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Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi tech-
niskām vajadzībām, kas muitojami

pēc ievedmuitas tarifa 112. panta
9b punkta.

Sevišķi neminēti farmaceitiski ražojumi,
kas muitojami pēc ievedmuitas tarifa
112. panta 8a. pkta.

Rīkojums par dažu pieminekļu ierakstī-
šanu valsts aizsargājamo pieminekļu
sarakstā.

Aizrādījums skolu priekšniekiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV9 122

1929. g. 19. aprīlī.

Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi
techniskām vajadzībām, kas muito-
jami pēc ievedmuitas tarifa 112.

panta 9b pkta.*)

1. Ražojumu saraksts:

74. Lavarlactol (izgatavots no firmas
A. Hevman, Hamburgā).

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-
šanas dienā.

Pamats: Ievedmuitas tarifa 112. p.
9b pkts un valsts saimn. dep-ta
rūpniec. nodaļas 1929. g. 14. aprīļa
raksts N° R/M. 2.

Finanču ministra b.-J. -Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektora
vietas izpildītājs Dinsbergs.

Rīkojums JVs 123

1929. g. 19. aprīlī.

Sevišķi neminēti farmaceitiski ražo-
jumi,kas muitojami pēc ievedmuitas

tarifa 112. panta 8a pkta**).

1. Ražojumu saraksts:

4. Salvarsana preparāti: ka: Salvarsan
Neosalvarsan, Silbersalvarsan, Myo
salvarsan u. t. t. arī dozētā veidā.

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludinā-
šanas dienā.

Pamats: Ievedmuitas tarifa 112. p
8a pkts un veselības dep-ta 1929. g
13. aprīļa raksts JNe F/3887.

Finanču ministra b. J. Bokalders
Muitas departamenta vicedirektora

vietas izpildītājs Dinsbergs.

Rīkojums.
Pa matojoties uz pieminekļu aizsardzības

likumu , pieminekļu valde nolēma ierakstīt
valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā
sekošus pieminekļus:

Ns 413. Rīgas apriņķī, Sējas pagastā
Krastkalnu māju robežās esošos seno
llb| ešu uzkalniņu kapus t. s. „bata-
reJ» kalniņus". '

^

414.
Valkas apriņķī, Alsviķu pa-

pstā Žīguru ,,Mazin" māju robežās esošo
Kakalnu.

J* 415. Valkas apriņķī, Alsviķu pa-
gastā, Jēkaba Zviedrīša mantiniekiem
Pa derošo Žīguru māju robežās esošos
akmens krāvumu kapus t. s. „upuru
vietu"

W>_ 4I6. Valkas apriņķī, Pededzes pa-
osta L. Stuborovas sādžā esošos kapu?

akmens riņķiem.
%>, 1929. g. 18. aprīlī. M> 983.

Pie mi nekļu valdes priekšsēdētāja
vietas izpildītājs (paraksts)

P|eminekļu aizsardzības inspektors
A.Štāls.

I

) Skat, 1929. g. „Vald. Vēstn." 86. numurā.
' Skat. 1929. g. „Vald. Vēstn." 23. un 76. num.

Piekrītu.
1929. g. aprīlī.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Aizrādījums skolu priekšniekiem.
Latvijas pretalkohola biedrība kopā ar

citām kulturālām organizācijām šogad
sarīko tradicionālās pretalkohola dienas
28. un 29. aprīlī, no kurām pēdējā ir
domāta atturības propagandai skolās.
Tamdēļ skolu departaments ieteic minētā
dienā visās skolās noturēt priekšlasījumus
par alkohola kaitīgumu, Bez tam skolu
departaments norāda, ka būtu vēlams
nodibināt „Cerības pulciņus", kur tādu
vēl nebūtu. Pretalkohola biedrība skolām
uz pieprasījumu labprāt izsūtīs attiecīgu
literatūru, uzskatāmības līdzekļus u. t. t.

Rīgā, 1929. g. 19. aprīlī. JN° A-399.
Skolu departamenta direktors

K.Ozoliņš.
Sekretārs V. Vīgants.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Sludinājums.

