
Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas proku-

rora š. g. 26. marta rīkojumu apķīlāts:
244. Laikraksta ,,Strādnieku darbs un

maize" š. g. 26. marta N° 42. Izdevējs
un atbildīgais redaktors Ernests Miezis.
„Latviu Kultūras" spiestuvē, Rīgā.

Rīgā, 1929. g. 27. martā. JNe 151530.
Preses un biedrību nodalās vadītājs

K. Vilde.
Darbvedis A. Liepiņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 16. marta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Neretas
meliorācijas sabiedrības „Rēķu purvs"
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Neretas
pagasta Rēķu purva novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem uzlikts par
pienākumu piedalīties Neretas meliorā-
cijas sabiedrībā ,,Rēķu purvs", minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 25. martā.

Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķ u ze.
Darbvedis Fr. Briedis.

Personu saraksts,
kuru meklēšana izbeigta, JV« 316.

15632. Alksnīts, Eduards Kristapa d. —
26467/28. g. (5. IX 28.).

15633. Andrunaitis, Broņislava Juliāna m. —
26915/28. g. (18. X 28.).

15634. Abramsons, Leiba Borucha d. —
5192/22. g. (27/A. 22.).

15635. Augustinš, Erichs Arnolda d. —
26569/28. g. (17. IX 28.).

15636. Banders, Arvīds Jēkaba d —
26196/28. g. (2. VIII 28.).

15637. Bertnots, Fēlikss Jāzepa d. —
28028/29. g. (5. III 29.).

15638. Bogdanovs, Kaiins Sergeja d. —
27032/28. g. (30. X 28.).

15639. Ciemiņš, AJberts-Krišjāns Richarda d.
— 7804/23. g.

15640. Cvetkova, Praskovja Leona m. —
22998/27. g. (6. XII 26.).

15641. Cvietkovs, Paraskeva. — 27977/ 29. g.
(28. II 29.).

15642. Daubers, Konstantīns Antona d. —
23845/27. g. (28. VI 27.).

15643. Dzilna, Anna. — 27633/29. g. (9. I 29.).
15544. Ēvele, Voldemārs Pētera d —

27554 29. g. (30. XII 28.).
15645. Ēvele, Voldemārs Pētera cl —

27553 29. g. (30. XII 28.).
15646. Oabliks, Pēteris Eduarda d. —

26204/28. g. (27. VII 28.).
15647. Galperovičs, Izraels Ābrama d. —

5476/22. g. (47 G. 22. II).
15648. Origorjeva, Anna Amosa m. —

2794Q/29. g. (15. II 29.).
15649. Gustinš, Arvīds Jāna d. — 28036/29. g.

(4. III 29.).
15650. Grīnbergs, Emīlija Kārļa m. —

26258/28. g. (8. VIII 28.).
15651. [emeljanova, Anna Ignata m. —

1735/21. g. (75/1 21.).
15652. Judelsons, Julius Ābrama d. —

23979/27. g. (15. VII 27.).
15653. Jakobson, Anna Friča m. — 26155'28.g.

(24. VII 28.).
15654. Jurgels, Aleksandrs Jakoba d. —

27360/28. g. (3. XII 28.).
15655. Jevstafjeva, Stepanīda. — 27694'29. g.

(17. I 29.).
15656. Kalinins, Grigorijs Terentija d. —

27900/29. g. (11. II 29.).
15657. Kalinins, Grigorijs Terentija d. —

25491/28. g. (4. V 28.).
15658. Kalinins, Grigorijs Terentija d. —

24473/27. g. (6. X 27.).
15659. Kalinins, Grigorijs Terentija d. —

26590/28. g. (14. IX 28.).
15660. Kalvišs, Pāvils. — 16936/25. g.

(16. XI 25.).
15661. Karpovs, Jcmeljans. — 27990/29. g.

(25. II 29.).
16562. Kovalevskis, Osips. — 26087/28. g.

(12. VII 27.).
15663. Korunovs, Pēteris Teodora d. —

14349/25. g. (20. VI 25.).
15664. Krauklis, Pēteris Pētera d. —

27991/29. g. (25. II 29.).
15665. Krauklis, Pēteris Pētera d. —

27950/29. g. (15. II 29.).
15606. Kaiinins, Jefrosfrris Pāvela d —

26159/28. g. (20. VII 28.).
15667. Larionovs, Afanasijs Larina d. —

26166/28. g. (25. VII 28.).
15668. Lavrenovs, Jegors Arefija d. —

26342/28. g. (17. VIII 28.).
15669. Mūrniek, Marija. 1095/21 g.

(48/M. 21.).
15670. Maksimovs, Matvejs Atrefija d. —

27368/28. g. (1. XII 28.).
15671. Maksimovs, Orests Karpa d. —

27367/28. g. (1. XII 28.).
15672. Naglis, Jevsejs Jafraiina d. —

20983/26. g. (18. VI 26.).
15673. Nikitins, Ivans Nikolaja d. —

12111/25. g. (8. I 25.).
15674. Pumpas, Andžs Pētera d. —

I9992/A/26. g. (19. IV 26.).
15675. Pētersons, |ānis |āna d. — 19998'A.

26. g. (16. IV 26.).
15676. Pizans, Kazimirs Donata d. —

19576/26. g. (25. III 26.).
15677. Petrulevičs, Jānis Jāna d.— 21054/26.g.

(24. IV 26.).

15678. Prokofjevs, Pēteris Antona d. —
! 441 26. g. (27. I 26.).

15679. Putans, Pāvels |āna d. — 14444 25. g.
t: >. VI 25..

15680! Pētersons, ļānis Voldemāra d. —
13269 25. g. (16. IV 25.).

681. Prokofjevs, Feodors Jāna d. —
2'636/26. g. (26. VII 26.).

15682. Petrovičs, Aleksandrs Marijas d. —
15211 25. g. (20. VI11 25.).

15683. Preija, Viliielms-Ādams Jēkaba d. —
23936/27. g. (8. VII 27.).

15884. Priedīt, Olga Aleksandra m. —
6489 22. g.

15685. Punčulis, Donats Ignata d. —
19994 A. 26. g. (19. IV 26.).

15686. Prokofjevs, Pēteris Timoteja d. -
21190 26. g. (28. VI 26.).

15687. Račans, fēzups Staņislava d. —-
f9588/26. g. (25. III 26.).

15688. Radzevičs, Pēteris Jāzepa d. —
14447/25. g. (26. VI 25.).

15689. Ratnbaks, Nikolajs Jēkaba d. —
1730L26. g. (2. XII 25.).

15690. Reinis, Broņislavs Staņislava d. —
19060 26. g. (22. II 26.).

15691. Rešetnikovs, Dmitriis Fiiata d. —
17770 26. g. (28. XII 25.).

15692. Roguls, Rūdolfs Jāna d. — 20256'26. g.
(5. V 26.).

15693. Roguls, Rūdolfs Jāna d. — 1615925. g.
(7. X 25.).

694. Romanovs, Gavrils Michaila d. —
1477!! 25. g. (18. VII 25.).

15695. Rozīts, Eduards-Jānis. — 25326 28. g.
(22. III 28.).

15696. Rotbarts, Jāzeps Izaka d. —
13281/25. g. (6. IV 25.').

15697. Rudko, Antons Semjona d. — 16679 25.
(29. X 25.).

15698. Rūdmans, Donats Ignata d. —
2 162 26. g. (24. IV 26.).

Boļeslavs Augusta d,
21644 26. g. (28. VII 26.).

15700. Rukmans, Vladislavs Vikentija d. —
13392 25. g. (22. IV 25.).

1570!. Rullē, Alfrēds-Andrējs Krišjāna d. —
18622/26. g. (30. I 26.).

15702. Ruzbergs, Miķelis-Eduards Jāna d. —
18262/26. g. (16. I 26.).

15703. Rusbergs, Viktors Mārtiņa (i. —
12969/25. g. (13. III 25.).

15704. Saikovskis, Eduards Aleksandra d. —
16544 25. g. (27. X 25.).

15705. Salinš, Augusts Andreja d.—15233/25.g.
(17. VIII 25.). '

15706. Zallus, Viktors Kār|a d. — 16849 25. g.
(12. X) 25.).

15707. Zandbergs, Bernhards Pētera d. —
17148 25. g. (26. XI 25.).

15708. Sareckis, Jemeljans Jāna d. —
1445825. g. (29. VI 25.).

15709. Semjonovs, Jānis Amosa d. —
27325 28. g. (29. XI 28.j.

15710. Sinevičs, Osips Franča d. — 21221 26.g.
(25. VI 26.).

15711. Sjanits, Antons Ludviga d. —
2063 26. g. (31. V 26.).

15712. Skola, Teodors Gerasima d. —
21659 26. g. (28. VII 26.).

15713. Smirnovs, Pāvels Jēkaba d. —
22496 26. g. (21. IX 26.).

15714. Skaistais, Jāzeps Jāna d. —
16542 25. g. (28. X 25.).

15715. Zilbers, Movia Ābrama d.— 12877 25.g.
(7. III 25.).

15716. Silinš, Kārlis Toma d. - 12419 25. g.
(5. I! 25.).

15717. Silinš, Pēteris Gusta d. — 16537 25. g.
(27. X 25.).

15718. Sinicins, Avakums Makara d. —
1654! 25. g. (28. X 25.).

15719. Zelenkovs, Polenekts Andreja d. —
12424 25. g. (31. 1 25.).

15720. Sila-Sproģis, Juris Jāna d. — 13295. g.
(7. IV 25.).

15721. Zariņš, Edgars Jāna d. - 27066/28. g.
(29. X 28.).

15722. Zariņš, ļānis Pētera d. — 20724 26. g.
(10. VI 26.).

15723. Zariņš, Pēteris Mārtiņa d.
18953/26. g. (12. II 26.).

15724. Zaurs, Jānis Jēkaba d. — 14307 25. g.
(13. VI 25.).

15725. Ščukovski - Žuks, Vladislavs. —
26459/28. g. (28. VIII 28.).

15726. Semjonovs Kuzma Vasilija d. —
21453 20. g. (11 V!i 26.),

15727. Skrabe, Boļeslavs Ādaina d. —
22590/26. g. (30. IX 26.).

15/28. Slepēonoks. Feopijans Klizmas d. —
26955/28. g. (17. X 28.).

