad izde-
vumi būvēm ir jāstrīpo, tāpat jācenšas
likvidēt dārgās bērnu patversmes. Pēc
debatēm pieņēma sekošus atzinumus:

1) sakarā ar neražu un grūtiem saim-
nieciskiem apstākļiem administratīvie iz-
devumi nedrīkst palielināties, izņemot da-
bisko algu pieaugumu izdienas dēļ;

2) sēžu dienu skaits apriņķu valdes sa-

mazināms, ievērojot vislielāko taupību;
3) agronomiskās palīdzības sniegšana ir

valsts lieta un to nevar uzlikt apriņķu paš-
valdībām par obligātorisku pienākumu;

4) juridiskās palīdzības sniegšana nav
pagaidām ievedama, jo tas prasītu lielus
līdzekļus;

5) necensties izbūvēt un paplašināt bērnu
patversmes, kura uzturēšana iznāk ļoti
dārga, bet nodot labāk bērnus ģimenēs
audzināšanā;

6) slimnicās jānosaka ārstēšanas takse,
lai tās pašas sevi varētu uzturēt un paš-
valdībām nebūtu jādod pabalsti;

7) rūpēties, ka skolotāju nebūtu par
daudz un tiem atbilstu likumīgs skolēnu
skaits.

Lauku nodaļu vadītājs J. Ziemanis refe-
rēja par pieņemto likumu par nekustamas
mantas nodokļa atcelšanas realizēšanu uz
rudenī izdarītās plūdu posta novērtēšanas
pamata, lai gan paredz arī jaunu vērtē-
šanu uz ieinteresēto lūgumu pamata.
Apriņķu valžu pārstāvji izsacījās, ka jaunā
novērtēšana nebūtu tik objektīva un radītu
lielu darbu.

Uz ministra ierosinājumu apsprieda ari
trūkuma jautājumu Latgalē. Arī apriņķu
valžu priekšsēdētāji, tāpat arī apriņķu
priekšnieki norādīja, ka Latgales apriņķos
ir gan trūkums, bet ne bads. Liels % ie-
dzīvotāju arī labos gados ievedis labību
no citurienes. Nāves gadījumu no bada
nav, bet to tik izdomājuši Rīgas rakstnieki.

Pabalsti lielā mērā atvieglo trūkumu. Tā

Daugavpils apriņķī 70.000 personas saņem
pabalstu, 13.000 skolēnu pusdienas. Sapul-
cējušies ieteic paplašināt sabiedriskos dar-
bus, jo pabalsti demoralizējot iedzīvotājus.

(Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis.)

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 11. marta lēmuma ir jāpiedalās Salaces pag. Krijkalnu meliorācijas sabiedrībā ,

jāņem dalība pie kopējo Korbu upītes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju JV9JV2 Darbu
Dalībniekam

J . u f-« ,,-,- ,. „ . izmaksa pec

% naiīhniptn „5rH8 un Dalībnieka piederošo vai . . Kāda pagasta atrodas mājas projekta, no
3 UallDnieKa varas un pec pec kuras anrēīpašuma tiesību viņa lietošanā . . un pie kādas agrākās muižas ,.' .[-, Piezīmes
,£ ,,,, - j - mēmie- zemes Ķ|na uano-

l
UZV3rdS apzīmējums . esošo māju piederēja ^

skaitu '"g nosaukums 6
„?,'g . plāniem reģistra ls

1 Rūdolfs Tena d. Jansons. . . . īpašnieks Cepli 146F — Alojas pagasta Ungurpils muižas 232,— šinī dalībnieku sarakstā m
2. Elmārs - Rūdolfs Rūdolfa dēls ™?LS*m£?™*Sllm-

Jansons „ Zīlītes 144F „ „ „ „ 121,- SSS^SS ™
kJW"S

1) Anna Pidriķa meita Korp, \ teikšanai un nokārtošanai kā
dzim. Blūm T . . , , , . Qc fi0K , 0,, Pie darbu pirmreizējas izVe.

3- 2) Jūlija Miķeļa meita Rozīt, ^-eces Jaunkorb,
3F

6261 „ „ „ „ 2391,- sanas, ta^ge
ggdzim. Korp I turpmāk, neņemot vērā darbu

4. Alojas ev. lut. draudze .... Īpašnieks Jaunsaimniecība 239F ,, ,, „ „ 589,— faktisko izmaksu, kura var
5. Pēters Alberta d. Lamberts. . . „ 31F — Salacas pag. Vecsalacas muižas 217,— būt mazāka vai lielāka.
?6. Mārtiņš-Voldemārs Jāņa d. Cīruls ,, Gailīši 331F — ,, ,, „ ,, 643,—
7. Jānis Indriķa d. Jukums ... „ Staiši 332F — ,, ,, „ „ 782,—
8. Jēkabs Jēkaba d. Cīruls .... ,, Pļavenieki 333F — „ ,, „ ,, 835,—
9. Kārlis Miķeļa d. Kauliņš .... ,, . Jaundambi 334F ,, „ „ „ 465,—

10. Aleksandrs Jāņa d. Kissa ... „ Krijkalni 351F 352F „ ,, „ „ 1005,—
11. Krišjānis Miķeļa d. Jirgensons . „ Lauteri 353F „ „ ,, ,, 532,—
12. Mārtiņa Fogeļa . Mantoj. masa Veckorbas — — Alojas pagasta Ungurpils muižas 1595,—
13. Jūle Jāņa meita, atr. Skuja,

atr. Pēterson īpašniece Jaunsaimniecība 368F 8658 Salaces pag. Vecsalaces muižas 385,—
14. Jāņa Leinatsara Mantoj. masa Liel- un Mazmež- — 1863 „ ,, ,, ,, 2420,—

kadaki
T „ . . I Vecsalacas virsmežn. — — — 3234,—

15. Mežu departaments īpašnieks { Ainažu 826,
Rīgā, 1929. g. 16. martā. Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.

Darbvedis F. Briedis.

Jaunas valstis.

Polija.

Kommūnistu prāva.
Varšavā, 21. martā. Viļņas tiesa pa-

sludināja spriedumu baltkrievu kommū-
nistu prāvā, ar ko no 40 apsūdzētiem
2 notiesāti uz 8 gadiem spaidu darbos,
6 — uz 6 gadiem. 6 — uz 5 gadiem,
3 — uz 4 gadiem un 6 — uz U/2 gada
spaidu darbos. 18 apsūdzētie attaisnoti.

LTA.

Senatora pašnāvība.
Varšavā, 21. martā. Šodien pēcpus-

dienā savā dzīvoklī nošāvās poļu senators
Dr. Miklaševskis, Holandes Amstelbankas
vietējais pārstāvis, kura vārds pēdējās
dienās tika minēts sakarā ar deputāta
Tovarnicka naftas afēru. Miklaševskis
sakarā ar minēto lietu bija izsaukts dot
paskaidrojumus seima maršala ieceltās
izmeklēšanas kommisijas priekšā un no-
šāvās īsi pirms tās stundas, kad viņam
bij jāierodos seimā. LTA.

Ārzemes.
Krievija.

Maskavā, 21. martā. Jeļcas pilsētas
padome pieņēmusi vienbalsīgi lēmumu
par Jeļcas sieviešu klostera slēgšanu.
Klostera telpas domā izlietot strādnieku
dzīvokļiem un dažādiem izrīkojumiem.

Uz Minskas pilsētas padomes lēmuma
pamata vietējā žīdu sinagoga nodota
mājrūpnieku arteļa rīcībā. Daļu no sina-
gogas telpām izlietos arī jaundibināmo
kulturālo organizāciju vajadzībām. LTA.

Briesmu notikums Krievijā.

Maskava, 22. martā. Kādā Vladimiras
guberņas sādžā notikusi briesmīga kata-
strofa. Nodedzis kāds koka nams, kurā
notika kino izrāde; pie tam dabūjuši
galu 114' cilvēki.