Galvenā intendantūras pārvalde iepirks
tekošā 1929./30. budž. gadā armijas vaja-
dzībām tieši no lauksaimniekiem-zirgu
audzētājiem pret tūlītsamaksu jājamos,
artilērijas un vezumnieku zirgus,
maksājot par jājamiem zirgiem no Ls 800
līdz Ls 1250; artilērijas — no Ls 850 līdz
Ls 1140 mi vezumnieku no Ls-600 līdz
Ls 900.

Piezīme: 1) Minētās cenas lauksaim-
niekiem, uzrādot Latvijas zirgaudzē-
tāju biedrības vai pašvaldības iestāžu
un amatpersonu apliecības, ka zirgi
tiešām no viņiem izaudzēti — palieli-
nāmas par 100 /n , izņemot 3 līdz 4 gadus
vecus zirgus.

2) Par izcilus labiem pašu audzē-
tiem jājamiem un artilērijas zirgiem
cenas var tikt palielinātas vēl par
10 līdz 20°'o no pamatcenas.

3) Ērzeļiem cena pazemināma par
Ls 100, salīdzinot ar līdzīgas kate-
gorijas ķēvi vai zirgu.

Pirkti tiks zirgi katras spalvas, izņemot
baltus un raibus.

Zirgiem jābūt pilnīgi veseliem, bez jeb

kaut kādām slimības pazīmēm, bez tam:
Jājamiem zirgiem jābūt uzlabotas

sugas, piemērota eksterjera, ar stipriem
kauliem, attīstītiem muskuļiem, sausu un
proporcionālu miesas būvi, ar slaidi brī-
vām kustībām, no 151 līdz 163 cm aug-
stiem, vecumā no 3 līdz 6 gadiem.

Piezīme. Izņēmuma gadījumos aug-
stums pielaižams 150 cm.

Artilērijas zirgiem jābūt ar labi at-
tīstītiem kauliem un muskuļiem, platām,
pietiekoši dziļām krūtīm, stiprām kājām
un labiem nagiem, proporcionāla garuma
ar stipru muguru un nieres vietu, noteik-
tām kustībām un labu gaitu, augstumā no

151 līdz 163 cm, vecumā no 4 līdz 6 gadiem.

Piezīme. 1) Izņēmuma gadījumos
pieņemami arī 3 gadus veci artilērijas
zirgi.

2) Smagās artilērijas zirgiem aug-
stums pielaižams līdz 168 cm.

Vezumnieku zirgiem jābūt pietiekoši

stipriem un izturīgiem, ar labu gaitu un

piemērotu miesas būvi, augstumā no 145

līdz 158 cm, vecumā no 4 līdz i gadiem.

Pieņemšanas punkti nolikti sekošās vietās:

Vidzemē: Madonā, tirgus laukuma -

2 un 3. maijā: Rīgā, Pērnavas ielā

No !9 _ 6. maijā, 15. jūlijā. 16. augusta;

Ko knesē, pie dzelzceļa stac. — 23. maija;

Lielvārdē, pie dzelzceļa stac. —

94 maijā; Rūjienā, zirgu tirgus laukuma
~
—

' oq jūnijā: Strenčos, tirgus laukuma

— 98 jūnijā; Gulbenē, tirgus laukuma
? 4 jūlijā; Uriekstē, pie dzelzceļa

stac jjas __ 6. jūlijā; Smiltenē, tirgus
laukumā - 9. ' jūlijā: Valmiera, zirgu

tirgus laukumā — 11. jūlijā; Cēsis, jaunā
tirgus laukumā — 13. jūlijā; Ogres pa-
gastā, pie biedrības nama — 16. jūlijā;
Nītaurē, pie pagasta nama — 18. jūlijā;
Siguldā, pie dzelzceļa stacijas — 19. jūlijā
Košķeles muižā, Valmieras apr. —
30. jūlijā, Alojā, tirgus laukumā — 3!. jū-
lijā; Sveiciema muižā, Valmieras apr.
— 1. augustā; Limbažos, tirgus laukumā
— 6. augustā; Inčukalnā, pie dzelz-
ceļa stacijas — 8. augustā; Skrīveros,
tirgus laukumā — 15. augustā; Valkā,
sporta laukumā — 20. augustā; Apē,
tirgus laukumā — 22. augustā; Alū k s n ē,
pie pils. sporta laukumā — 23. augustā.