15729. Steins, Otto. — 26102 28.g. (12. VII 28.)
15730. Stenka, Jānis Jānā d. — 27330 28. g.

(23. XI 28.).
15731. Striguns, Jonas Ludviga d. — 26784 28.

(27. IX 28.).
15732. Šeršuevs, Pāvels Andreja d. —

22138/26. g. (1. IX 26.).
15733. fāņa d. — 22253 26. g.

(7. IX 26.).
15734. Tanbaums, Mārtiņš. — 27674 29. s.

(5. I 29.).
15735. Tārs. Veronika Nikolaja m. —

27536 29. g. (18. XII 28.).
15736. Ungaitis, Katrīne Franča m.

27537/29. g. (20. XII 28.)-
15737. Vasiljevskis, Ādolfs Antona d. —

28704 27. g. (18. V 27.).
15738. Vasiljevskis, Ādolfs Antona d. —

23950,27. g. (14. VII 27.).
15739. Vakulenko, Artemijs Jāna d. —

26306/28. g. (9. VIII 28.).
15740. Vinskis, Alfrēds Mārtiņa d. —

27776,29. g. (23. I 29.).
15741. Virbals, ļānis Kazimira d.— 27831 29.g.

(29. I 29.).
15742. Virbals, ļānis Kazimira d. —

27965/29. g. (21 II 29.).
15743. Vītols, Kārlis ļēkaba d.— 2476527. g.

(9. XI 27.).
Kriminālās pārvaldes priekšnieks G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 16. marta lēmuma ir jāpiedalās Neretas meliorācijas sabiedrībā „Rēķu purvs",

jāņem dalība pie kopējo Neretas pag. Rēķu purva novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NŠN9 Darbu '?"
£ Dalībniekam ' maksapec

5 . , Dalībnieka piederošo vai . . Kādā pagastā atrodas mājas ^T"'
?* Dalībnieka pēc pēc Kuras
o īpašumu tiesību viņa lietošanā un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
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? r 'mēmie- zemes dalībnieku
~ vārds un uzvārds apzīmējums esos° māju

^^ grāmatu
piederēja balsu

^ nosaukums , . „ . skaitu?Ķ plāniem reģistra Ls

1. Pēters Lazdov=kis īpašnieks Liel-Berģi 99 178 Neretas pag. Neretas muižas 150,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
9 i-i "laAUUV0

Y:
F

Š9,.rmai?i Q7 4Q1 303— radītas darbu izmaksas sum-
2. Jēkabs Brunovski „ f,,"lani *l Zol " " " " 55» mas uzskatāmas par pamatu
3. Miķeļa Mucenieka Mantoj. masa Vilpatani 9o .. 4»y „ „ „ .,

c2n'
~~ dalībnieku maksājumu no-

4. fānis Zariņš .... īpašniece Siksnani 1-Viksne 88 483 ,, ,, ,, .. 669,— teikšanai un nokārtošanai kā
5. Pēters Grīslinš

"
.... „ Sikšnaņi il-Grisliņ 89 485 „ „ „ ,, 792,— pie darbu pirmreizējas izve-

R i- cV , i PntiJi — <sqq3 122— sarias - t;i an PK' izvesto
o. Jānis Skolnieks ,, kuķim ows „ „ „ „ --? darbu uzturēSanas kārtībā
7. Māra Lazdovski, dz. Zeltin Ieguvēja Markudani — Neretas mac. muižas \i, turpmāk, neņemot vērā darbu
8. Alvine Žilin^ki

' īpašnieks Rubeni atdal.no90 6090 Neretas muižas 2b2,— faktisko izmaksu , kura var
9. Jānis Vīks

'ne ' Ieguvējs Vec-Pormaļi Neretas māc. muiža? 91.— būt mazāka vai lielāka.

10. Jānis Freimanš . . īpašnieks Dumpani 87 484 Neretas muižas 1120,—

"? Krišjāns Griekeris ., Visdarbi-LejiņŠ 3 2793 Dzērvenes muižas 95,—
12. i/ 2 māj. Krišjāns Veinbergs, l ļmāj.

Minna Krieviņ, dz. Veinbergs,'^ māj.
Marta Zvaigzne, dz. Veinbergs . . Īpašnieki Visdarbi-Krodziņš 8b 482 Neretas muižas 57,—

13. Otto Paune īpašnieks Kiltiņi-Pol (Lazd) 85 481 .. .. 180,—
U. ļānis Liepinš

'
.

'
.

'. Kiltiņi H-Lapa 84 480 ,. . 134,-
15- Jānis Akots' Robežkrogs 10 856 .. „ 98,-
16. Va|sts — Valsts ln,rvs — ~" 1140,—

Kultūrtechniskās daas vadītājs A Kuze
Rīga, 1929. g. 25. marta. ' J

Darbvedis F. Briedis.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar p iesūtīšanu par: ļ,ez piesūtīšanas

gadu ..... Ls 22— (Sanemot eksped.) par:

3
/s

m
g
ēn::::: fc «*»«???? ^ «.-3 men.... „

^_
f. gadu

,_
Piesūtot pa 3 men „ 5,-
pastuun pie » » »'«
atkalpārde- Par atsevišķu
vējiem . . . „ —,12 numuru. . . „ —,10

Latvijas valdības jgg oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot .Jļj^rfffl jf^ff^ svētdienas un

svētku
dienas

Redakcija- #^^^^^^^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili JMš 2. Tālrunis 20032 ^§^SjjS§t^ Rīgā, pili Ml. Tālrunis 20031
Runas stundas no ii—12 W 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. sludin.; „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas , —,8f>



Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistoši noteikumi
ugunsgrēku gadījumos Saldus

pilsētā.
Pieņemti Saldus pilsētas domes 1929. g.
12. janvāra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas būvniecības pārvaldes 1929. g.

13. marta rakstu N° 76147.
1. Ugunsgrēka apkarošana ir tiešais

uzdevums ugunsdzēsēju biedrībai.
2. Katram pilsonim, kurš pamana uguns-

grēka izcelšanos, nekavējoties jāpaziņo
par to ugunsgrēka pieteikšanas vietai
jeb policijai. Telefona īpašniekiem nav
tiesības aizliegt telefona aparātu uguns-
grēka pieteikšanai.

3. Rūpniecības uzņēmumos, veikalos
un citās tamlīdzīgās iestādēs nodarbinātie
ugunsdzēsēju biedrības biedri nekavējoties
jāatsvabina no darba, lai tie varētu ņemt
dalību ugunsdzēšanā.

4. Visas vīriešu kārtas personas,vecumā
no 16 līdz 50 gadiem, kuras ieradušās
ugunsgrēka vietā, pāriet ugunsdzēsēju ko-
mandas priekšnieka rīcībā un tās nedrikst
atteikties no ugunsdzēšanas darbiem.

5. Ugunsgrēka gadījumos uz uguns-
grēka komandas pieprasījumu visiem Saldū
dzīvojošiem smago automobiļu un zirgu
īpašniekiem jādod automobiļi un zirgi ar
pajūgiem ugunsdzēšamo piederumu pār-
vadāšanai un ūdens pievešanai līdz uguns-
grēka pilnīgai likvidēšanai

Piezīme. Zirga īpašniekam ir tiesības
pašam braukt ar savu zirgu un izpildīt
augšminētās komandas priekšnieka
pavēles.

6. Ugunsdzēšanai vajadzīgais ūdens ņe-
mams bez atlīdzības no visām pilsētā at-
rodošāmies akām, pumpjiem un citiem
ūdens krājumiem.

7. Katram namsaimniekam vai viņa
vietniekam jātur pastāvīgi savā nama
trepes savas mājas jumta augstumā un
ķeksis ar vismaz 4,5 m kātu.

8. Plašākās tautas sapulces telpās (iz-
rīkojumos, teātros, kinematogrāfos u.
t. t.) ir saistoša ugunsdzēsēju dežūrē ne
mazāk par 2 personām ar atlīdzību Ls 4.

9. Vainīgos par šo noteikumu neiz-
pildīšanu sauks pie atbildības uz soda
likuma pamata.

10. Noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņu publicēšanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pilsētas galva A. Cīrulis.
Sekretārs Lembergs.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Lejasciema
pilsētas administratīvās robežās.
Pieņemti Lejasciema pilsētas domē 1929. g.
2. martā, prot. JNTs 3. § 5. un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-

menta š. g. 25. marta rakstu Na 87070.
§ 1. Visus tirdzniecības veikalus, no-

liktavas u. t. t. atļauts atvērt darba dienās
ziemas laikā, t. i. no 1. septembra līdz
1. martam, no pulksten 8 līdz 19 un
vasaras laikā, t. i. no 1. marta līdz 1. sep-
tembrim no pulksten 7 līdz 20. Kioskus
ar drukas darbiem, avīzēm, vai tirgotavas
ar augļiem un atspirdzinošiem dzērieniem,
kā arī pārdotavās, kas tirgojas tikai ar
avīzēm un žurnāliem, var atvērt no
pulksten 7 līdz 24.

§ 2. Tirgus dienās no 1. maija līdz
1. septembrim tirgošanās veikalos, tirgus
laukumā no galdiem un uzpirkšana iesā-
kama pulksten 6 un no 1. septembra līdz
1. maijam no pulksten 7, izņemot veikalus,
kur iem tirgošanās laiku noteic atsevišķs
likums.

§ 3. 1. janvārī, lieldienu, vasaras un
ziemas svētkos pirmās divas dienas. 22. un
24. jūnijā, 18. novembrī, Lūdzamā dienā
un lielā piektdienā — slēdzami bez izņē-
muma visi tirzdniecības uzņēmumi visu
cauru dienu.

Svētdienās un citās svinamās dienās
tirgotavas, izņemot tālāk minētās, atļauts
atvērt no pulksten 13 līdz 17.

a) Maiznīcas, konditorejas atļauts atvērt
darbdienās no pulksten 6 līdz 22, svēt-
dienās no pulksten 7 līdz 10 un no pulksten
13 līdz 22; b) gaļas tirgotavas atveramas
darbdienās no pulksten 6 līdz pulksten 20
un svētdienās no pulksten 7 līdz pulksten 13
un no pulksten 15 līdz 18; c) kafejnīcas,
tējnīcas un ēdienu namus, kur tirgojas
bez reibinošiem dzērieniem, atļauts atvērt
svētdienās no pulksten 8 līdz pulksten 10
un no pulksten 13 lidz 22, darbdienās no
pulksten 6 līdz 22; d) bārddziņu veikalus
atļauts atvērt darbdienās no pulksten 7
līdz pulksten 21 un svētdienās no pulksten 7
lidz pulksten 10 un no 13 līdz 18. Svētku
dienu priekšvakaros no pulksten 7 līdz 22.