Maskavā, 22. martā. Par ugunsgrēka
katastrofu Vladimiras guberņā papildus
ziņo, ka tā notikusi igolšinas sādžā.
Nodegušā kinoteātrī tikusi demonstrēta
kāda Parizes kommūnas jubilejai veltīta
filma. Uguns izplatījusēs ar milzīgu
ātrumu. Kino ēkā atradušies nevien
pieauguši, bet arī 47 vietējās skolas
audzēkņi. Upuru skaits vēl nav galīgi
nosakāms, jo zem drupām vienmēr vēl
atrod jaunus līķus. Divas mātes, kas bij
sūtījušas savus bērnus līdz ar citiem viņu
skolas biedriem uz kino, izdarījušas paš-
nāvību.

Maskavā, 22. marta. Par ugunsgrēka
katastrofu Igolšinas ciemā vēl, ziņo, ka
ēkai, kur notika kino izrāde, bijusi tikai
viena izeja. Liesmām parādoties, publiku
pārņēmusi neaprakstāma panika. Apsti-
prinās, ka sedeguši 114 cilvēki, bet 17
smagi ievainoti. Par ugunsgrēka cēloni
bijusi kādas filmas aizdegšanās. LTA.

Māksla.

Nacionālā opera. Šovakar „V a i d e 1 0 t e",
5. Cēsu kājnieku pulka 10 gadu jubilejas izrāde.
Piedalās Ada Benefelds, Helēna Berzinskis,_Niko-
lajs Vasiljevs, Ādolfs Kaktiņš, Natālija Uland-
Šulcs, Herta Lūsis, Rūdolfs Tunce, Jānis Kārkliņš,
Gustavs Neimanis u. c. Diriģents Teodors Rei-
ters. Sākums pulksten 6. — Svētdien, 24. martā,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē, „T r a v i a t a".
Galvenās lomās Natālija Ūland-Šulcs, Jānis
Vītiņš, Viktors Stotts, Gustavs Neimanis u. c.
Pulksten 7.30 vakarā operete ,,Geiša ", pirm-
izrādes sastāva: Ada Benefelds, Vilija Lamberts,
Olga Freifelds, Herta Lūsis, Alberts Verners,
Rūdolfs Tunce, Gustavs Neimanis u. c. Diri-
ģents Otto Karls. — Otrdien, 26. martā,
,,D ž 0 k 0n d a". — Trešdien, 27. martā, ,,S a m -
sons un Dali! a". — Ceturtdien, 28. martā,
,,L 0 h en g r ī n s".

Nacionālais teātris. Sestdien, 23. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, J.Akuratera komēdija „P r i e -
cīgais saimniek s". — Svētdien, 24. martā,
pulksten 2 dienā, Lilijas Štengeles viesu izrādē,
Molnara ,,Melnais briljants". Pulk-
sten 7.30 vakarā, J. Surgučeva drāma ,.Rudens
vijoles". — Dabūjamas biļetes K. Zariņa
drāmas .,Gulbju dziesma" pirmizrādei
29. martā.

Dailes teātris. Sestdien, 23. martā, pulksten 7.30
vakarā ,,R āksts vai ērglis". — Svētdien,
pulksten 10.30rītā, bērniem ,,D rošais D a inis".
Pulksten 2 dienā, tautas izrādē, ,,Š v e i k s
f r 0 n t ē". Pulksten 7.30 vakarā „Ž e n i j a
st art ē".

Literatūra.

Ārpusskolas Izglītība. Mēnešraksts biedrību,
bibliotēku, tautas augstskolu un pašmācības
veicināšanai. Ns 3. 1929. 5. gads. Saturs:
Skola, dzīve un mēs paši — Cand. phil. Ž. Karl-
sona. ,,Sapnis dievišķais mūs nepievils" —
A. Brigaderes. Taupības kustība un ārpusskolas
izglītības organizācijas (Beigas) — P. Lapiņš.
Dace Akmentiņa — jaunatnes iedvesmotāja —
Paula Jēger-Freimane. Apskats.

Valsts Darbinieks. Arodniecisks-sabiedrisks
mēnešraksts. Ns 3. Marts. 1929.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Maskavā, 22. martā. Pēc ziņām no
Vladivostokas Japānas jūjā sākusies
siļķu zveja. Lomas šogad ir sevišķi ba-
gātīgas. Maitunas jūraslīcī divu dienu
laikā izzvejotas 3 miljoni siļķu. Atse-
višķi arteļi izvelk līdz 500.000 gabalu,
kas nav pieredzēts kopš vairākiem ga-
diem. Krastmala vietām nokrauta ve-
seliem siļķu blāķiem, jo pietrūkst mucu.

Maskavā, 22. martā. Pēc ziņām no
Murmanskas pēdējo dienu vētrās Mur-
manskas piekrastes tuvumā cietuši avāriju
pavisam 27 zvejas kuģi. Pateicoties
enerģiskai palīdzībai, izdevies izglābt
23 kuģus. Pārējie atrodas kritiskā stāvoklī.

Parizē, 22. martā. Maršala Foša
bēres noliktas uz otrdienas pēcpusdienu.
Zārks ar Foša mirstīgām atliekām līdz
tam laikam būs novietots zem Triumfa
arkas. No turienes to svinīgā procesijā
aizvedīs uz Parizes Dievmātes baznīcu,
kur notiks reliģiozā ceremonija. — Šodien
visu dienu neskaitāmas ļaužu masas plūda
garām maršala zārkam, kas bija novie-
tots mājas kāpelē. Agri no rīta ieradās
Francijas prezidents Dumergs, lai nelaiķim
atdotu godu.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 23. 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 ....... 27,11—27,32
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 51,10—51,80

1 SSSR červoņecš

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 birkas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

Jelgavas pilsētas polic. priekš-
nieks izsludina par nederīgu
Rīgas kara apr. pr-ka 1921. g.
14. janvārī izdoto ar Ns 47 kara
klausības apliec. Žanim Jāņa d.
Krūmiņam, kas to nozaudējis.
31353b' ___

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izsludina par nederīgu pieteikto
par nozaudētu Latvijas iekšz.
pasi ser. C. Z. Ns 022665/1265
ar Emīlijas Freiverts vārdu, izd.
no Dundagas pag. valdes 1928. g.
16. februārī. 31352b

Dreiliņu pag. valde, Rīgas apr.,
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi ser. N. P. Ns 008262
ar Jevfrosinijas Petrovs vārdu,
izd. no Dreiliņu pag. valdes

1927. g. 15. decembrī . 31355b

Jaunraunas pag. valde, Cēsu

apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto kumeļa reģistrācijas zīmi

JVs 6. izdotu no šīs pagasta valdes

1925. g. 4. decembrī uz Andžam
Vāvere piederošu kumeļu _ 7-

7.irgu, bēras spalvas, vietējas

sugas, dzimušu 1925. g. 22. jun.
31356b



Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 15. marta lē-
mumu un uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. g.
22. maijā mirušā Antona Franča
d. Stijrana ir atstāts manto-
jums, kurš atrodas Sakstigalas
pag., Stijranu c , kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, kādas
tiesības, kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā pēc
piekritības, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 15. martā.
31204v Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu s. g. 15. marta lēmumu
un uz civ. proc. lik. 1401. p. ur
civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p. pa-
mata paziņo, ka pēc 1926. g.
18. maijā mirušā Ivana Guseva
ir atstāts mantojums, kurš atro-
das Sakstigalas pagastā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam 112
šo mantojumu, vai sakarā ar to.
ir kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā pēc piekritības,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstu.".