Kurzemē: Aucē, tirgus laukumā —
7. maijā; Priekūlē, tirgus laukumā —
8. maijā; Liepājā, Kara ostā, pie diviz.
štāba — 10. maijā; Ventspilī, zirgu
tirgus laukumā — 14. maijā; Talsos,
tirgus laukumā — 16. maijā; Saldū,
tirgus laukumā — 5. jūnijā; Kuldīgā,
tirgus laukumā — 6. jūnijā; Aizputē,
zirgu tirgus laukumā — 7. jūnijā.

Zemgalē: Tukumā, zirgu tirgus lau-
kumā — 17. maijā; Dobelē, zirgu tirgus
laukumā — 4. jūnijā; Bauskā, tirgus
laukumā — 18. jūnijā; Jelgavā, zirgu
tirgus laukumā — 20. jūnijā; Viesītē,
tirgus laukumā — 25. jūlijā; Vecmuižā,
pie dzelzceļa stacijas — 26. jūlijā.

Latgalē: Daugavpilī, zirgu tirgus lau-
Kumā — 28. maijā; Krāslavā, pie dzelz-
ceļa stacijas — 29. maijā; Rušonos, pie
u/tizLciri stacijas — 30. maijā; Jersikā,
pie dzelzceļa stacijas — 31. maijā; Ludzā,
tirgus laukumā — 11. jūnijā: Rēzeknē,
zirgu tirgus laukumā — 12. jūnijā;
Stirnienē, pie dzelzceļa stacijas —
14. jūnijā; Jaunlatgalē, pie dzelzceļa
stacijas — 2. jūlijā; Kupravā, pie dzelz-
ceļa stacijas — 3. jūlijā; Krustpilī,
pie baznīcas — 13. augustā.

Piezīmes: 1) Pārdotie zirgi pašiem
pārdevējiem bez sevišķas atlīdzības
jānogādā līdz vietējai dzelzceļa stacijai,
bet Talsu iepirkuma zirgi jānodod
Stendē 16. maijā pīkst. 15; Kuldīgas
—Aizputē 7. jūnijā pīkst. 14; Bauskas
— Jelgavā 20. jūnijā pīkst. 12;
Rūjienas — Strenčos 28. jūnijā pīkst.
10; Smiltenes — Valmierā 11. jūlijā

pīkst. 10; Ogres un Nītaures — Si-
guldā 19. jūlijā pīkst. 10; Viesītes -
Krustpilī 26. jūlijā pīkst. 10; Ko-
šķeles, Alojas un Sveiciema — Val-
mierā 3. augustā pīkst. 10; Limbažu—
Inčukalnā 8. augustā pīkst. 12.

2) Varbūtējie zirgu bojājumi laikā
no pirkšanas līdz nodošanai krīt uz
pārdevēja rēķina.

3) Pārdevējiem līdz ar zirgu jā-
nodod 16 kg laba siena vai āboliņa
pret Ls 1,60 samaksu.

4) Pieņemšanas punktos zirgi sa-
vedam! nīkst. 9.

5) Lauksaimnieki-zirgaudzētāji tiek
lūgti nāšu labā ņemt līdz augšminē-
tās apliecības, ka zirgi pašaudzēti,
zir<m pases, kā arī galīgi nokārtotas
piedāvājamo zirgu lecināšanas un at-
nešanās zīmes, ja tādas būtu.

Galvenā intendantūras pārvalde.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta ķultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 18. marta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrteclmiskās daļas sastādītos un Jaun-
latgales apr. Viļakas un Balvu pagasta
meliorācijas sabiedrības,,Sakne" pieņemtus
Jaunlatgales apr. Viļakas un Balvu pag.
1) ,.Aizpurvu" u. c. Viļakas muižas vec-

un jaunsaimniecību novadgrāvju projektu
un 2) Vistusalas N° 8 un Viļakas muižas
jaunsaimniecību novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstos uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties

Jaunlatgales apr. Viļakas un Balvu pag.
meliorācijas sabiedrībā ,,Sakne ", minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

1929. g. 17. aprīlī.

Kultūrteclmiskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Fr. Briedis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Smiltenes

pilsētā.
Pieņemti domes 1929. gada 9. marta sēdē,
prot. 5 un apstiprināti ar Iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta rakstu

JV» 87941/29. g.
§ 1. Tirgotavas un citi tirdznieciski

uzņēmumi atverami darba dienās pīkst. ' 29
un slēdzami pīkst. ' 2 18. Nedēļas un gada
tirgus dienās tirgotavas un citi tirdznie-
ciski uzņēmumi atverami laikā no 1. aprīļa
līdz 1. oktobrim pīkst. 7, bet pārējā
laikā pīkst. 8 rītā un slēdzami kā parasts.

§ 2. Tirgotavām un citiem tirdznie-
ciskiem uzņēmumiem jābūt slēgtiem visu
dienu: visās svētdienās. Jauna gada dienā,
Zvaigznes dienā, 26. janvārī, Lielā lūdzamā
dienā, Zaļā ceturtdienā, Lielā piektdienā,
Lieldienās — 3 dienas, 1. maijā, Jēzus
debesbraukšanas dienā, Vasaras svētkos —
3 dienas, Latvijas atbrīvošanas dienā —
22. jūnijā, Jāņa dienā 24. jūnijā,
Reformācijas svētkos-31. oktobrī, 18. no-
vembrī un Ziemas svētkos — 3 dienas.
Pēdējā svētdienā pirms Ziemas svētkiem
tirgotavas atveramas pīkst. 13 un slēdza-
mas pīkst.

|!
2 18. Līgo svētkos — 23. jūnijā

veikali atverami no pīkst. ' 2 7 rītā līdz
nīkst. 15.

§ 3. Maiznīcas un skārņi atverami
darba dienās pīkst '/28 rītā un slēdzami
pīkst. ' 2 18. Svētdienās un zemāk neminē-
tās svētku dienās maiznīcas un skārņi
atverami no pīkst. 8 līdz 10 rītā. Nedēļas
un gada tirgus dienās maiznīcas un skārņi
atverami laikā no 1. aprīļa līdz I. oktobrim,
pīkst. 1 ii rītā, bet laikā, no 1. oktobra
līdz 1. aprīlim pīkst. 7 rītā un slēdzami
kā parasts.

§ 4. Tējnīcas, kafejnīcas, ēdienu un
krodzniecības veikali atverami tāpat kā
maiznīcas un slēdzami laikā no 1. oktobra
līdz 1. aprīlim pīkst. 20, bet pārējā laikā
nīkst. 21.

Piezīme. Traktieri atverami un slē-
dzami saskaņā ar attiecīgā likumā
paredzēto laiku.

Maiznīcām, skārņiem, tējnīcām, kafejnī-
cām, ēdienu, krodzniecības veikaliem un
traktieriem jābūt pavisam slēgtiem: ļauna
gada dienā. Zvaigznes dienā. Lielā lūdzamā
dienā, Lielā piektdienā. Lieldienu, Vasaras
un Ziemas svētku pirmajās dienās, 1. maijā,
Jēzus debessbraukšanas dienā, Latvijas

atbrīvošanas dienā — 22. jūnijā, Jāņa
dienā - 24. jūnijā, Reformācijas svētkos —
31. oktobrī un 18. novembrī.

§ 5. Bārddziņu un matu griezēju vei-
kali atverami un slēdzami darba dienās
tāpat kā tirgotavas un citi tirdznieciski
uzņēmumi (§ IT, izņemot sestdienas un
svētku priekšdienas, kurās slēdzami pikst.22.

§ 6. Ielas kioskos atļauts tirgoties katru
dienu laikā no I. aprīļa līdz 31. oktobrim
no pīkst. 6 rītā līdz pīkst. 22. bet laikā
no 31. oktobra līdz 1. aprīlim no pīkst. 7 rītā
līdz pīkst. 22.

Nedēļas un gada tirgus dienās kioskus
var atvērt 1 stundu" agrāk.

§ 7. 'Pa atļauto tirgošanās un nodarbo-
šanās laiku attiecībā uz kalpotāju jāievēro
likums par darba laiku.

3. Uzraudzība par šo noteikumu pil-
dīšanu piekrīt policijai, bet krimiuālvajā-
šanas ierosināšana; tiesības (caur policiju)



piekrīt pilsētas valdei, vietējai tirgotāju
savienības nodaļai un attiecīgai kalpotāju
arodbiedrībai resp. vietējai nodaļai.