§ 4. Traktieriem, viesnīcām, visam ci-

tām alkoholisku dzērienu tirgotavām —
atļauts tirgoties saskaņā ar žūpības apka-
rošanas likuma noteikumiem.

§ 5. Šie noteikumi neattiecas uz teātru
un citu izrīkojumu bufetēm, aptiekām,
iebraucēju nakts guļu un iebraucamam
vietām.

§ 6. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie atbildības uz sodu likumu
pamata.

§ 7. Šie saistošie noteikumi nāk speķa
divu nedēlu laikā pēc viņu publicēšanas
,.Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva A. Pumpurs.
Sekretārs Drukfeins.

[Saistošie noteikumi
par izpriecu sarīkošanas kārtību

Ķemeru pilsētā.
Pieņemti Ķemeru pilsētas domes 1929. gada
16. marta sēdē, protokols N°5un apstiprināti
ar iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1929. gada 25. marta rakstu JV°87469.

1. Izpriecas var sarīkot tikai samaksā-
jot izpriecas nodokli, kas tiek ņemts no
visiem izrīkojumiem un priekšnesumiem,
kam ir noteikta apmeklēšanas maksa,
jeb arī ieeja tajos noteikta pret ziedoju-
miem. Nodokļa lielumu noteic pilsētas
dome saskaņā ar likumu un tāpat dome
noteic, kādi izrīkojumi no nodokļa atsva-
bināti.

2. Uz ieejas biļetēm jābūt uzrādītai
vietai, cenai, viņu numerācijai, rīkotāja
apzīmējums un kad izrīkojums tiek sarīkots.
Biļetēm jābūt apzīmogotām ar pilsētas
pašvaldības zīmogu un apzīmogošanai no-
dodamas ne vēlāk kā 24 stundas pirms
izrīkojuma. Biļetes bez pilsētas zīmoga
nederīgas.

3. Pārdoto biļešu pasakņi un nepārdo-
tās biļetes nododamas pilsētas valdei
ne vēlāk kā 2 dienas pēc izrīkojuma.

4. Brīvbiļetes ieejai izrīkojumā ir de-
rīgas tikai tad, ja uz tām ir apzimēts izrīko-
juma rīkotājs, datums uz kuru biļete dota,
un biļetes pasaknī atzīmēts, kādai perso-
nai brīvbiļete izsniegta.

5. Pilsētas valdei ir tiesības katrā laikā
apmeklēt izrīkojumu un kontrolēt ieejas
biļetes, pie kam izrīkojuma sarīkotājiem
vai to pilnvarniekiem bez. iebildumiem
jādod vajadzīgie paskaidrojumi un ziņas.
Kontrolējošai personai ieeja izrīkojumā
brīva resp. bez maksas.

6. Ja izrīkojums notiktu bez pilsētas
valdes ziņas, jeb ar valdes zīmogu neapzī-
mogotām biļetēm, tad pilsētas valdei ir
tiesība caur vietējo policiju izrīkojumu
slēgt.

7. Par šo noteikumu neizpildīšanu vai-
nīgie saucami pie likumīgas atbildības uz
soda likuma 138. p. pamata.

8. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņu izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Šmīdebergs.
Sekretārs 1. Zunders.

Saistošie noteikumi
braukšanai ar velosipēdiem, moto-
cikletiem Ķemeru pilsētas territorijā.

Pieņemti Ķemeru pilsētas domes 1929. gada
16. marta sēdē, protokols N° 5 un apstipri-
nāti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1929. gada 25. marta rakstu

JV° 87468.
1. Pilsētas administratīvās robežās

braukt ar velosipēdiem un motocikletiem
atļauts vienīgi personām, kam ir attiecīgas
atļaujas no policijas.

2. Aizliegts braukt ar velosipēdiem un
motocikletiem pilsētā pa ietnēm, alejām,
kājceliņiem, parku un pa tirgus laukumu
tirgus laikā.

Piezīme. Braukt ar velosipēdiem pa
sporta laukumu pilsētas parkā atļauts
vienīgi pilsētas valdes noteiktās stun-
dās.

3. Vest pie rokas velosipēdus atļauts
visās 2. p. aprādītās vietās, izņemot ietnes
un kājceliņus.

4. Bez šiem saistošiem noteikumiem
velosipēdu un motocikletu braucējiem jā-
ievēro instrukcijas par ceļu lietošanu un
satiksmes kārtību (skat. „Vald Vēstu "
No 114— 1928. g.).

5. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie likumīgas atbildības uz soda likuma
138. p. pamata.

6. Uzraudzība par šo saistošo noteiku-
mu izpildīšanu uzlikta pilsētas valdei un
vietējaj policijai.

7. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā
2 nedēļu laikā pēc viņu izsludināšanas,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva P. Šmīdebergs.
Sekretārs ļ. Zunders.

Tieslietu ministra paskaidrojums.
Attiecībā uz Senāta Apvienotas Sapulces

š. g. 15. marta spriedumiem tieslietu mini-
stris Berents paskaidro jekošo:

Senāts izšķīris vairākās lietās piekriti-
bas stridu 'starp Tiesu un Zemkopības
ministriju prasibās par īpašuma tiesībām
uz nekustamu mantu, kuras lietas jau bija
iekustinātas priekš vairākiem gadiem.

Vienā tādā lietā sprieduma noraksts
nupat saņemts Tieslietu ministrijā. Prasiba
celta no privātpersonas Apgabaltiesā civīl-
tiesāšanas kārtibā pret Zemkopības mini-
striju par to, it kā tā pretim agrārās re-
formas likuma 1. d. 2. p. 2. pkt. noteiku-
miem nepareizi ieskaitījusi zemes fondā
prasītājam piederošas, no kādas muižas
atdalītas mājas un no kādām tās pa-
šas muižas mājām atdalīto zemes ga-
balu. Prasītājs lūdz atzīt viņa īpašuma
tiesības uz minēto mantu.

Zemkopības ministrija, atsaukdamās
starp citu uz likumu par nekustamu īpa-
šumu korroborēšanu sakarā ar agrārās
reformas likumu, atzinusi šo Ietu par p'e
kritošu viņas izšķiršanai uz agrārās re-
formas likuma pamata, paskaidrojot pie
tam, ka ministrijas rīkojums šai lietā nav
revidējams civiltiesā, bet pārsūdzams vie-
nīgi Senāta Administratīvam departamen-
tam.

Caurskatot šo lietu, Senāts atzinis,
ka minētais korroborēšanas likums noteic
tikai korroborēšanas izdarīšanas kārtību
un ir tīri formālas, procesuālas dabas
likums, bet tā nosacījumi nevis nodibina
korroborēšanai nepieciešamu materiālu pa-
matu — ar likumu noteikto atsavināšanu.
Zemkopības ministrijai vispār nav pie-
šķirta tiesība atsavināt nekustamu mantu
tās ieskaitīšanai valsts zemes fondā, bet
tikai tiesība pārņemt ar likumu atsavi-
nāto; Zemkopības ministrija ar savu
rīkojumu nevar bezstrīdus kārtībā atņemt
pilsoņiem arī tādu mantu, uz kuru agrārās
reformas likums nemaz neattiecas, vai
kuru šis likums tieši atzinis par neatsavi-
nāmu. Lai aizsargātu pilsoņu privāttiesības
no valsts administratīvo orgānu rīkoju-
miem, likums (civ. proc. lik. 4. p.) nosaka,
ka privātpersonas, kuru uz likumu pamato-
tas tiesibas aizkar pārvaldības iestāžu
vai personu rīkojumi, var tiesā celt prasību,
lai aizkārtās tiesības atjaunotu. Strīdam
dotā lietā ir civiltiesiska strīda raksturs,
un tas saskaņā ar civ. proc. lik. 1. p. iz-
spriežams no civiltiesas.

Ja pēc lietas apsvēruma pēc būtības
sakarā ar ministrijas iebildumiem izrādītos,
ka īpašuma tiesības uz nekustamu mantu,
kuras par aizkārtam skaita prasītājs,
ir atceltas atsavināšanas ceļā ar
agrārās reformas likumu, tiesa gan var
prasību pēc būtības atraidīt, bet
nevis atzīt lietu par nepiekrītošu civīl-
tiesai.

No šiem Senāta apsvērumiem ir redzams,
ka šo lietu, tāpat kā arī pārējās, reizē ar
viņu izšķirtas analogas lietas, nav vēl
nedz Senāts, nedz zemākās instances ska-
tījušas cauri pēc būtības. Tamdēļ
pilnīgi nepamatotas runas, it kā ar šo
spriedumu agrārā reforma apdraudēta, ka
tūkstoši zemes gabalu tiks atkal izslēgti
no fonda, vai par tiem būs jāmaksā milzī-
gas summas.

Beigās man sakarā ar presē publicētām
ziņām jāaizrāda, ka ši principiālā jautā-
juma izšķiršana šinī lietā nav ierosināta
no Tieslietu ministra, bet lieta nonākusi
Senātā parastā instanču kārtībā, un ka
nekāda tiesu iestāžu iespaidošana no Ties-
lietu ministra nav iespējama, un tāda no
manas puses arī nav mēģināta, jo es uz-
skatu tiesas neatkarību un patstāvību par
tiesu pirmo un galveno pamatnoteikumu.