Rēzeknē, 1929. g. 15. martā
31205v Miertiesnesis (paraksts)

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ns 37, pamatojoties uz civīl-
proc. lik. 1146.—1149. p., pa-
ziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1927. g. 8. jūnija rakstu ar
Ne 10403 par piedzīšanu par labu
Valsts zemes bankai valsts aiz-
devuma parāduLs 360,— ar l°/ 0
soda naudas mēnesī no 1925. g.
1. aprija, 1929. g. 25. maijā,
pīkst. 10 no rīta, Daugavpilī,
Šosejas ielā Ns 37, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskā
otrreizējā izsolē tiks pārdotaLeon-
tija Anisima d. Popova nekustama
manta, kura atrodas Rēzeknes
apr., Makašēnu pagastā, Fiļkinu
sādžā un sastāv no tiesībām
(ideālā daļa) uz ' l4 daļām 2 ze-
mes gabalu zemnieku piešķirtas
zemes, iedalītas viensētā, ar ze-
mes grāmatu reģ. Ns 2423 (13.
sēj.) kopplatībā 13 des. un 890 kv.
sāž. ar ēkām: l dzīvojamo māju,
1 klēti un 2 šķūņiem;

2) nekustama manta nav nekur
ieķīlāta;

3) novērtēta publiskai pārdo-
šanai par Ls 1850,— no kādas
summas iesāksies solīšana, —
bet var to pārdot arī zem novēr-
tējuma cenas, saskaņā ar civīl-
proc. lik. 1182. p. un Valsts zemes
bankas statūtu 49. p.;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozītā,
drošības nauda 10°no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 185,—;

5) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, darba laikā. 31658z

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ns 37, pamatojoties uz civīl-
proc. lik. 1146—1149. p., pa-
ziņo, ka:-

'l) izpildot Latgales apgabal-
tiesas priekšsēdētāja 1928. g.
18. 20. augusta priekšrakstu ar
Ns 8714, pamatotu uz Latgales
apgabaltiesas 1928. g. 14. marta
lēmumu, par piedzīšanu par labu
valstij Ls 3000 galvojuma nau-
das, 1929. g. 25. maijā, pīkst. 10
no rīta, Daugavpilī, Šosejas ielā
Ns 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā izsolē tiks
pārdota Taduļa Taduļa d. viņš ari
Daduls Daduļa d. Garuza neku-
stama manta, kura atrodas Lu-
dzas apriņķī, Nautrenes pagastā
(agrāk Zaļmuižas) Parkalnu sādžā
un sastāv no tiesībām(idealā daļa)
uz ' 2 da \u, no zemnieku piešķir-
tas zemes, iedalītas viensētā ar
NsNs 1 un 52, 40 des. 2220 kv.
sāž. platībā, vairāk vai mazāk,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 2491
(XIII sēj.), ar koka ēkām:
1 dzīvojamu māju, 1 kūti, 1 šķūni,
1 riju ar piedarbu u. c. saimnie-

cības ēkām;
2) nekustama manta nav nekur

ieķīlāta;
3) novērtēta publiskai pārdo-

šanai par Ls 3000, no kādas
summas iesāksies solīšana:

(fir.su
sludinājumi.

Ar Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
rtinālnodaļas 1929. g. 16. febr.
spriedumu , Eduards Liepiņš, Rīgā,
Marijas ielā 91 93, par savā
tvaika pienotavā neieturētu tī-
rību un spodrību, pārstrādājot
niena produktus, pēc sodu lik.
-909. p- sodīts ar Ls 50 vai maksāt
nespējas gadījumā ar arestu uz
2 nedēļām.

spriedums stājies likumīga spē-
kā 1929. g. 2. martā. L.Ne654/29.g

Priekšsēd. b. J. Stumbergs.
3](5fl2z Sekr. pal. (paraksts).

Ar Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
minālnodaļas 1929. g. 16. febr.
spriedumu, tirgotāja Elfrīde Vin-
iers par tirgošanos savā pārtikas
preču veikalā Rīgā, Vecā Jelga-
vas ielā 46/48 ar bojātiem kviešu
miltiem, pēc s. I. 210. p. sodīta
ar Ls 10,— vai nesamaksas
gadījumā ar 3 dienām aresta.

Spriedums stājies likumīgā spē-
ju 1929.g.2.martā. L.Ns762/29.g.

Priekšsēd. b. J. Stumbergs.
31663z Sekretāra p. (paraksts).

Ar Rīgas apgabaltiesas 2. kri-
minalnodaļas 1929. g. 16. febr.
spriedumu gaļas tirgotājs Markus
Matisons Rīgā, Katoļu ielā 33,
par konservu sāls lietošanu pie
gaļas pēc sodu 1. 210. p. sodīts ar
Ls 20,— vai nenomaksās gadī-
jumā ar arestu uz 5 dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā 1929.g.2.martā. L.Ns415/29
Priekšsēd. b. J. Stumbergs.
31664z Sekretāra p. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g. 12.
martā izklausīja Izraēla Ragana
.lūgumu dēļ atzīmes dzēšanas un
nolēma: 1) dzēst atzīmi, kas
ievesta uz nekustamo īpašumu
muižu zemes gruntsgabalu Ns 12,
Slokas draudzē, Vec-Dubultos,
Telegrāfa ielā ar zemes grāmatu
reģ. Ne 908, 1914. g. 31. janvārī
ar Ns 4 par piedzīšanas virzīšanu
Fredi Gebauera lietā par 3700 rbļ.
ar °l0 un tiesas izdevumiem uz
tiesu izpildītāja Pavloviča 1914.g.
28. janvāra raksta Ne 183 pa-
mata; 2) ' pieņemt tiesas glabā-
šanā — Ls 83,33 iemaksātos pēc
Latvijas bankas kvītes Ns 16/
8863 no 1929. g. 7. martā.

Rīgā, 1929. g. 16. martā.
31287v Nš 3771.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060. un
2062. p.- p., ievērojot Andreja
Rutka lūgumu un savu 1929. g.
19. marta lēmumu, paziņo, ka
lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 5000 rbļ., apstiprinātas
1912. g. 8. februārī ar Ns 455
uz nekustāmo īpašumu Rīgas
pilsētā, V hip. iec, ar zemes
.grāmatu reģ. Nš 634 par labu
Jēkabam Upītim, kas viņu
iedējis blanko, — ir samaksājis,
bet šī augšā minētā obligācija
nevar tikt izsniegta atpakaļ, pa-
rādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīci-
nātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā. Ne 340S

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners,

31614 Sekretārs A. Kalve,

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. ' p. paziņo, ka 1929. g.
3. aprīlī minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 19Ž9. g. 10. janvārī
Mazsalacas pag. mirušā Jēkaba
Jāņa d. Kampuša testamentu.

Rīgā, 1929. g. 19. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31604 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958.' p. paziņo, ka 1929. g.
3. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē attaisīs un nolasīs
1929. g. 31. janvārī Valmierā
mir. Jāņa Nikolaja (Kārļa) d.
Jurisona' testamentu.

Rīgā, 1929. g. 19. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31605 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa paziņo, ka ar viņas
«'gada 27. februāra lēmumu reģi-
strēti ..Viesienas 'patērētāju bie-
drības" biedru pilnā sapulcē
lf| 28. g. 10. novembrī p ieņemtie
grozītie statūti.
3l292v Nod. pārz. Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Žanis Ernesta d. Biļevskis un
Olga Aleksandra m. Biļevskis,
dzim. Mercs, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
M. Čulkova 1929. g. 28. februāri
reģ. Ne 3752, ar kuru viņi, at-
tiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 3727

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31708z Sekretārs A. Ķalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, ar šo paziņo
vispārībai, ka laulātie draugi
Miķelis Kriša d. Zandbergs un
Marija Zandbergs, dz. Tamsons,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Knīk-
landa 1929. g. 1. martā reģ.
Nš4993, ar kuru v.ņi, attiecībā v z
viņu noslēgto laulību, ir atcēluši
vietējo civillikumu 79. un turpm.
p. paredzēto laulāto mantas ko-
pību. L. Ne 3739

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
Priekšsēd v. A. Veidners.

31707z Sekretārs A. Kalve.

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.
20. augustā, Rīgā, mir. Paulīnes
Kārļa m. Šeflers(Scheffler), dzim.
Knape (Knappe) testaments.

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31665z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. * p. paziņo, ka 1929. g.
3. aprīlī minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē attaisīs un nolasīs
1928. g. 3. decembrī Jumpravas
pag. mir. Jāņa Jura d. Rezgaļa
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 19. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31606 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. * p. paziņo, ka 1929. g.
9. aprīli minētās nodaļas atklātā
tiesas sēdē attaisīs un nolasīs
1927. g. 30. aprīlī Palsmanes
pag. mir. Kārļa Friča d. Spranc-
mana testamentu.