§ 9. Šo noteikumu pārkāpēji saucami
pie atbildības uz sodu likuma pamata.

$ 10. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā pēc viņu publicēšanas
,.Valdības Vēstnesī" un līdz ar to atcelti
„Valdības Vēstneša" N&J252 — 1923. g.
un j\r9 171 _ 1926. g. publicētie noteikumi..

Pilsētas galva P. Migla.
Darbvede A. Millers.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 18. marta lēmuma ir jāpiedalās Jaunlatgales apr Viļakas "" B«ļ« PJB; j '"'""jflļ*Sm^l''^^' ' 'jāņem dalība pie kopējo Viļakas un Balvu pag. „Aizpurvu <- , un c. Viļakas muižas vec- un jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie .zvesto darb^karfab^ztarg^

,;= Dalībnieka

?« vārds un uzvārds

%
?
z.

1. Aleksandrs Bions
2. Bernats Supe
3. Antons Leitans
4. Natālija Danifelds ar bērniem Oskaru,

Jāni, Emmu-Antoniju, Almu-Emīliju
un Irīni-Albini

5. Jevsejs Gurevičs
6. Voldemārs Jassevičs
7. Ernests Silamiķelis
8. Jānis un Eduards Bauga
9. Franks Peipans

li). Jānis Antona d., Jānis Jāņa d. un Antons
Jāņa d. Misiņi

11. Jānis Timšs
12. Jezups Logins
13. Donata un Broņislavs Kazinovski . .
14. Rūdolfs Sirmais
15. Alvina Timš
16. Karlina Timš
17. Aleksandrs Sirmais
18. Broņislavs Logins
19. Antons Milaksnis
20. Pāvels Rakovs
21. Viļakas virsmežniecība

Māju .N2.N2
Dalībniekam

Dalībnieka piederošo vai
pēc pec

īpašumu tiesību viņa lietošana _ ,1 ... mernie- zemes
apzīmējums tsoso mālu cIbas grāmatu

nosaukums . .. ,
plāniem reģistra

. —,

Zemes īpašnieks Robežmala 1345F 2441
Zemes ieguvējs — 1340F —
Zemes īpašnieks Aparnieki 1358F 2446

Zemes ieguvēji Upatnieki 1346F —
Zemes ieguvējs — 1347F
Zemes īpašnieks Egļukalns 1348F 2447
Zemes ieguvējs Režgaļi 1342F
Zemes īpašnieks Gaujmala 1343F 2528
Zemes ieguvējs 1344F —

Zemes īpašnieki Lauri 1352F 2187
Zemes ieguvējs — 1349F —
Zemes īpašnieks Elkšnukalns 1360F 2411

Klinšukalns 1350F 2683
Urbji 1361F 2415

Zemes ieguvējs — 1357F —
Zemes īpašnieks Akmenāji 1356F 2530

Augstbirze 1362F 2450
Piepurve 1363F 2137
Akmeņsala 1364F 3217

Zemes ieguvējs — 1365F —
Zemes īpašnieks — — —

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta, no
. , -, - - kuras aprē- DU,.

un pie kādas agrākas muižas ki ^dajjb_ Piezīmes

piederēja. nieku balsu1 ' skaitu
Ls

Viļakas pag. Viļakas muižas 1218,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-r°
420 radītas darbu izmaksas *>im

" " " " k,^
mas uzskatāmas par pamatu

„ ,1 » J,J > dalībnieku maksājumu no-
teikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējas izve-

707 šanas, tā arī pie darbu uztu-
" " " " r' rēšanas kārtība turpmāk , ne-
,, .. » » ~zr> ņemot vērā darbu faktisko

„ ,, 4d9,— izmaksu, kura var būt ma-
77 — zākā vai lielāka.

I, .1 II " '127,—J» tt " '*

214,—

„ ,. „ , 2'4-
„ „ „ » »24.-

oiq__
1 i) ii >! -I»,

90 —11 I! » " '"I114-
191 —II II II II 'ZJl,

371-
171-
161-
245 —
245,1 II II II *.-Xv/ļ

„ 376,— j
Kopā 6780,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.