Rīga
Iedzīvotāju kustība Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
paziņojuma 1929. gada februārī reģi-
strēti (iekavas atzīmēti skaitļi par ie-
priekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzini.) pārsvars

Latvieši . . 246 (288) 293 (322) -47 (—34)
Vācieši ... 30 (44) 86 (72) -56 (—28)
Krievi ... 63 (69) 55 (40) + 8 (+29Zīdi . . 40 (80) 62 (36) —22 (+44)
Poļi un leiši. 25 (29) 34 (33) — 9 (— A
Citi ? ? ? ? 6 (12) II (12) _ 5 (-00)

Kopā . 410 (522) 541 (515) —131 (+ 7)
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberku-

loze 84 (100), organiska sirdskaite un
pārejas asinsriņķošanas orgānu slimības95 (83), vēzis 51 (59), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 17 (19) vecuma
nespēks 68 (44), plaušu karsonis 0 (0)
pārejas elpojamo orgānu slimības, ne-

ieskaitot tuberkulozi 70 (63) nieru
kaite6 (12), vēdera rifs2 (3), šarlaks 1 m
masalas 0 (0), garais klepus 0 (0), difte-
rija 1 (1), galvas smadzeņu plēves iekai
sums 3 (8), influenca 29 (11), izsitumu
tifs 0 (0), asinssērga 0 (0), nedabiska
nāve 16 (15), pašnāvības 5 (8).

Noslēgtas laulības 245 (270), no tām nie
garīdzniekiem 181 (227).

Lipīgas slimības. Pēc pilsētas statistiskā
biroja paziņojuma 1929. gada februāri
mēnesī saslimuši ar vēdera tifu 10 (14)
izsituma tifu 0 (0), paratifu 0 (i)('
šarlaku 48 (63), masalām 25 (27), difte-
riju 10 (9), garo klepu 38 (36), rozi 6 (10),
cūciņu 82 (147), asinssērgu 0 (0), teta-
nus 0 (0), parotit. epid. 0 (0), influenču
912(1742), malāriju 0 (0), lepru 0 (0).
Iekavās atzīmētie skaitļi attiecas uz
iepriekšējo mēnesi.

Lauksaimniecības praktikantiem Dānijas
attiecīgas organizācijas apgādā vietas
priekšzīmīgākās Dānijas saimniecībās.
Praktikas laiks — visa vasara, pie
kam vēlams, lai 1. maijā praktikanti būtu
jau Dānijā. Pa praktikas laiku prakti-
kantam tiek dots dzīvoklis un uzturs,
pie kam praktikants nevien ēd, bet ari
savu brīvo laiku pavada kopā ar saim-
nieka ģimeni. Algu praktikants nesaņem
un ceļa izdevumi turp un atpakaļ jāsedz
viņam pašam.

Tuvākas ziņas Latvijas kooperatīvu
kongresu padomē, Rīgā, Brīvības ielā 24,
dz. 8, darba dienās no pulksten 9 līdz 15.

Māksla.
Nacionālā opera. Viktorīnas Krigers un

Asafa M e se r e ra pirmais baletvakars šodien.
Viktorina Krigers, Maskavas Lielā teātra prima-
balerina un goda māksliniece un Asafs Meserers,
šā paša teātra pirmais dejotājs, ir uzskatāmi
šobrīd par labāko Krievijas baleta pāri. Vikto-
rina Krigers krievu balerinu pirmās rindās izcē-
lās kara gados, no 1920. līdz 1923. gadam ar
lieliem panākumiem uzstājās Amerikā, pēc kam
atkal atgriezās Maskavas Lielā teātrī, kur tagad
izpilda visu atbildīgo primabalerinas repertuāru.
Asafa Meserers pēc Maskavas preses atsauksmēm
ir labākais baletdejotājs, kāds pēdējos gadu-
desmitos bijis Maskavas baletam. Ievērojamo
baleta mākslinieku izrādes tāpēc gaidāmas ar
vislielāko interesi, jo tajās redzēsim labākos
tagadējā krievu baleta reprezentantus. — Piekt-
dien, 5. aprīlī, „Geiša". Piedalās Ada Bene-
felds, Vilija Lamberts, Herta Lūsis, Olga Frei-
felds, Rūdolfs Tunce, Alberts Verners, Gustavs
Neimanis, Alvils Spenners, Pēteris Gailis u. c.
Diriģēs Otto Karls. — Sestdien, 6. aprīlī, Maskavas
Lielā teātfa baleta premjeru — Viktorīnas
Krigers un Asafa Meserera baletvakars. —
Svētdien, 7. aprīlī, pulksten 2 dienā, tautas izrādē,
,,A n d r ē Š e n j ē". Pulksten 7.30 vakarā
,,K a r m e n".

Nacionālais teātris. Piektdien, 5. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,Dzīve —
sapni s". — Sestdien, 6. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā, J. Akuratera komēdija ,,P r i e c īgai s
saimniek s". — Svētdien, 7. aprīlī, pulksten 2
dienā, tautas izrādē, Bela Šenes komēdija ,,Mī-
las rota) a". Pulksten 7.30 vakarā, Kārļa
Zariņa drāma ,,Gulbju dziesma". — Sa-
gatavošanā: M. Dišleres luga „0 z o I n i e k a
m e i t a" A. Amtmaņa-Briedīša režijā un Hen-
rika lbsena drāma ,,H e d d a G a b 1e r" E. Feld-
maņa režijā (titula lomā viesosies Marija
L e i k o).

Dailes teātris. Ceturtdien, 4. aprīlī, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,,A p b u r t a i s
loks". — Piektdien, 5. aprīlī, pulksten 7.30
vakarā ,,Ž e n i j a startē". Studentiem un
skolniekiem puscenas. — Sestdien, 6. aprīlī,
pulksten 7.30 vakarā, pirmo reizi šinī sezonā
,,Mernieku laiki". — Svētdien, 7. aprīli,
pulksten 10.30 rītā, bērniem „Mazā Daga".
Pulksten 2 dienā, tautas izrādē „R āksts vai
ērgli s". Pulksten 7.30 vakarā „M ē r n i e k u
I a i ki"

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 4. aprīlī.

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

100 Francijas franku 20,25—20,40
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,10—27,31
100 Zviedrijas kronu 138,55—139, 25
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138, 95
100 Dānijas kronu 138,15—138,85
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakhas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207, 75—208,80
100 Vācijas marku ' 123,00—123,65
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—51,88

1 SSSR červoņecs , ~~

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg . . . . 3425—3445
Sudrabs 1 kg 92—100

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4°/0 Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—9'

Rīgas biržas kotācijas kommisijas .
priekšsēdētājs J. Skujevif»

Zvērināts biržas maklers Th. Summer>.

Redaktors M. Arons.



Rīgas notārs
Valters Līvens,
pamatojoties uz 1916. g. 3. jūlija
likumu par tirdzniecības un
rūpniecības uzņēmumu pāreju
paziņo, ka Roberts Roberta d.
Heiers (Hever), dzīv. Rīgā, Blau-
maņa ielā Ne 6, dz. 20, ir pārdevis
Voldemāram Jūliusa d. Traut-
manim, dzīv. Rīgā, Marijas ielā
Ne 64, dz. 20, viņam piederošo
spedicijas un nomuitošanas uz-
ņēmumu zem firmas ,,Rob.
Heyer & Co.", atrod. Rīgā,
Kungu ielā Ne 21. Līgums ap-
liecināts 1929. g. 30. martā,
ar reģistra Ne 6609, un tanī
pašā dienā ievests aktu grāmatā
zem Ne 25.

Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.
109b Notārs V. Līvens.

'Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
12. aprīlī, pīkst. 11, pie Vējavas
pagasta nama tiks izpārdoia vai-
rāksolīšanā 2. izsolē pilsonim
Kārlim Reicis piederoša kustama
manta, sastāvoša no zirga, no-
cenota par Ls 57,40, izpildot
nodokļu departamenta rakstu no
1929. g. 5. janvāra Na 34505.
Izzināt sarakstu, atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 32897z

Drabešu pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatodamās uz
savu lēmumu no 1929. g. 7.janv.
tm pagasttiesu likumu 108. un
109. p. paziņo vispārībai, ka šā
pagasta Lieplejas mājā dzīvo-
jošie laulāts pāris: Pēteris un
Natālija Baloži pieņem bērna
vietā Vēru Augusta un Bertas
meitu Brencis, dzimušu 1923. g.
28. dec, piešķirot adoptējamai
visas likumīgā bērna tiesības un
arī uzvārdu Balodis.

Personas, kurām būtu kādas
ierunas pret šo adopciju, tiek
uzaicinātas pieteikt tādas šai
ttssai sešu mēnešu laikā, skaitot
"" šā sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald . Vēstn." trešo reizi.
PSc šī termiņa nekādi iebildumi
netiks pieņemti un adopcija tiks
apstiprināta. ' 2

Tiesaspriekšsēd. P. Pētersons
ffftOSz Darbvedis (paraksts).

. Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
'ipi'.dītājs, kura kanceleja atrodas
«īgā, Dzirnavu ielā Ne 127,
paziņo:

,.U ka Latvijas bankas, Lat-
V; ,ias atjaunošanas sab. „Lats"
W Aleksandra Novacka pra-

ļ ļ'oās pret Pēteri Plostiņu par
.200 ar % un izdevumiem

!-?- 8- 4. jūlijā, pīkst. 10
ļ™' Rīgas apgabaltiesas civīl-
"odaļas sēžu zālē uz publiskiem
''.riern torgiem pārdos Pētera

"a nekustamo īpašumu,
jļļč atrodas Rīgā, Patrimo-
malapgabalā , VI hipot. iec. ar
«mes grāmatu reģ. Ne 1979
'grupā 83, grunts Ne 50) un sastāv

nes gabala Ne 1F, atdalīta
Bieri ņu muižas ar reģistra

* VI, 354;
l:<i īpašums priekš publi-

torgiem apvērtēts par

Ls 75.000 un izsole iesāksies;
piemērojoties civīlproc. lik!
1885. p ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 156.000;

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 Rīgas-Val-
mieras 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-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 93

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
Tiesu izpild. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
II. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ne 127, kanc,
II torgos pārdoi Alfrēda Medņa,
kustamo mantu, sastāvošu no
blanko vekseļa par Ls 300,
novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.
92 Tiesu izp. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
10. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ne 59, pārdos II tor-
gos Voldemāra Kleina kustamo
mantu, sastāvošu no 2 turku
dīvāniem, novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 20. martā.
127 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo 1929. g.l6. aprīlī,
pulkst. 12 dienā, Rīgā, Vagonu
ielā Na 5, kustama īpašuma pār-
došana pie Ārējās tirdzn. A.'S.
parāda samaksas dēļ

ir atcelta.
Rīgā, 1929. g. 3. aprīlī.