Rīgā, 1929. g. 21. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners

31607 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civilprocesa lik. 1958.
pantu paziņo, ka 1929. g.
9. aprīli minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1929. g.
17. janvārī Vecpiebalgas pag.
mir. Katrīnas Anža m. Olte
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 21. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

31608 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāci-
jas nodaļa paziņo, ka ar viņas šī
gada 6. marta lēmumu pārreģi-
strēta komercinstitūta studējošo
biedrība ,,Concordia Valgalija"
zem jauna nosaukuma: Augstā-
kās izglītības veicināšanas bie-
drības komerczinātņu institūta
studējošo biedrība ,,Konkordija
Valgalija" kā arī reģistrēti bie-
drības biedru pilnā sapulcē 1929.
g. 1. februārī, pieņemtie grozītie
statūti.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
31290v Sekr. Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, uz likuma par bie-
drībām, savienībām un politi-
skām organizācijām 17.p. pamata
paziņo, ka ar viņas 1929. g.
6. marta lēmumu reģistrēta bez-
peļņas biedrība: „Rīgas žīdu pa-
līdzības biedrība", ar valdes sē-
dekli Rīgā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.

31291v Sekr. Fridrichsons.
Izlabojums.

Jelgavas apgabaltiesas sludi-
nājumā „Vald. Vēstn." š. g.
8. marta Ns 55 par Rebekas
Izaksons 5 obligāciju mortifikā-
ciju ieviesusies kļūda: obligācija
ar kārtējo Ne 4 ir 2000 kr. rbļ.
liela, bet iespiests 200 kr. rbļ., kas
nepareizi, jālasa 2000 kr. rbļ.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
31736z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
civ. proc. lik. 146071 . panta pa-
ziņo, ka minētā tiesa civīlnodaļas
1929. g. 11. martā atklātā sēdē
nolēma: reģistrēt Tukuma pa-
tērētāju biedrību ,,Ekonomija "
ievedot viņu kooperatīvu sabie-
drību reģistra pirmajā daļā. Bie-
drības valdes sēdeklis atrodas
Tukumā. Lielā ielā Nš 5.

ļelgavā, 1929. g. 16. marta.

31182v L- J*-
Reģ. nod. pārz. Veiss.

Sekretāra p. i. H. Helmani

Jelgavas apgabaltiesas reģistrā-
cijas nodaļa, pamatodamās uz
1923. g. 18. jūlija lik. par bie-
drībām, savienībām un politis-
kām organizācijām 17. panta
paziņo, ka minētā tiesa civīlno-
daļas 1929. g. II. martā, atklātā
sēdē nolēma reģistrēt biedrību
„Upesgrīvas latviešu jaunatnes
savienība", ievedot viņu tobie-
drību reģistra pirmajā daļā, ku-
rām nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das Upesgrīvas pag.

Jelgavā, 1929. g. 16. martā.
3II83v L. Nš 46.

Reģ. nod. pārz. Veiss.
Sekretāra p. i. H. Helmanis.

Liepājas 3. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz mir. Jāņa Jir-
gensona atstātās mantas aiz-
gādņa Vilhelma Pētersona lūgu-
mu un savu š. g. 9.marta lēmumu,
uzaicina 1925. g. 12. decembrī,
mir. Jāņa Jirgensona mantinie-
kus, kreditorus, legatārijus, fidei-
kommisārijus un visas citas per-
sonas, kurām varētu būt kādas
tiesības un prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt savas tiesī-
bas un prasības miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Tiesības un prasības, kuras
nebūs pieteiktas minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. L. Nš 330.

Liepājā, 1929. g. 15. martā.
31197v Miertiesnesis (paraksts).

Liepājas 3. iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz mir. Staņi-
slava Jura d. Daukšis-Pavlovičs
mantinieces Viktorijas Jura m.
Daukšis-Pavlovičs lūgumu un
savu š. g. 9. marta lēmumu, uz-
aicina 31. oktobrī 1928. g. Lie-
pājā mirušā Staņislava Jura d.
Daukšis - Pavlovičs mantiniekus,
kreditorus, legatārijus, fideikom-
misārijus un visas citas personas,
kurām varētu būt kādas tiesības
un prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt savas tiesības un
prasības miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Tiesības un prasības, kuras
nebūs pieteiktas minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. L. Nš 12.

Liepājā, 1929. g. 15. martā.
31198v Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. sakop. 10. sēj. 1. d.
1239. p. un pamatojoties uz
savu 1928. g. 24. augusta lēmumu,
paziņo, ka pēc 1928. g. 16. jūlijā
Daugavpilī mirušā Icchoka-
Meiera (Icika-Meera) Basmaņa,
ir palicis mantojums, uzaicina
visas personas, kam. uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
C. I. Ns 713/28. 31412b

Miertiesnesis A. Mīlenbachs.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 15. marta
lēmumu paziņo, ka Zalmans
Kaplāns iemaksājis šī mierties-
neša depozītā astoņdesmit (80) la-
tus 1912. g. 16. martā apstiprinā-
tās ķīlu zīmes dzēšanai, kura
izdota Francim Ferdinanda d.
Milleram uz Zalmanim Kaplānam
piederošu nekustamu īpašumu,
atrodošos Daugavpilī, 221. kvar-
tālā, Nometņu ielā ar pol. Ne 17
un īsā ielā ar pol. Ne 1, ievestu
Daugavpils pilsētas zemes grām.
reģ. Ne 2823 (XIII sēj.) un
uzaicina Franci Franča d.
Millcrti' un Pauli Franča d.
Milleru aprādītās naudas summas
saņemšanai ierasties pie mier-
tiesneša. C. 1. Ne 15/29.

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
31413b Miert. A. Mīlenbachs.

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik '. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1929. g.
15. marta lēmumu, paziņo, ka
pēc 1928. g. 31. maijā Daugav-
pilī mirušā Borucha Galperina,
ir palicis mantojums, uzaicina
visas personas, kam uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn".

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
C. 1. Ne 180./29. 31414b

Miertiesnesis A. Mīlenbachs.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1928. g. 31. martā
mirušā Jāņa Mārtiņa d. Pastara
mantiniekus pieteikt savas manto
juma tiesības uz atstāto no
nelaika mantojumu Jasmuižas
pag. Strēlnieku v. augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,.Vald. Vēstn.".
31416b Mierties. v. i. (paraksts).

Daugavpils 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p.
un lik. sakop. 10. sēj. 1. d.
1239. p. un pamatojoties uz savu
1929. g. 15. marta lēmumu,
paziņo, ka pēc 1928. g. 28. okt.
Daugavpilī mirušās Zaras Bar-
gers. ir palicis mantojums, uz-
aicina visas personas, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar to
būtu kādas tiesības, pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1929. g. 15. martā.
C. 1. Nš 191. 31415b

Miertiesnesis A. Mīlenbachs.
Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,

pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1916. g. 3. decembrī
mirušā Andriva Jāņa d. Kivle-
nieka mantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz atstāto
no nelaiķa Vārkavas pag. Dzir-
vannišku s. kustamu un ne-
kustamu īpašumu augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.".
31417b Miert. v. i. (paraksts).

Preiļi: iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies ,uz civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1922. g. 15. jūlijā mir.
Jāņa Briška un 1922. g. 29. aug.
mirušā Staņislava Briška manti-
niekus, pieteikt savas manto-
juma tiesības uz atstāto no ne-
laiķiem Preiļu pag. Klindžanu s.
kustamu un nekustamu īpašumu
augšminētam miertiesnesim sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".
31418b Miert. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1929. g. 15. marta lēmu-
mu un uz civ. proc. lik. 1401. p.
un civ. lik. X. sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1918. g.
4. novembrī, mirušā Meikuļa
Jezupa d. Zaremba ir atstāts
mantojums, kurš atrodas Kau-
natas pag., Lesinsku folv., kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības, kā mantiniekiem,
pieteikt šīs tiesības sešu mēnešu
laikā pēc piekritības, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 15. martā.
31203v Miertiesnesis (paraksts).