I

Rīgā, 1929. g. 17. aprīlī. „ , ,. „ D . ,.6 ' & K Darbvedis F. Briedis.
Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 18. marta lēmuma ir jāpiedalās Jaunlatgales apr. Viļakas un Balvu pag. meliorācijas sabiedrībā Ŝakne",
jāņem daliba pie kopējo Viļakas un Balvu pag. „Vistusalas'* un Viļakas muižas jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

« Dalībnieka vārds un

. uzvārds
2
3

1. Liene Lorens
2. Pēters un Anna Lorenči ....
3. Viļakas virsmežniecība

4. Andris un Jēzups Orodiņi . . .
5. Vasilijs Belovs
6. Viļakas virsmežniecība

Rīgā, 1929. g. 17. aprīli.

Māju N°.N°
Dalībniekam

Dalībnieka piederošo vai
pēc pēc

īpašuma tiesību viņa lietošanā . .mernie- zemes
apzīmējums esošo māju

^ ^nosaukums , ,plāniem reģistra

<

īpašnieks Vistusala J\° 8 1896
īpašnieki Sienapurvs 1338F 2426
īpašniece Mežsarga dienesta 1339F

zeme
Zemes ieguvēji Sirpji 1337F
Zemes ieguvējs 1336F
īpašniece Valsts mežs

Darbu P
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta, no

un pie kādas agrākās muižas J'^ fa\\u
~ Piezīmes

piederēja mel<u balsu *J skaitu "
Ls

1 '" ? I ? ?? m —M.l — ? —!?? ? I. I I MII I ? ™ »? II

Balvu pagasta Balvu muižas 182,— šinī dalībnieku sarakstā uz-
Viļakas pagasta Viļakas muižas 341— rādltās , a£u izmaksas sura-

! '' „ ' mas uzskatamas par pamatu ui
>i 11 11 11 ^e>4, dalībnieku maksājumu no- ni

teikšanai un nokārtošanai kā u
„ ,, ,, ,, 639,— pie darbu pirmreizējas izve- st

9en '_ šanas, tā arī pie izvesto \,
" ' " " r™'' darbu uzturēšanas kārtībā Li

» » 11 -i 000 , turpmāk, neņemot vērā darbu m,
w - I „-„ faktisko izmaksu, kura var nn
rvopa ļ Zodi , ļ,ut mazāka vai lielāka.

Kultūrteclmiskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis F. Briedis.

Rīga.
Latvijas tuberkulozes apkarošanas

biedrība
savu tradicionālo ..Baltās puķes dienu"
šogad sarīko 12. maijā visā Latvijā.

Latvijas tuberkulozes apkarošanas
biedrības

pilnā biedru gada sapulce piektdien,
aprīlī <. g. pulksten 7 vakarā, Raiņa

bulv. 19, augstskolas 5. auditorijā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 23. aprīli. Ui

u i
Devīzes: 28.

1 Amerikas dollars 5,182-5,192
I Anglijas mārciņa 25.-;£# f'

100 Francijas franku 20,24-20,3!'
100 Beļģijas beigu 7,»°-^5-100 Šveices franku 99,70-100, 43 I
100 Itālijas liru 27,12-27,33
100 Zviedrijas kronu 138,60-139,30
100 Norvēģijas kronu .... 138,25—138,9b
100 Dānijas kronu 138,20— 138.90 L
100 Austrijas Šiliņu ..... 72,70-73,40
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,
100 Holandes guldeņu .... 208,20-209,2.''
100 Vācijas mirku . 122,95- 23 f100 Somijas marku 13,00-13.12
100 Igaunijas kronu 138, 10—138,80
100 Polijas zlotu 57>-i?*ln
100 Lietavas litu 51,10-51,80

1 SSSR červoņecs .,[

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

° , i

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98_"!nn4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—*!r
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—H£
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—!"

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujev.cs.