118 Tiesu izp. J. Grīnios.
Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 9. aprīlī, pīkst. 11 dienā,
Krimuldas pagasta, Lejas-Meiru
mājā pārdos Alfrēda Rožkalna
kustamu mantu, sastāvošu no
zirga un 3 govīm un novērtētu
par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1929. g. 22. martā.
124b Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas prasī-
bas apmierināšanai no Ernesta
Vērpēja 1929.g. 5. jūnijā, pīkst.10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē,

publiskos torgos pārdos
Ernesta Kārļa d. Vērpēja ne-
kustamo īpašumu, Talsu apr.
Vandzenes pagasta ,,Remmes "
mājas ar zemes grāmatu reģ.
Na 1543;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2500,—;

3) ka bez augšminētās prasībās
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2500,— ar %;

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 Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pā/dodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai. 14

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

Jelgavā, 1929. g. 28. martā.
Tiesu izp. v. i. K- Burdais.

Ainažu muita izsludina par ne-
derīgu nozaudēto muitas preču
pārbaudīšanas grāmatas kvīti N'e
99974 no 1928. g. 7. aprīļa, izdotu
pilsonim Stepanam Zapievalovam

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

1) ka Latvijas bankas pra-
sības pēc 1924. g. 20. decembrī
ār žurnāla Ne 2048 korroborētas
obligācijas un cītu prasību ap-
mierināšanai no Anša Indrik-
sona 1929. g. 5. jūnijā, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē,

publiskos torgos pārdos
Anša Anša d. Indriksona ne-
kustamo īpašumu, Talsu apr.
Virbu pag. „Zi|u" mājas ar
zemes grāmatu reģ. N'e 2177;

2) ka īpašums priekš publ. tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—;

3) ka bez augšminētām prasī-
bām īpašums ar hipotēku pa-
rādiem nav apgrūtināts;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 22

Jelgavā, 1929. g. 28. martā.
Tiesu izp. v. i. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpild. v. i. paziņo, ka
izsludinātā š. g. 2. marta ^, Vald.
Vēstn." 50. numurā izsludinātā
Zetei, Martai, Teodoram un Olgai
Grīnvaldiem piederošo Talsu apr.
Laidzes pagasta „Laukgrave"
māju ar zemes grāmatu reģistra
Ne 1466 pārdošana publ. izsolē
1929. g. 8. maijā, pīkst. 10 rītā,

atcelta. 10? Jelgavā, 1929. g. 30. martā.
Tiesu izp. v. i. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka š.g. 26. marta „VaId.
Vēstn." 70. numurā izsludinātā
Fricim Fridricha d. Ginteram pie-
derošo Pastendes pag. ,,Spīķeru"
māju ar zemes grāmatu reģistra
Ne 4310 pārdošana 1929. g.
29. maijā, pīkst. 10 rītā,

atcelta.
Jelgavā, 1929. g. 30. martā.

11 Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.
paziņo, ka š. g. 13. marta „VaId.
Vēstn." 59. numurā izsludinātā
Krišjānim Ģirta d. Rozenkalnam
piederošo Smārdes pag. „Jaun-
Rožkalnu" māju ar zemes grā-
matu reģistra Ne 1484 pārdošana
publiskā izsolē 1929. g. 15. maijā,
pīkst. 10 rītā,

atcetta.
Jelgavā, 1929. g. 22. martā.

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

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i.,
ku;a kanceleja atrodas Jelgavā,
Akadēmijas ielā Ne 24, ist. 20,
paziņo:

1) ka Latvijas bankas pra-
sības pēc 1923. g. 4. oktobrī ar
žurn. Ne 1359 korrob. obligācijas
un tiesu un zīmognod. piedzīšanai
no Kārļa Valdheima 1929. g.
5. jūnijā, pulkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē

publiskos torgos pārdos
Kārļa Jāņa d. Valdheima ne-
kustamo īpašumu, Tukuma apr.
Irlavas pag. ,,Kūķu" muižas
,,Sprunge" mājas ar zemes
grāmatu reģistra Ne 2506;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 7000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 26.000 ar n /0;

4) ka personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tiesletu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu un

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 21

Jelgavā, 1929. g. 28. martā.
Tiesu izpildīt, v. i. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
11. aprīlī, pīkst *. 10 dienā, Rīgā,
Mārupes ielā Na 8, pārdos
Mārtiņa Ozoliņa kustamo mantu,
sastāvošu no ekipāžas, zārkiem
u. c, novērtētu par Ls 1450.

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

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
128 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
12. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kārļa ielā Ne 15, pārdos Latv.
Lauksaimniecības kooper. sab.
kustamo mantu, sastāvošu no
lauksaimniecības mašīnām u. c,
novērtētu par Ls 2122.

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

Rīgā, 1929. g. 4. aprīlī.
129 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apriņķa priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo atklātībai, ka
š. g. 22. aprīlī, pīkst. 10 no rīta,
otro reizi tiks Ogres pilsētā,
Brīvības ielā Ne 11, pārdota
Krezeram piederošā manta, sa-
stāvoša no: pieci tūkstoši apšu
koka jumtu šindeļiem, vērtībā
Ls 120,— saskaņā ar Vispārējas
apdrošināšanas sabiedrības ne-
laimes gadījumos no 1928. g.
31. decembra. 81b

Rīgas prēf. 2. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 10. aprīlī, pļkst. 10
no rīta, Merķeļa ielā Ne 6, dz. 2,
pārdos vairāksolīšanā Gutes Goro-
deckis kustamu mantu, sastāvošu
no 1 trauku skapia vērtībā
par Ls 7,06. 116b

Jērcenu pagasta valde,
Valkas apriņķī, dara zināmu,
ka sākot ar 1929. g. 1. aprīlī,
vietējā pagasta namā tiek atvērta

dzimtsarakstu nodaļa,
atdaloties reizē ar šo no Ēveles
pagasta dzimtsarakstu nodaļas.

Darbības rajons — Jērcēnu
pagasts. Pasta asdrede: caur
Strenčiem. 83b

Priekšsēd. v. T. Auniņ.
Rīgas prēf. 2. iec. ļļriekšnīeks

paziņo, ka š. g. 11. aprīlī, pīkst. 10
no rīta, Raiņa bulv. Na 25, pārdos
vairāksolīšanā Šakira Husuet-
dinova kustamu mantu, sastāvošu
no maizes mīcāmās mašīnas,
vērtībā par Ls 95,—. 117b

(fiesu
sluāinajumi.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

z Latvijas civ. likumu kop. 36. p.
«iezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Karhs

nidrika dēls Kreicbergs un Ida
Mārča meita Kreicbergs, dzim.
Ozols-Kalninš. noslēguši savstar-
«īgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Krūklanda 1929. g.
4 martā ' ar reģistra Ne 5203,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. likumu 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 26. martā.
L. Ne 3761

Priekšs. v. A. Veidners.
32494 Sekretārs A. Kalve.

Rigas pilsētas 2. raj. īres valde,
uz likuma par telpu īri I., 8. un
12. p. un civīlproc. lik. 203., 295.,
298., 301.,309. un 311. p. pamata,
uz lijas Kamerasse lūgumu viņa
īres lietā pret Jākobu Aukstoli,
kura dzīves vieta prasītājam
nav zināma, uzaicina atbildētāju
Jākobu Aukstoli ierasties īres
Rdē, vai paziņot savu dzīves
-vietu četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas

Valdības Vēstnesī".

Ja atbildētājs Jakobs Aukstolis
noteiktā laikā neieradīsies per-
sonīgi vai caur pilnvarnieku, tiks
nolikta īres valdes tiesas sēde
lietas klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 27. martā. Na339
Priekšsēdētājs Ž. Jumiķis.

32876z Sekretārs E. Stenders.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz savu š. g. 16. marta
lēmumu un civ. proc. lik. 146041 .
un turpmākiem pantiem, pa-
ziņo, ka ar šo lēmumu atzīta par
anulētu ģenerālpilnvaru, ko 1928,
gada 11. novembrī Ladušs Mel-
kuļa d. jēzups un Aloizs Laduša,
?dēli un Jānis Vladislava dēls
Ločmeli izdevuši Jānim Ādama d.
tačmelim, un kas tai pašā dienā
apliecināta Jaunlatgales notāra
Rubuļa kantorī ar reģistra Ne3004

Jaunlatgalē, 1929. g. 19. martā.
31636z Ne 446

Miertiesnesis (paraksts).

Drabešu pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatodamās uz
savu lēmumu no 1929. g. 7.janv.
un pagasttiesu likuma. 108. un
109. p. paziņo vispārībai, ka šā

pagasta Jaun-Kažoku mājā dzī-
vojošie laulāts pāris: Kārlis un
Emīlija Bērziņš pieņem bērna
vietā (adoptē) Almu Marijas m.
Simanskaja, dzim. 1923. gada
21. martā, piešķirot adoptējamai
visas likumīga bērna tiesības un
arī uzvārdu Bērziņš.

Personas, kurām būtu kādas
ierunas pret šo adopciju, tiek
uzaicinātas pieteikt tādas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn." trešo
reizi. Pēc šī termiņa nekādi
iebildumi netiks pieņemti un
iiikiņcija tiks apstiprināta.

Tiesas priekšsēd. P. Pētersons
26704z 2 Darbv. (paraksts).

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

1) ka Annas Zichmans prasības
pēcjelgavas apgabaltiesas 1927. g.
30. decembra izpildu raksta
Na 45313 apmierināšanai no Al-
berta Zichmaņa 1929. g. 5. jūnijā,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos otr-
reizējos torgos pārdos Alberta
Zamueļa d. Zichmaņa nekustamo
īpašumu, Jelgavas apr. Tērvetes
pagastā no Kalnmuižas atdalītās
,,Bērzaines" mājas 17,17 hektāru
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Na 9186;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 2500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600 ar %;

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 Jelgavas-
Batiskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodaļas kancelejā. 20

Jelgavā, 1929. g. 28. martā.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Asites pagasta tiesa,
Liepājas apriņķī, paziņo, ka
1929. g. aprīļa mēneša 18. un 19.
dienās, no pīkst. 10 rītā sākot,
Asītes pagasta Staņas-Vīģeļu mā-
jās tiks pārdota pirmā ūtrupē
mirušās Madlienes Hūns, arī Vi-
stiņš, atstātā kustamā manta,
sastāvoša no lauksaimniecības
mašīnām, zirgiem, govīm, aitām,
cūkām, lopbarības, labības un
visa cita lauksaimniecības in-
ventāra, novērtēta par Ls 3371,38
pret tūlītēju samaksu.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
78b Pagasta tiesa.