Rubas pagasta tiesa,

pamatojoties uz savu š. g. 6. febr.
lēmumu uzaicina pieteikties šinī
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī" trešo reizi,
visus 1928. g. decembrī mirušā
Jūlija Hofmaņa kreditorus un
debitorus. Reizē ar šo dara
zināmu, kā tie kreditori, kuri
minētā termiņā savas prasības
nepieteiks un nestādīs tiesai
priekšā skaidrus pierādījumus, —
zaudēs visas tiesības uz parāda
atmaksu. 2 31580b

Rubas pagasta tiesa.

Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. aprīlī, pulksten 11 dienā,
Rīgā, I. Kalēju ielā Ns 43, dz. 3,
Meiera Sena un citu kreditoru
prasībās pārdos Zalmaņa Mendel-
sona kustamo mantu, sastāvošu
no mēbelēm un dāmu adītām
jakām un novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1929. g, martā.
31729 Tiesu izp. J.Grlnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķela ielā Nš 7,paziņo, ka
1929. g. 3. aprīlī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, liela Ķēniņu ielā Nš 21,
Rīgas 11 eksprešu kantori, otrrei-
zējā izsolē, pārdos Kristapa
Tērmaņa kustamo mantu, sastā-
vošu no 20 alumīnija pudelītēm
ā 250 gr.. neļķu eļļas un 40 alu-
mīnija pudelēm ā 500 gr. citronu
essences un novērtētu par Ls 600.

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

Rīgā,1929.g.22.martā. L.Nš 70
31743 Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, paziņo, ka
1929. g. 4. 'aprīlī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kalnciema ielā Nš 32a,
dz. 16, otrreizējā izsolē pārdos
Borucha Leva kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm u. c. un
novērtētu par Ls 450.

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

Rīgā,1929.g.22.martā. L.Nš 145
31744 Tiesu izp.V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo, ka
1929. g. 5. aprīlī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, 1. Kandavas ielā Nš 21,
dz. 1, pārdos Aksela un Ernas
Hviidu kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm u. c. un no-
vērtētu par Ls 330.

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

Rīgā, 1929.g.22.martā. L.Nš 11
31745 Tiesu izp.V.Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Matīsa ielā Ns 36, pārdos I un
II torgos Eliasa Dimantsteina
kustamu mantu, ' sastāvošu no
1 ozolkoka drēbju skapja u. c,
novērtētu par Ls 400.

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

Rīgā, 1929. g. 19. martā.
31594 Tiesu izp. J. Grīnios.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Grīvā, Rīgas ielā 240,
paziņo:

1) ka Latvijas bankas pra-
sības Ls 1955 ar °/0 apmierinā-
šanai 1929. g. 27. aprīlī, pīkst. 10,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas sēžu zālē, otros publiskos
torgos pārdos Annas Celmiņ un
Pētera Tupina nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Ilūkstes apr.,
Kurcuma pagastā ar zemes
grāmatu reģ. Ne 5107 un sastāv
no Laucenamze (Dervanišku)
muižas zemes gabala ,,Līči
Ne 7 F";

2) ka īpašums uz publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 10.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 7929,80
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes 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 Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā

1929. g. 18. martā. 31728
Tiesu izpildītājs G. Biernis.

4) personām, kuras veļas pie-
dalīties solīšanā, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozītā,
drošības nauda 10°/o no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 300 un
jāuzrāda Tieslietu ministrijas at-
ļauja nekustamas mantas ie-
gūšanai;

5) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas kance-
lejā, darba laikā. 31659z

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Dārza
ielā Ns 37, pamatojoties uz civīl-
proc. lik. 1146—1149 p. pa-
ziņo, ka: i

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1927. g. 28. maija rakstu
Nš 1009, par piedzīšanu par labu
Valsts zemes bankai valsts aiz-
devuma parādu — Ls 398,58 ar
1% soda naudas mēnesī no
1928. g. 1. oktobra, 1929. g.

25. maijā, pīkst. 10 no rīta,
Daugavpilī, Šosejas ielā Nš 37,
Latgales apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskā izsolē tiks pārdota Ma-
tīsa Antona d. Paura nekustama
manta, kura atrodas Rēzeknes
apriņķī, Sakstigalas pagastā, Si-
linieku sādžā un sastāv no tiesī-
bām uz "4 ideālo daļu, zemnieku
piešķirtas zemes, iedalītas vien-
sētā, 16,340 ha platībā, vairāk
vai mazāk, ar zemes grāmatu
reģistri Nš 7347 ar vienu dzīvo-
jamu koka māju;

2) nekustama manta nav nekur
ieķīlāta;

3) manta novērtēta publiskai
pārdošanai par Ls 600, no kādas
summas iesāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties solīšanā, jāiemaksā tiesu
izpildītājam vai tiesas depozītā,
drošības nauda 10% no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 60;

5) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, darba laikā. 31660z

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.

Olaines pagasttiesa,
pamatojoties uz savu š. g. 7.marta
lēmumu, 1929. g. 4. aprīlī, pīkst.
10 dienā, vietējā pagastnamā,
mutiskā un rakstiskā izsolē iz-
nomās uz 3 gadiem, skaitot no
1929. g. 23. apriļa, mir. Jēkabam
Ozolam piederošo Olaines „Ozol-
Baudu" māju zemi 62,7 ha (ēku
nav). Drošības nauda Ls 200,—.
Rakstiskie piedāvājumi, apmak-
sāti ar 80 sant. zīmognodevas,
iesniedzami pagasttiesai līdz iz-
soles sākumam slēgtās aploksnēs
ar uzrakstu: ,,Ozol-Baudu" māju
iznomāšana 1929. g. 4. aprīlī".

Tuvākas ziņas pie aizgādņa
J. Gertsona Olaines Lībiešu-
Ēvaldu mājās. N° 25.

Olainē, 1929. g. 13. martā.
Priekšsēdētājs R. Krimbergs.

31735z Darbvedis (paraksts).

Zemūdeņu diviziona koman-
dieris izsludina par nederīgu
nozaudēto personas apliecību
Nš 2873 no 1928. g. 13. jūlija,
izdotu zemūdenes ,,Ronis" ser-
žantam - torpedistam Vanterim,
Voldemāram. 31258



Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē. Dārza
ielā Nš 37, pamatojoties uz civīl-
proc. lik. 1146—1149 p., pa-
ziņo, ka:

1) izpildot: Latgales apgabal-
tiesas 1926. g. 22. septembra
rakstu ar Ne 25812 par piedzīšanu
no mirušā Heinricha Kupra par
labu Valsts zemes bankai —
valsts aizdevumparāda Ls 597 ar
soda naudu u. c. izdev., Rēzeknes
apr. II iec. miertiesneša 1926. g.
10. sept. spriedums Ns 619 un
623, par piedzīšanu no Aleksandra
Kupra un mirušā HeinrichaKupra
par labu Latvijas bankas Rē-
zeknes nodaļai — Ls 900,— ar
o/ 0°/0 un tiesāšanās izdev., Rē-
zeknes apr. 1 iec. miertiesneša
1926. g. 28. maija spriedumu

Ne 1262 par piedzīšanu no mirušā
Heinricha Kupra par labu Latvi-
jas tirdzniecības un rūpniecības
bankas Rēzeknes nodaļai Ls 280
ar °/o% un tiesāšanās izdev.,
Rēzeknes 1. iec. miertiesneša
1927. g. 9. aprīļa spriedumu