Stāmerienas virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 18. aprīlī, pīkst. 12, Stāmerienas virs-bas
kancelejā, Kalnmuižā, caur Kalnienu,

rupjus gatavus fraļiķus,
uz krautuves pie Sitas upes, Sitas stacijas tuvumā.

Pārdodamie 87 gab. egļu baļķi 8,5 m gari iedalīti vienā vienībā
— 40,67 mun novērtēti par Ls 600.

Solīšana sāksies pīkst. 12.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems

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

10% drošības naudas no novērtējuma summas , kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10%~fio nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi lidz mutiskas
izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no
piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Stā-
merienes virs-bas depozītā un kvīti iesniegt izsoles kommisijai.

Ka drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku
bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu
banku garantijas.

Izsolē izsludinātos materiālus v-ba pārdod kā vienību , bet ne
pēc vairuma un tie pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā tie uz
vietas atrodas bez pārmērīšanas un šķirošanas.

Virs-ba patur sev tiesību pārdošanai izsludināto izsoles vie-
nību noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas un noteikumi virs-bas kancelejā.
32986r Stāmerienas virsmežniecība.

ItriinP Zemitanu stacijā,
VM U|t/Wa 1929. g. 8. aprīlī, pulksten 11 dienā,

ūtrupē tiks pārdots
sūtījums Punduri-Zemitani Na 369330, sastāvošs no partijas siena,
svarā 9000 kg, nosūtītājs M. Kuznecovs, saņēmējs dupl. uzrādīt.

108 Stacijas priekšnieks.

Šoseju un zemes ceļu departaments
izsludina uz š. g. 15. aprīli, pulksten II, savās telpās — Oogoļa
ielā Ne 3,
rakstisku sacensību sekošu satiksmes līdzekļu iegādei:

12 gab. viegliem automobiļiem;
1 ,, preču automobilim;
5 ,, motocikliem ar blakus vāģi;

75 ,, velosipēdiem.
Drošības nauda — 5% no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas departamentā, ist. 467, darbdienās no

pulksten 10—14. L 11 126

Dzelzceļu uimiuldei materiālu apgāde
izsludina rakstiskas sacensības:

1929. g. 8. aprīlī uz linoleju 500 tek. m
1929. g. 8. aprīlī uz naftu, motoru 25000 kg.
1929. g. 10. aprīlī uz spuldzēm, elektriskām, pēc saraksta

31898 un rakstisku izsoli:
1929. g. 10. aprīlī uz 1) kvēpiem, Holandes pulverī . . 1000 kg

2) okeru, gaišo, pulverī .... 2000 ,,
3) cinka baltumu, eļļā 1000 ,,
4) mūmiju gaišo, eļļā 1000 ,,

Sacensību un izsoles sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības nauda no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē Gogoļa ielā Ne 3, ist. 103. I* L 1631

Daugavpils muita
paziņo,ka sask. ar muitas lik.496., 633.piezīmi,561. un 582.p. šīsmuitas noliktavās,Daugavpilī,Muitas
ielā Ne 3, 1929. g. 18. aprīlī, pulksten 10 no rīta, tiks pārdot, atklātā izsolē no īpašniekiem neizpirktas

sekošas preces, kuras apskatāmas izsoles dienā.

NiNs Preču pārbaudīšanas Svars Nodokļu kop-
pēc dokumentu NeNa un Preču nosaukums Vietu skaits summa un

kārtas preču īpašnieks ^8 taksācija Ls

1. 528. R. Kulikovskis Smaržūdens ar alkohola saturu 1 paciņa 0,44 1,—
Liķieri visādos traukos ? 2,05

2. 383. A. Feigelmans Etilalkohols šķidrā veidā 1 pudele 0,87 I,—
3. 273. S. Slots Liķiers 1 pudele 1,54 l,—
4. 1694. R. Špaks Kotti pūders metāla kastiņās ar

zīda piev. 1 kaste 0,10
Vilnas adīti izstrād. 0,40 3,—

5. 1588. s/f. „J.B. Levitas" Sominveidīgi izstrād. no ādas I čemodāns 2,90 5-
6. 436. A. Gazenfus Vilnas adīti izstrād. 1 kaste 1,03 6 —
7. 857. M. Michailovs Alkoholiski vīnogu vīni 2 pud. 3,01 No priekšā

liktās sum-
mas

8. i 1283. AS. „S.A. Levitas' Smēreļļa 36 mucas 6037,9 3050,76
9. 229. C. Lapidus Radio aparāts 1 gab. 0,90 2.14

10. 497. V. Šafranovs Sieviešu kostimi,adīti, kokvilnas
izstrād., apavi, kosmētika.
stikla krelles 1 kaste 4,80 57,03

11. rap. 762. L. Smimovs Miežu putraimi I paka 4.575 4,42
12. rap. 724. A. Ziemels Miežu putraimi 1 paka 4,60 4. <»'>

Daugavpilī, 1929. g. 27. martā. NeT 5. Muitas priekšnieks (paraksts).
32978r Darbvedis Nikitins.



Dzelzceļu techniskā
direkcija

izsludina š. g. 19. aprīlī, pīkst. 11
dienā rakstisku izsoli uz

800.000 gab. būvķieģeļu
un 71.000 gab. «iehkfiršo

Krāsns Ķieģeļu
piegādi dzelzceļu vajadzībām pēc
dzelzceļu techniskiem noteiku-
miem.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības naudas no pie-
dāvājuma vērtības, izejot no
iesniedzēja pieteiktās cenas.

Ar tuvākām ziņām un tech-
niskiem noteikumiem var ie-
pazīties dzelzceļu virsvaldē, Go-
gola ielā Na 3, istabā Na 317
darbdienās no pīkst. 9—14.

L. Ne 5 125b

ftīga-Preeu stacijas
priekšnieks

ziņo atklātībai, ka š. g. 5. un 6. ap-
rīlī Rīgas-Preču stacijā pīkst 10

pārdos ūtrupē
sekošus no saņēmējiem izpirk-
tus bet neizvestus sūtījumus:

1) Siens presēts, sv. 1000 kg,
sūt. Nerza — Rīga - Preču
Na 183096, san. Šeins;

2) Āboliņš presēts, sv. 3000 kg,
sūt. Ludza — Rīga - Preču
Ne 337946, saņ. Anisimovs;

3) Āboliņš presēts, sv. 5000 kg,
sūt. Ludza — Rīga - Preču
Ne 337936, saņ. Kutbks;

4) Āboliņš presēts, sv. 1000 kg,
sūt. Skaista — Rīga - Preču
Na 300940, saņ. Abramovic;

5) Āboliņš presēts, sv. 2000 kg
sūt. Eglaine — Rīga - Preču
Ne 307560, saņ. Cvečkovski;

6) Āboliņš presēts, sv. 1000 kg,
sūt. Višķi — Rīga - Preču
Ne 182799, saņ. Šapiro;

7) Āboliņš presēts, sv. 4000 kg,
sūt. Grīva — Rīga - Preču
Ne 320789, saņ. Kutoks;

8) Āboliņš presēts, sv. 1000 kg,
sūt. Liks 'na — Rīga - Preču
Ne 203361, saņ. Anisimovs;

9) Āboliņš presēts, sv. 3000 kg,
sūt. Ludza — Rīga - Preču
Nē 338098, saņ. Kutoks;

10) Āboliņš presēts, sv. 5000 kg,
sūt. Indra — Rīga - Preču
Na 271767, saņ. Evelsons;

11) Āboliņš presēts, sv. 4000 kg,
sūt. Indra — Riga - Preču
Ne 271768, san. Evelsons;

12) Āboliņš presēts, sv. 2000 kg,
sūt. Daugavpils — Rīga - Preču
Ne 328678, saņ. Abramovic;

13) Āboliņš presēts, sv. 1000 kg,
sūt. Rītupe — Riga - Preču
Na 225369, saņ. Kupē;

14) Āboliņš presēts, sv. 1000 kg,
sūt. Nīcgale — Rīga - Preču
JV° 314763, san. Zilbermans;

15) Āboliņš presēts, sv. 4000 kg,
sūt. Ludza — Rīga - Preču
Na 338063, saņ. Kutoks;

16) Āboliņš piesēts, sv. 3000 kg,
sūt. Malta — Rīga - Preču
Ne 308750, saņ. Kutoks. 107b

Priekšnieks Putnis.

Madonas apr. priekšnieka pal.

1 iecirknī paziņo, ka 1929. g.
12. aprīlī, pīkst. 11. pie Sausnējas

pagasta nama tiks izpardofa

vairāksolīšanā pilsonim Richar-
dam Mežaks p iederoša kustama
manta, sastāvoša no dēļiem un
blankām, nocenota par Ls 40,
izpildot nodokļu departamenta

rakstu no 1929. g. 1. marta
\o (05578. Izzināt sarakstu, at-
sevišķas mantas nocenojumu, ka

ari apskatīt pārdodamo mautu
vaj^sjpārdo^anas^ien^izj^
~~7fT Daugavpils aizsargu pulka
komandieris izsludina par ned.
nozaudēto dienesta personas ap-

|S > 1296, izdotu 926
^

g.

20. novembrī uz aizsarga Kondra-

tija Osipova vārdu. 3298uz

Ziemeļu Baltijas zāģētavas
akciju sabiedrības

Kārtējo ģenerālsapulce
notiks 1929. g. 29. aprīlī, pīkst. 14,
Rīgā I. Smilšu ielā Nē 23 25,

dz. 3.
Dienas kārtība:

1) Darbības pārskata priekšā lik-
šana un bilance par 1928. g.
kā arī ar šo saistīti jautājumi;

2) Revīzijas kommisjas zinu -
jumi;

3) Vēlēšanas:
4) lmobīla pirkšana;
5) Dažādi priekšlikumi un ziņo-

jumi.
Akcionāriem, kuri vēlas pie-

dalīties sapulcē, saskaņā ar sta-
tūtu § 55. jāuzrāda savas akcijas
vai kvītes par to noguldījumu
vietējās bankās, 7 dienas pirms
sapulces, lielā Smilšu ielā Na 23 25.
115b Valde.

iDselscelu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina
rafesftsflu izsoli

1929. g. 10. aprili
uz biļešu papi — pēc

saraksta.
Izsoles sākums pīkst. 11 rītā.

Dalībniekiem jāiemaksā 5% dro-
šības naudas no piedāvājumu vēr-
tības. Tuvākas ziņas dz-ļu virs-
valdē, Oogoļa ielā Ne 3, ist. 103.

32458 " 1* L 1675

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
12. aprīlī, pīkst. 11, Madonā uz
tirgus laukuma tiks izpārdota
vairāksolīšanā pilsonim Teodoram
Cīrulim piederoša kustama manta,
sastāvoša no kabatas pulksteņa,
lampas un skapīša, nocenota par
Ls 16,— izpildot Pirmās apdro-
šināšanas s-bas nelaimes gadī-
jumos rakstu no 1929. g. 8. febr.
Ne 6291. Izzināt sarakstu, at-
sevišķas mantas nocenojumu, kā
arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

c z '3}&M€ed.i
sludinājumi.

i— ?

Krievu - Baltijas vagonu
fabrikas akciju sabiedrības

valde
paziņo, ka uz š. g. 30. martu
sasauktā kārtējā pilnā sapulce
nevarēja notikt nepietiekoša ak-
cionāru skaita pieteikšanās dēļ,
kādēļ piektdien, š. g. 26. aprīlī,
pīkst. 4 dienā, sabiedrības valdes
telpās, Liepājā, Aleksandra ielā

Na 95 notiks

otrreizēja Kārtēju
pilnu sapulce,

kuras lēmumi būs saistoši priekš
visiem akcionāriem, neatkarīgi
no tam, kāds akcionāru skaits
būs ieradies sapulcē.

Šinī sapulcē izlemjami tie paši
jautājumi, kuri bija nozīmēti
pirmās sapulces dienas kārtībā
un izsludināti ,,Va!d. Vēstn."
Ne 55 no š. g. S. marta.

Akcionārus, kas vēlas pie-
dalīties otrreizējā pilnā sapulcē,
lūdz iesniegt savas akcijas valdei
(Liepājā, Aleksandra ielā K» 95)
saskaņā ar sabiedrības statūtu
Ne 53. vismaz septiņas dienas
pirms sapulces dienas.

97b Valde.

Madonas apr. priekšnieka pal.
1. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
13. aprīlī, pīkst. 10, Madonā uz
tirgus laukuma tiks izpārdota
vairāksolīšanā pilsonim Andrejam
Krūmiņam piederoša kustama
manta, sastāvoša no zirga (ķēves)
melnas spalvas, nocenota par
Ls300,—, izpildot nodokļu depar-
tamenta rakstu no 1929. g.
22. janvāra Ne 38794. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 32990z

Nodokļu departaments izsludina
par nederīgām nozaudētās die-
nesta un braukšanas pa dzelzce-
ļiem apliecības uz Daugavpils
apriņķa 2. iecirkņa nodokļu in-
spektora jaunākā palīga vietas
izpildītāja Staņislava Pabērza
vārdu, izdotas 1928. g. 20. jūlijā
ar Ne 3, 28. 32985z

Kaulu dedzināšanas un pārstrādā-
šanas fabriku sabiedr. direkcija
pagodinās ielūgt akcionāru kun-
gus ierasties 1929. g. 27. apr.,
pīkst. 4 pēc pusdienas, sabiedrīb.
kantorī, Rīgā, 1. Maskavas ielā

Na 235, uz

kārtējo pilno sapulci.
Dienas kārtība:

1) Direkcijas ziņojums par dar-
bības gadu, ' no 1928. g
I. janv. līdz 1928. g. 31. dec,
budžets priekš darbības teko-
šā 1929. g., padome* un
revīzijas kommisijas ziņojumi
un dicharge-došana direkcijai:

2) Vēlēšanas;
3) Statūtu 33. paragrāfa grozī-

šana ;
4) Visādi jautājumi;
:">) Varbūt. akcionāru priekš-

likumi.
Piezīme. Pēc sabiedrības

statūtu 51. 5 tiem akcionāriem,
kuri vēlas pie pilnās sapulces
piedalīties, jāiesniedz savas ak-
cijas vai Latv. kredītiestāžu ,
kā ari Varshavskv Bank Dis-
kontovy, bankas nama Mendel-
solm & Co., BaiKļue des Pavī-
du Noīd, Bankas nama G. Schēel
<£ Co.. apliecības par akciju
saņemšanu uzglabāšanā, ne vē-
lāk kā 7 dienas pirms pilnas
sapulces, sabiedrības direkcija
Rīgā, lielā Maskavas ielā '
uzdodot akciju numurus.

110b Direkcija.

.^
Latvijas Aptieķnieks"

vispārēja akcionāru sapulce
ceturtdien, 1929. g. 25. aprīlī
pīkst. 4 pēc pusd. Jaunekļu
Kristīgā Savienībā, (tīra Allunana

ielā .V- 7.
Dienas kārtība:

1) Sapulces darbinieku vēlē-
šana;

2) Valdes ziņojums un pārskats
par I928. ' g.;

3) Revīzijas kommisijas ziņo-
jums:

4) Budžets 1929. g.;
5i Velēšanas;
6) Dažādi priekšlikumi.
113b Valde.

Alus un iesala rūpniec. akc. sab.

..Livonija"
uzaicina god. akcionārus ierasties

kārtējo akcionāru sapulci
1929. g. 29. aprīlī, nīkst. 5 vakarā,
Rīgā, 1. Maskavas ielā Na 239,243

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatu personu vēlē-

šana;
2) Gada pārskata par 1928. g.

caurskatīšana un apstiprinā-
šana;

3) Revizijas kommisijas ziņo-
jumi;

4) Valdes un revizijas komtnisi-
sijas vēlēšanas;

5) Valdes ziņojumi par tekoš.
gada izdev. budžeta un darb.
plāni;

6) Dažādi jautājumi un priekšlik.
106b Valde.

Slampes krāj-aizdevu sabiedrības
bilance uz. 1029. g- 1. ianvnv*

Biedru skaits 111. Papildatbildība Ls 23600,—.
Ls Ls

Nauda kasē 163,30 Pamata kapitāls . . . 2360,—
Aizdevumi: Rezerves kapitāls . . 609,25

pret galveniekiem . 31485,— Speciāli kapitāli . . . 77,54
pret ķīlām .... 1690,— Noguldījumi:

Inventārs ...... 71,— uz nenoteiktu laiku 7714,12
Pārejošas summas . . 92,25 Speciels tek. rēķins Lat-

vijas bankā .... 20254,33
Pārejošas summas . . 1817,—
Tīrs atlikums . . . . 669,09

Kopā . . 33501,55 Kopā . . 33501,55

delnas tMn zaudejuniii fionts.
Zaudēts. Ls ļ Pelnīts. Ls

Tekoši izdevumi: Aizdevumu augļi . . 2895,78
kalpotājiem .... 300,—
dažādi izdev. . . . 237,50

Augļi:
par noguldījumiem 579,90
par aizņēmumiem . 1108,50

Norakstījumi zaudē -
jumos 0,70

Kop~ā~7T 2220,69
Tīrs atlikums . 669,09

Kopa . . 2895,78 Kopā . . . . 2~895,78

32687b Valde.

Satiksmes līdzekļu paju sab.

MOfOf C&T
valde uzaicina sabiedrības dalīb-
niekus uz

ii pili sii,
kura notiks 1929. g. 16. aprīli,
pīkst. 16, sabiedrības telpās,

Kr. Barona ielā Na 54.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadītāja un proto-
kolista vēlēšanas;

2) Valdes un revizijas kommi-
sijas ziņojumi;

,3) 1928. ģ. pārskata un bilances
apstiprināšana;

4) 1929. g. budžeta un darbības
plāna pieņemšana:

5) Vēlēšanas;
6) Tekošas lietas. 103b Valde.

A/S. apģērbu un manufaktūras
nams ,,M. J. Šumachers"

kārt. vispār, akc. gada sapulce
tiek sasaukta 1929. g. 27. aprīlī,
pīkst. 7 vakarā, sabiedrības telpās

Rīgā, Marijas ielā Ne 21.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) Valdes ziņojums un 1928. g.

darbības pārskats;
3) Revizijas kommisijas ziņo-

jums;
4) Gada pārskats un 1928. g.

bilances apstiprināšana;
5) Lēmums par dividendes iz-

maksāšanu;
6) 1929. gada budžets;
7) Vēlēšanas;
8) Akcionāru dažādi pieprasī-

jumi un jautājumi.
Saskaņā ar statūtu § 52.

balsošanas tiesības piešķirtas
tiem akcionāriem, kuri vismaz
7 (septiņas) dienas pirms vis-
pārējās sapulces sanākšanas
dienas iesniedz valdei — Rīgā, —
savas akcijas vai uzrāda ap-
liecības m> valsts vai iekšzemes
privātkreditiestādēm par akciju
deponēšanu.

Ja šī sapulce nenotiktu, tad
tiek sasaukta otra kārtēja ģenerāl-
sapulce 1929. g. 11. maijā, pīkst. 7
vakarā sabiedrības telpās, Rīgā,
Marijas ielā Ne 2).
123b Valde.

Mīlgrāvju kuģubūvētavas un
mašinu fabrikas A./S.
uzaicina akcionārus uz

kārtējo pilno sapulci
1929. g. 29. aprīlī, pīkst. 18,
sabiedrības pilsētas kantorī, Rīā|

Jēkaba ielā Ne 16.
Dienas kārtība:

1) 1928. gada darbības pārskats
un revizijas kommisijas ziņo-
jums;

2) Budžets 1929. gadam:
3) Vēlēšanas;
4) Akcionāru priekšlikumi.
112b Valde.