Ns 336, pav piedzīšanu no Alek-
sandra Kupra un mirušā Hein-
richa Kupra par labu Latvijas
tirdzniecības un rūpniecības ban-
kai Rēzeknes nodaļai Ls 300
ar °/0% un tiesāšanās izdevumiem,
Rēzeknes apr. 1. iec. miertiesneša
1926. g. 8. jūnijā un 8. jūlijā

spriedumus NeNs 1358, 1359 un
1507 un Rēzeknes 1. iec. mier-
tiesneša 1927. g. 28. februāra
spriedumu Ne 211 par piedzīšanu
no mirušā Heinricha Kupra par
labu Latgales akciju bankaiLs900
ar°/0% un tiesāšanās izdevumiem,
Rēzeknes 2. iec. miertiesneša
1927. g. 21. jūlija spriedumu
Ns 939 par piedzīšanu no mirušā
Heinricha Kupra par labu Pēte-
rim Aigaram Ls 400 ar %% un
tiesāšanās izdevumiem, Rēzeknes
apr. 1. iec. miertiesneša 1926. g.
30. jūnija un 3. augusta sprie-
dumus NsNe 1462, 1463 un 1763,
par piedzīšanu no Aleksandra
Kupra un mirušā HeinrichaKupra
par labu Giršam Fainšteinam
Ls 300 ar °/0°/0 un tiesāšanās
izdevumiem, 1929. g. 25. maijā,
pīkst. 10 rītā, Darlgavpilī, Šosejas
ielā Ne 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā izsolē tiks
pārdota Aleksandra Pētera d.
Kupra un mirušā Heinricha Pē-
tera d. Kupra nekustama manta,
kura atrodas Rēzeknes apriņķī,
Sakstigalas pagastā, Subinates
sādžā un sastāv no tiesībām
(ideālā daļa) uz 6/7 daļām no
22,3 ha, vairāk vai mazāk, zem-
nieku piešķirtās zemes, iedalītas
viensētā, ar ēkām: dzīvojamu
māju u. cii. saimniecības ēkām;

2) nekustama manta nav nekur
ieķīlāta;

3) novērtēta publiskai pārdo-
šanai par Ls 3000, no kādas sum-
mas iesāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas pie-
dalīties solīšanā, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozītā
drošības nauda 10°/0 no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 300;

5) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas kance-
lejā, darba laikā.
31661z Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

izsole

Ventspils muita pārdos atklātā
izsolē 1929. g. 25. aprīlī, pīkst.
11, izglābto 1926. g. 31. decembrī
jūrā, pie Ovižiem, avarējušā
Zviedrijas motorburenieka ,,lnge-
borg" dažādu inventāru un take-
lāžu. Izsole sāksies no uz mantām
gulstošiem nodokļiem Ls 1141,41
apmērā.

Mantu īpašnieks var izglābtās
mantas saņemt no muitas līdz
ūtrupes drenai, samaksājot at-
tiecīgos nodokļus.

Mantas apskatāmas ūtrupes
dienā.
31602z Ventspils muita.

i
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Ilūkstes apr. priekšnieka palīgs
1. iecirknī izsludina 1929. g.
5. aprīlī, pīkst. 10 no rīta, pie
Kaplavas pagasta nama ūtrupi,
kurā tiks pārdota atklātā izsolē
pils. Antonam Lukjanskim piede-
rošais zirgs—ķēve, apm. 5 g. v.,
nocenots par Ls 100,—. Apskatīt
var minētā dienā un vietā. 31599z

Preiļu iec. policijas priekšnieks
ar šo dara zināmu, ka 1929. g.
29. martā, Preiļos, uz tirgus lau-
kuma tiks pārdotas vairāksolīšanā
pils. Andrejam Seilim, dzīv. Vār-
kovas pag. Seiļu s., piederošas,
sekošas mantas: viens kažoks,
novērtēts par Ls 15,— un viens
pulkstenis, novērtēts parLs8,—,par valsts nodokļa nemaksāšanu.

Latvijas universitātes leģmmac.
kartiņa Ne 3561 ar Dīnas Fal-
kovas vārdu pazaudēta un ar šo
tiek izsludināta par nederīgu.

Ābeļu pagasta valde, Jēkabpils
apriņķī izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšzemes pasi
Nš 781, ser. ĶV Ns 009581, izd.
no šīs pag. valdes 1928. g. 10. febr.
ar ļāna-Kārla Renerta vārdu.

3'.225y
Bērzgales pagasta valde izslu-

dina par nederīgiem sekošus no-
zaudētos dokumentus:

1) Karaklausības ap!. Ne 2398,
izd. no Rēzeknes kara apriņķa
priekšnieka 1926. g. 28. februārī
ar Jēzupa Mārtiņa d. Šustko v.;

2) Iekšzemes pasi NK Ne009748
izd. no Bērzgales pag. valdes
1928. g. 19. aprīlī ar Vinalija
Isaja d. Andrejeva vārdu;

3) Iekšzemes pasi Nš 132, izd.
no Rēzeknes apriņķa priekšnieka
1. iec. pai. 1920. g. ar Broņislava
Antona m. Dene.žkāns vārdu;

Jelgavas apriņķa priekšnieka
pal. 2. iec. izsludina par nederīgu
nozaudēto karaklausības apliecī-
bu, Ns 3427 i'zd. no Rīgas kara
apr. priekšn. 1925. g. 16. jan 'v.
ar Jāņa Jāņa cl. Mengel.s vārdu.

Korvas pagasta valde, Valkas
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto zirga pasi Ne 11758'258
ar Jūlija Kleins vārdu, izd. no
Zeltiņu pag. valdes 1927. g.
27. septembrī. 30998v '

Privātais komercinstitūts Rīgā
izsludina par ned. nozaudēto
tirdzniecības nodaļas īstās klau-
sītājas Bertas Lapidus kolēģiju
grāmatiņu Nš 811. 31730z

Kabiles pagastam,
Kuldīgas apr., tūliņ vajadzigs

rajona ārsts.
Kandidāti, kuri vēlas šo vietu

ieņemt, tiek lūgti pieteikties
rakstiski vai ierasties personīgi
pie pagasta valdes š.g. 30. martā,
pīkst. 12 dienā, iesniedzot at-
tiecīgus dokumentus. Alga Ls 180
mēnesī un likumā paredzētās
slimnieku piemaksas, brīvs dzī-
voklis un apkurināšana. Rajons
ar 3225 iedzīvotājiem.
31597z Pagasta valde.

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklausības apl. Ne 48768,
izd. 1924. g. 19. nov. no Rīgas
kara apr. pr-ka uz JudassAbrama
dēla Šperlings vārdu, dzim. 1897.g.
7. sept., pied. pie Rīgas pilsētas
un iedzīv. Bruņinieku ielā 87,
dz. 28. 31593z

Inčukalna pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem sekošus no-
zaudētus dokumentus:

1) Latvijas iekšzemes pasi NT
Ne 20832, izd. 1928. g. 9. februāri
ar Nš 832 no Inčukalna pag.
valdes ar Kārļa Ronis vārdu
2) kara klausības apliecību Ns
32968,' izd. 1927. g. 22. janvāri
no Rīgas kara apr. priekšn. ai
Kārļa Ronis 'vārdu. 31226v

Madonas apr. priekšn. 2. iec.
palīgs izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas pasi Ns 7765,
veca parauga, izd. no Viļakas
pag. valdes 1926. g. 27. oktobri
ar Joses Nikolaja m. Jēromanov
vārdu. 31350v

Vandzenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
apliec. Ne 16449, izd. 1926. g.
3.nov. noTukuina-Talsu kara apr.
pārvaldes ar Johana Frjdricha
Aleksandra Jāņa d. Svinstera
vārdu, dzim. 1908. g. 24. jūn.,
par ieskaitīšanu III daļas re-
zervju 28216r

Ventspils apr. priekšnieka pal.
izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi LZ Ne
001677 1677, izd. no Kuldīgas
apriņķa priekšnieka palīga 2. iec.
1927. g. 13. dec, un ieroču at-
ļauju Nš 777, izd. no Kuldīgas
apr. priekšnieka palīga 2. iec.
1928. g. 3. februārī ar Eduarda
Valentīna Meiris vārdu. 31600z

Latgales vācu krāj-aizdevu sabiedrība Daugavpilī,
sasauc biedru pilnu sapulci š. g. 7. aprīlī, pīkst. 16, Daugavp ils
pilsētas kluba telpās, ar šādu dienas kārtību:

1) Izvēlē priekšsēdētāja, sekretāra un 3 locekļu protokola pa-
rakstīšanai; 2) Gada pārskats un revīzijas kommisijas ziņojums;
3) Peļņas sadalīšana; 4) Budžets 1929. gadam; 5) Statūtu iļ§ 7. 8.
9, 10, ', 13, 16, 41, 44, 51, 56, 57 grozīšana; 6) Pieprasījumi un
paziņojumi; 7) Vēlēšanas.

Piezīme. Ja augšminētā laikā nesanāktu statūtos paredzē-
tais biedru skaits, tad otra sapulce notiks tai paša dienā, pīkst 5 pec

pusdienas tais pašās telpās un būs pilntiesīga neskatoties uz sanākušo
biedru skaitu. 31992t ^JTalde

^

Olaines pagasttiesa,
pamatojoties uz savu š. g. 7.marta
lēmumu, 1929. g. 4. aprīlī, pīkst.
10 dienā, vietējā pagastnamā,
mutiskā izsolē iznomās uz vienu
gadu, skaitot no 1929.g. 23. apr.
mir. Dūšeļa bērniem piederošo
Olaines pagasta ,,Dūšeļu" mež-
saimniecību ar 1,5 ha zemes un
ēkām.

Tuvākas ziņas pie aizbildņiem
J. Dūšeļa un J. Avotiņa Olaines
Mēdemciemā. Ne 26.

Olainē, 1929. g. 13. martā.
Priekšsēd. R. Krimbergs.

31734z Darbvedis (paraksts).

Jiara būvniecības narvatde
izsludina uz 1929. g. 30. martu

(flīļļtes f>ūi>jju grupā jmifttu.izsoli
1) Pīkst. 9 uz bruģēšanas darbiem Spilves aerodromā un Tech-

niskās kazarmās par summu Ls 2162,99.
2) Pīkst. 9,30 uz ūdensvadu un kanalizācijas darbiem Alūksnes

jaunbūvējamā kazarmā par summu Ls 4560,44.
3) Pīkst. 10 uz apcirkņu ierīkošanu Bolderājā par summu

Ls 478,63.
4) Pīkst. 10,30 uz tvaika katla uzstādīšanas darbiem veļas

mazgātavā, Daugavpils kara slimnīcas ēkā Ne 378 par summu
Ls 4946,12.

Apmaksāti ar likumīgo zīmognodevu paziņojumi par piedalī-
šanos mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu, uz kādu izsoli piedāvājumi attiecas,' iesniedzami Kara
būvniecības pārvaldes Rīgas būvju grupai vai izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz 1929. g. 30. martam attiecīgai stundai.

Izsoles dalībniekiem līdz izsoles sākumam jāiesniedz iepriekšēja
drošība uz 1. p. minētiem darbiem Ls 150, uz 2. p. — Ls 400 uz 3. p. —
Ls 40 un uz 4. p. — Ls 450.

Drošība tiks pieņemta: a) naudā, b) valsts vai valsts garantētos
vērtspapīros, c) Latvijas bankas garantijās. Citāda veida nodroši-
nājumi netiks pieņemti. Ar izsoles, techniskiem un līguma noteiku-
miem un darba maksas aprēķiniem var iepazīties Kara būvniecības
pārvaldes Rīgas būvju grupa, Citadelē Ns 24, katru darbdienu no
pīkst. 9—15 (sestdienās no pīkst. 9—13). L 1616 31749o

Risas pilsētas valde
p ē r k apm. 30.000 steru 0,71 un 0,75 metru
garas I šķiras bērzu, alkšņu, priežu un egļu

malkas.
Ieinteresētās personas tiek lūgtas iesniegt savus piesolījumus

L. Kēninu ielā Ns 5, ist. 64. 1 31263

Fin. min. valsts saimniecības departaments
1929. g. 5. aprīlī, pīkst. 12 dienā, Rīgā, Valdemāra ielā Nš 2a,
iznomās rakst. sacensībā 1929.g. vasaras sesonai, atrodos. Majoros,

Rīgas ielā Ns 37/39, 2 vasarnicas.
Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodevu

un klātpieliktu Latvijas bankas kvīti, par Valsts saimniecības
dep-ta depozītu rēķinā Ns 206 saskaņā ar sacensības noteikumiem
iemaksātu drošības naudu, iesniedzami līdz 1929. g. 5. aprīlim,
pīkst. 12 dienā, .Valsts saimniecības dep-ta administratīvā nodaļā,
Rīgā, Valdemāra ielā Ns 2a.

Ar sacensības noteikumiern un līguma paraugu var iepazīties
sākot ar š. g. 26. martu, Majoros, Rīgas ielā Ns 37/39 un Valsts
saimniecības dep-ta administratīvā nodaļā, Valdemāra ielā Ns 2a,
darbd. no pīkst. 10—13. 31742o

Dzelzceļu techniskā direkcija
izdos jauktā izsolē š. g. 3. aprīlī, pīkst. 12,

scūošus tiltu būvdarbus:
1. Torņakalna-Tukuma līn. 18 klm. 7. p. dzelzsbet. caurule.

Drošības nauda Ls 105.
2. Jelgavas-Meitenes līn. 10. klm. Platones tilta mūra balstu.

Drošības nauda Ls 1170.
3. Priekules-Skodas līn. 4. klm. 5. p. tilts ar mūra balstiem

un sliežu betona pārlaidumu. Drošības nauda Ls 265.
4. Priekules-Skodas līn. 4. klm. 7. p. — tas pats. Drošības

nauda Ls 500.
Tuvākas zinas izsniedz Dzelzceļu virsvaldes tiltu daļā, Rīgā,

Gogoļa ielā Ne 3, ist. Ns 312, darba laikā. L 1593 31747o

Lauksaimniecības pārvalde
izdos rakstiskā izsolē š. g. 3. aprīlī, pīkst. 11, Kalpaka bulv. Ne 6,
dz. 3, istabā 5,

mākslīgo mēslu piegādi
valsts saimniecību vajadzībām sekošos daudzumos:

Superfosfātu 1100 kvintālus
Tomasmiltus 1200
Kālija sāli : . . . . 1590
Kaļķa salpetri 145 ,,
Cilizalpetri * 320
Norge salpetri „ . 20
Sērskābe amonjaku 125 ,,
Nitrofosku 90
Kainitu 80 „
Ģipsi 30

Rakstiski piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgo zīmognodoķli,
ar uzrakstu ,,Mākslīgo mēslu piedāvājums 1929. g. 3. aprīļa izsolei"
iesniedzami Lauksaimniecības pārvaldei, bet izsoles dienā izsoles
kommisijai līdz pīkst. 11 dienā.

Mākslīgo mēslu piegādes noteikumi un līguma paraugs saņe-
mami pēc augšā minētās adreses, darbdienās no pīkst. 9—15. 31741r

IMMlni Valmieras nodala
Valmierā, Stacijas ielā Nš 1, piektdien, 5. aprīlī 1929. g., pīkst. 11,

pārdos atklātā izsolē vairoksolitojlem
1) Miežu miltus apm. 1120 kg
2) Lopu miltus „ 5600 ,,
3) Sāls saslaukas , 350 ,,

Pārdodamos produktus var apskatīt darbdienās no pīkst. 10
līdz 15 noliktavā pie Valmieras dzelzceļa stacijas. L 1590 31746

Krustpils virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 3. aprīlī, pīkst. 12 dienā, Kalupes pa-
gastā, Kalupes VI iec. mežniecības kancelejā

saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
VI iec. mežniecībā Arendoles novadā, 48. apg., 33. un 34. kv., oša

klučus, sadalītus 16 vienībās, vērtībā no Ls 79 līdz Ls ' llS.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās kommisijai 10°,,,

drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jā-
papildina līdz 10°,, no nosolītās summas.