Ilgeciema miltu rūpniecības akc.
sabiedrības valde

uzaicina akcionārus uz
kārtējo vispārējo akc. sapulci,
kura notiks 1929. g. 30. aprīlī,
pīkst. 14, Rīgā, Tvaikoņu ielā 4.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlē-

šanas;
2) Valdes un revizijas kommisijas

ziņojumi;
3) Bilances un pārskata pat

1928. g. apstiprināšana;
4) Valdes atsvabināšana no at-

bildības par 1928. g. darbību;
5) Budžets 1929. gadam;
6) Direktoru vēlēšanas izstājušos

vietā;
7) Revizijas kommisijas vēlē-

šanas;
8) Nekustamu īpašumu iegū-

šana;
9) Dažādi priekšlikumi un ziņo-

jumi. 114b Valde.
Otrās Liepājas savstarpējās kredīt-

biedrības
(Liepājā, Lielā ielā Ne 23, paša

namā)
kārtējā delegātu sapulce

notiks sestdien, 1929.g. 20. aprīlī,
pīkst. 8 vakarā, kredītbiedrības

telpās . Lielā ielā Ne 23.
Dienas kārtība:

1) Sapulces prezidija vēlēšanas;
2) Valdes, padomes un revizijas '

kommisijas ziņojumi par
1928. g. darbību; ' '

3) 1928. g. pārskata caurskatī-
šana un apstiprināšana-

4) Budžeta 1920. gadam caur-
skatīšana un apsti prināšana;

51 Jaunu biedru uzņemšanas unkreditu piespriešanas kārtības
noteikšana;

6) Agrāko gadu zaudējumu seg-
šanas kārtības noteikšana-'

i) Papildu kredita izprasīša'nano Latvijas bankas:
8) Valdes , padomes un revizijaskommisijas vēlēšanas;
9) T)ažādi jautājumi un ' priekš-likumi. Q6b Valde

Tirdzniecības un rū pniec; <akciju sabiedrības ,y2
koku apstrādāšanas'm 1

sporta valde
uzaicina godātos akci.m- -

'
ierasties, š. g 25. aprīfi ", ,£?o vakara, valdes telpās rr
Doma laukumā N» n *, ?>

' uz - ^ , uz

Kārtējo iii sapulci.
Dienas kārtība- .

1) Valdes un revizijas kori™sijas z-ņojums un bilan "~
un norēķinu par iqog s
caurskat. un apsti prinun valdes dešaržēšana-

2) 1929. g. budžets-
3) Vēlēšanas; E
4) Dažādi priekšlikumi un iautsj"- »01b Valdt
Baltijas kokrū pniecības akc sab

itīflēļa ļjinšiiaptta
notiks sabiedrības telpās Rīc«
1. Zirgu ielā Ne 25, 1929 »27. aprīlī, pīkst. 5. pēc pusd. '

Dienas kārtība:
1) Darbības pārskata priekšā lik

šana un bilance 1928 <
kā arī ar šosaistīti jautājumi-

2) Revīzijas kommisijas ziņojami
3) Dividendes nozīmēšana';
4) Vēlēšanas;
5) Direkcijas pilnvarošana at-kusuma īpašumu i(

un viņu apgrūtināšanai;
6) Akcionāru priekšlikumi .

Akcionāriem, kuri vēlas n;.
dalīties sapulcē, saskaņā
tūtu § 55. jāuzrāda savas akcijas
vai kvītes par to noguldījumiem
vietējās bankās 7 dienas '' pirms
sapulces sabiedrības telpās.

98p Valde.
Tirdzniec. un rūpniec. akc. sab

„Nord-West"
sasauc

kārtējo vispārējo akcionāru
pilnu sapulci

192S. g. 27. aprīlī , pīkst. 17,
valdes telpās Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 66.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amatpersonu velē-

šanas;
2) Valdes un revizijas kommi-

sijas ziņojumi;
3) Bilances un pārskata par

1928. g. caurskatīšana un
apstiprināšana;

4) Vēlēšanas;
5) Priekšlikumi un ziņojumi.

99b Valde.

Akciju sabiedrības

..Latvijas Rsuss"
valde uzaicina akcionārus uz

kārtējo
pilnu sapulci

1929. g. 30. aprilī, pīkst. 6 vakarā,
sabiedrības telpās Rīgā, Kungu

ielā Ne 19.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskats par 1928. g.
darbības gadu un uz viņu
atliecošie jautājumi;

2) Valdes atbrīvošana no at-
bildības;

3) Vēlēšanas;
41 Tekošas lietas. 122b Valde.

Tīnrupniefeu
paju safaietlrīotns
kārtējā dalībnieku
vispārējā sapulce

notiks š. g. 29. aprīlī, pīkst. 18,
sabiedrības telpās, Rīgā, Arti-

lērijas ielā Ne 5.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatpersonu vēlē-
šanas;

2) gada pārskats par 1928. g.
un revizijas kommisijas ziņo-
jums;

3) Peļņas sadalīšana;
4) Budžets un darbības plāns

1929. gadam;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. 111b Valde.

Mežu rūpniecības un tirdz-
niecības akciju sabiedrības

,.Brāļi Hilmaņi"
(Timber Manufacturing & Trā-
ding Co. Ltd. ,,HiIImann Bro-
thers)" uzaicina savus god. ak-

cionārus uz
kārtēju akcionāru sapulci

1929. g. 30. aprilī, pīkst. 5 dienā,
sabiedrības kantorī, Liepājā,

Lielā ielā Ne 6.
Dienas kārtība:

1) Gada pārskata pārbaudīšana
par 1928. g. un attiecīgi
lēmumi;

2) Vēlēšanas;
3) Dažādi jautājumi.
94b Valde.

Rīgas tirdzn. un rūpniec. akc. sab.
M. B ē r m a n

uzaicina akcionāru kungus uz

kārtēj'o gada vispār, sapulci,
kura notiks 1929. g. 27. aprīli,
pīkst. 6 vakarā, sabiedrības telpā
Rīgā, Vaļņu ielā Ne 3/5.

Dienas kārtība:

1) Sapulces amata personu ie-
i vēlēšana;

2)] Valdes ziņojums;
3)j Revizijas kommisijas ziti"-

jums;
4) Pārskata apstiprināšanas par

laiku no 1927. g. I. decembra
līdz 1929. g. i. janvārim;

5) Peļņas sadalīšana;
6) Budžeta apstiprināšana

1929. gadam;
7) Vēlēšanas;
8) Dažādi jautājumi.

100b Valde-

Maksātnespējīga parādnieka
Roberta Ulmaņa konkursa valde

uzaicina minētā parādnieka kredi-
torus ierasties uz

pilnu kreditoru sapulci,
kura notiks š. g. 12. ap*
pīkst. 7 vakarā, Rīgā, R'g»
apgabaltiesas telpās, ar sek*

-dienas kārtību:
1) 1928. g. 9. marta pils»

sapulces lēmuma 2. pkt. iz-
pildīšana;

2) Dažādi priekšlikumi un jautā-
jumi.

Rīgā, 1929. g. 30. ma

Konkursa valdes priekšsēde
' E. Valter-VittenheirB.

104b zvēr. adv.

Latvijas saimnieciskās dzīves
veicināšanas akciju sabiedr.

,.AGRONOMS"
kārtēja pilna akcionāru sapulce
notiks 1929. g. 26. aprīlī, pīkst. 17,
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 13, Latviešu
biedrības dziedāšanas zālē, ar

sekošu dienas kārtību:
1) Sapulces amata vīru vēlē-

šanas;
2) Valdes un revizijas kommisijas

ziņojumi;
3) 1928. g. noslēgums un peļņas

sadalīšana;
4) Budžets un darbības plāns

1929. g.;
5) Vēlēšanas;
6) Jautājumi un ziņojumi.
95' Valde.

Lauksaimniecības , tirdzniecības un
un rūpniecības akciju sabiedrības

,,L a t r a"
valde uzaicina sabiedrības akcio-

nārus uz

kārtējo pili sāpi,
kura notiks sabiedrības ,,MotorCar" telpās, Kr. Barona ielā N° 54
1929. g. 16. aprilī , pīkst. 17.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja un proto-kolista vēlēšanas;

2) Valdes un revizijas kommi-
sijas ziņojumi;

3) 1928. g. pārskata un bilances
apstiprināšana;

4) 1929. g. darbības plāna un
budžeta pieņemšana;

5) Vēlēšanas;
6) Tekošas lietas
_J2?5 Valde.

18. Daugavpils aizsargu pulka
komandieris izsludina par ned
"l? fkvn

Xadie"estapersonas apliX°- 1287, ,zd. 1926. g. 2. novembrīuz aizsarga Alberta Malnačavardu. 320,8,

Suntažu 1.lopkopības p ārrauriziDa-

biedrības ,.Raža
likvidācijas kommisija pam
ties uz pilnas biedru saputt»
1929. g. 17. februāra lem^JJ
uzaicina visus kreditorus , *
būtu kādas prasības pret mi

biedrību, pieteikt tās 6 m«n?"

laikā, no sludinājuma '^""5.
nas dienas „Valdības V^'^p.
pie likvidācijas kommisjjfs o

tažu pag. „Peledu" "J.^ >«
Suntažiem. Vēlāk p«te*«
prasības neievēros.

1929. g. 25. februārī. 324

Likvidācijas kommisijas .

priekšsēdētājs M. Be rz .

Madonas apr. priekšnieka pal.

I. iecirknī paziņo, ka 1929. g.
II. aprīlī, pīkst. 11 pie Liepkalnes
pagasta nama tiks izpārdota
vairāksolīšanā pils. Pēterim Pru-
sakam piederoša kustama manta,
sastāvoša no galda pulksteņa,
divām rokas somiņām un melnas
ādas portfeļa, nocenota par Ls
12—, izpildot Rīgas apgabaltie-
sas prokurora rakstu no 1928. g.
2 novembra Ne 28727. Izzināt
sarakstu, atsevišķas mantas no-
cenojumu, kā ari apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 32896z

Kuģniecības akciju sabiedrības

..Lutvijas-Beļšiifls linija"
akcionāru

kārtēja pilna sapulce
sestdien, 27. aprīlī 1929. gadā, pulksten 6 vakarā, 1. Bīskapu ielā

Ne I, dz. I.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadības ievēlēšana.
2) 1928. gada darbības pārskats, revīzijas kommisijas ziņojums

un peļņas sadalījums.
3) Vēlēšanas.
4) Dažādi jautājumi un priekšlikumi.

105 Valde.
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