Kā drošības naudu pieņems,arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipo-
tēku bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6°,ķīlu zīmes'par vīnu
nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas garantētas privātu
banku garantijas. Materiālus pārdos saskaņā ' ar virsmežniecības no-sacījumiem. Materiāli jāpieņem tādā stāvoklī, kādā viņi atrodas
meža uz vietas, bez pārkraušanas, uzmērīšanas un brāķēšanas.

Virsmežniecība patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās iz-
soles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā, Līvānos, un Kalupes VI iec
mežniecībā.
31603r Krustpils virsmežniecība.

/ ? ' ' ' '

'Citu iestāžu
sludinājumi.

Dzelzceļu vlrsvaid.
materiāla apgāde

izsludina š. g. 9. aprīlī, pīkst. 12
dienā, L 1615
vafistisfzu izsoli

uz kurināmo vielu pa-
došanu uz lokomotīvēm,
iekraušanu, izkraušanu, pārkrau-
šanu no vagoniem vagonos un
tamlīdzīgiem darbiem materiālu
apgādes IV (Jelgavas) rajonā.
?Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
Ls 1500,— drošības naudas.

Tuvākas ziņas izsniedz dzelz-
ceļu virsvaldes * 118. istabā. 31748

Dagdas robežas apsardzības ap-
gabala I rajona priekšn. izsludina
par nederīgu nozaudēto atva-
ļinājuma apliec, izd. š. g. 26. febr.
ar Ne 191 ar sarga Borisa Le-
bedeva vārdu. 31431i

Dzelzceļu virsvalde
izdos 1929. g. 4. aprīlī, pulksten 11, Gogoļa ielā Ns 3, istabā Ns 325

rakstiskā izsolē mazākprasītājam,
preču ie-, iz- un pārkraušanas darbus

Daugavpils, Grīvas un Zemgales, kā ari Gulbenes un Sitas stacijās
uz vienu gadu.

Piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodoķli, slēgtās aploksnēs ar
uzrakstu: ,,Ekspluatācijas direkcijai uz Daugavpils, Grīvas un Zem-
gales, GulbeJKS vai Sitas stacijas preču ie-, iz- un pārkraušanas darbu
izsoli 1929. g. 4. aprīlī" iesniedzami Ekspluatācijas direkcijai
istabā Ne 323 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
Ns 323, darbdienās no pulksten 9—15. 1* 30855v

Akciju sabiedrības
Pirmais jrivātais lombards

izūtrupēs
1929. g. 11. aprīlī ieķīlātas wnenokārtotas ķīlas līdz N° >ifiaft„
un 1929. g. 25. apnū $?Ns 249000, pulksten los dienLombarda telpās, L. Kalēju fcg
Ne 18/20, pašu namā. Otrun-
nozīmētās ķilas jānokārto !? ?
dienas pirms ūtrupes , pretrjāmaksā par zelta un sudnhļ!lietām proves valdes izdevumf
pie kam zemprovīgie priekšmeti
t:ks salauzti. ll

Pārdošanā nāks: briljantizelts, sudrabs, kažoki, pulksteniuzvalki, zābaki, velosipēdi šuimašīnas, manufaktūra , mēbeli*
iķJ. t. 31732 Valde.

Latv. valsts karoga ap\T
I mantu loterejas

(1929. g. 10. martā) vinnesti urbiļetēm NsNs 20, 77, 84,85 117
136, 140, 282, 335 un 341 ' '
saņemami līdz š. g. 1. aprīlim
Rīgā, Skolas ielā JVe 10, dz. 1.

Līdz tai dienai neizņemtie
vinnesti pāriet L.V.K.A.Īpašuiiiā.

Rīgas nod. priekšnieks :
A. Kalniņš.

Izdevēju paju sabiedrības
„Zemnieka Domas"
/kārtēja vispārēja

*lfālībwi*-tītM «apufce
notiks pirmdien, 1929. g. 8. apr
pīkst. 16, Rīgā, Elizabetes ielā
Ne 14a.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vē-

lēšanas ;
2) Gada pārskats par 1928. g_

un revīzijas kommisijas zi-
ņojums;

3) Atlikuma sadalīšana;
4) Budžeta un darbības plāna

pieņemšana 1929. gadam;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi, ziņojumi

un priekšlikumi. Valde.
Latvju informācijas akc. sab.

;,1 o b u $"
valde sasauc

gadskārf. akcionāru sapulci
1929. g. 27. aprīlī, pīkst. 6 vak.,
sabiedrības telpas, Rīgā, Kalpaka
bulv. Ne 1, ar šādu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlē-

šanas;
2) Pārskats par 1928. g. ar valdes

un revīzijas kommisijas zi-
ņojumu;

3) Budžets 1929. gadam;
4) Valdes priekšlikumi;
5) Vēlēšanas. 31595r Valde.

Krāj - aizdevu sabiedrības pie
Latvijas tirdzniecības un rūpniec.

biedrības

iiilija pilna sapilu
notiks š.g. 7. aprīli, pīkst. 4 p. p.,
L. Kalēju ielā 14/16.

Dienas kārtība:
1) Revīzijas protokola lasīšana
2) Sabiedrības likvidācija.

Gadījumā, ja noteiktā laikā ne-
ieradīsies statūtos paredzētais
biedru skaits, tad otrreizējā sa-
pulce, kura būs likumīga neat-
karīgi no sanākušo skaita, notiks
Ebreju klubā, Skolas ielā 6,
š. g. 21. aprīlī, pīkst. 4. p. p.
31739r Valde.

Izlabojums.
Madonas aizsargu pulka ko-

mandiera „Valdības Vēstnesi"
š. g. 64. numurā (19. martā) izsl.
vinnestu sarakstā ieviesusies kļū-
da: par vinnējušu ir minēta
biļete Ne 3545, kas nepareizi ,
viņas vietā jālasa Ns 3445.

Latvija desmit sados
Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo

10 gadu darbības vēsture.
Šis mūsu Valsts jubilejas svētku kommisijas izdevums
iespiests un dabūjams Valsts tipogafijā. Krājunia
pasniegtas plašas pirmavotos smeltas ziņas par _ visu
mūsu valsts resoru un iestāžu darbību pagājušo 8

10 gados, no Latvijas valsts nodibināšanās līdz šinī.

Šo vēsturisko krājumu derīgs un vajadzīgs ieg ādā
vispirms pašām valsts iestādēm un pašvaldībām, ta

skolām, bibliotēkām u. t. t.
Krājums 384 lpp. biezs un maksā eksemplārs 2 latus, P»sut ;"!!*

un saņemams „Valdības Vēstneša" kantorī. PiesūtotpaP»krājums maksās Ls 2.40
^^^

i—~—zMMmšmšīi
sludinztkjumi.

Savstarpējās kredītbiedrības pie
Latvijas tirdzn. un rūpniec. b-bas

gadskārtēja pilna sapulce
notiks š. g. 7. aprilī, pīkst. 5 p. p.,
L. Kalēju ielā Nš 14/16.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāju vēlēšanas;
2) Valdes, padomes un revīzijas

kommisijas ziņojumi un pār-
skata par 1928. g. apstip-
rināšana;

3) Peļņas sadalīšana;
4) Budžets 1929. gadam;
5) 2 valdes locekļu un 1 kandi-

dāta, 4 padomes locekļu un
2 kandidātu un 3 revīzijas
kommisijas locekļu un 2 kan-
didātu pārvēlēšanas;

6) Dažādi.
Gadījumā, ja noteiktā laikā ne-

ieradīsies statūtos paredzētais
biedru skaits, tad otrreizēja
sapulce, kura būs likumīgi neat-
karīgi no sanākušo skaita, notiks
Ebreju Klubā, Skolas ielā 6.
š. g. 21. aprīlī, pīkst. 5 p. p.

31740i - Valde.

Pilsētas ūtrupnieks

izūtrupēs
Jēkaba Nikolajeva uzdevumā
33 kastes apm. 1750 kilogramu

ābolus
1929. g. 28. martā, pīkst. 11 rītā,
Parka ielā Nš 6.

Pilsētas ūtrupnieks: K. Urbāns.
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