Zvērināts biržas maklers Th. Šumtn e

Literatūra.
Rakstu krājums. Rīgas Latviešu Biedrības sta

Zinību kommisijas izdots. 19. krājums. Rīgā, Jzi
1929. g. Valtera un Rapas akc. sab. spiestuve, dri
Rīgā, Brīvības ielā 129/133.
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Māksla.
Nacionālajā teātri- sestdien izrādīja

pirmo reiz jaunas rakstnieces, M. Dišlēres
oriģināllugu — ,.Ozolnieku meita" ar
visai labiem panākumiem. Luga norisinās
turīgās lauku mājās, kura- saimnieks
Ozolniel- pusmūža gados, taisās

laban braukt uz dzimtsarakstu nodaļu

ar pilsētā izraudzītu izsmalcinātu un iz-
lutinātu skuķi, kamēr turpat uz laukiem
dzīvo viņa sen iecerēta un tad pēc pave-
šanas pamesta līgava, kuras meita tagad
izaugusi jau par brašu jaunavu, tikai
diemžēl pasaules acīs tā ir ,,bandu
bērns". Tā — Milda vārdā — rakņā-
damās pa mātes vēstulēm, izzina, ka viņas
tēvs ir minētais saimnieks Ozolnieks.
Viņa apņemas izkarot savas un tamlīdz
arī savas mātes pienācīgas tiesības —
nokratīt no sevīs apkaunojošo palamas
vārdu, jo vairāk vēl tādēļ, ka tas ir par
šķērsli viņas savienībai ar iemīļotu puisi.
Viņa ietraucas, apbruņojusies ar pienācī-
giem dokumentiem, Ozolnieka mājās
taisni tai brīdī, kad viņš gatavojas braukt
uz dzimtsarakstu nodaļu. Patiešām
brauciens izjūk un izjūk galu galā visa
prece ar to izsmalcināto pilsētas jaun-
kundzi. Iznāk satikšanās un salabšana
ar veco līgavu, un Milda iegūst necerēti
ātri godīgas ..Ozolnieku meitas' vārdu
un līdz ar to iemīļota tautieša roku.
Luga nobeidzas ar diviem laimīgiem
pāriem. Kas publikai vēl labāk var
patikt? Kad turklāt viss norisinājies tik
vienkārši, viegli saprotami, vietām arī
labi interesanti, ar reāli izrādītiem
kontrastiem starp pilsētniekiem un lau-
ciniekiem, viscaur diezgan paraibi, pa
reizei pat jūsmīgi — tad saprotami
bija siltie stiprie aplausi, kādus luga
bagātīgi sanākušā publikā ieguva.
Jaunās rakstnieces darbu var saukt par
īstu tautas lugu. Tā būtu vēl iespaidī-
gāka, vērtīgāka, ja tajā nebūtu sastopami
dialogā daži nevajadzīgi garumi un daža
panaiva vieta, kā ar to vēstuļu izkl
sanu. Lieli nopelni pie jaunās premjeras
labas izdošanās bija bez šaubām labai
aktieru spēlei, kas norisinājās Amtmaņa-

Briedīša iekārtojumā un vadībā. No
mākslinieku personāla atzīmējama sevišķi
Ella Jakobsone (Bērzupiete), kas smī-
dināja ar savu tipisko robusto uzstāšanos,
tāpat Osis, Anta Klinte, Berta Rūm-
niece, Olga Lejaskaln — un visi, visi
citi, katrs savā lomā bija teicami. A.

Nacionālā opera. Otrdien, 23. aprīlī, ,,A p -
burtā princese" — Čaikovska balets.
Piedalās Aleksandra Feodorova, viss operas balets,
operas un Feodorovas baleta studija. Diriģēs
Otto Kāris. — Trešdien, 24. aprīlī, „ J e v g e n i j s
Oņegins" jaunā pārstudējumā. Galvenās
lomās Adele Pulciņš, Amanda Liberts, Jānis
Vītiņš, Viktors Stotts, Diriģents Otto Karls. —
Ceturtdien, 25. aprīlī, ,,Samsons un Da-
li 1 a". Galvenās lomās Amanda Liberts, Pēteris
Gailis, Jūlijs Muške, Gustavs Neimanis u. c. —
Piektdien, 26. aprīlī, Elizabetes Ņezvanovas
viesizrāde „Se vi 1 j as b ā r d d' z i n i s", Rozi-
nas lomā. Pārējās lomās Oskars Žubītis, Alberts
Verners u. c. — Sestdien, 27. aprīlī, ,,K a r m e n"

Nacionālais teātris. Otrdien, 23. aprīlī, untrešdien, 24. aprīlī, pulksten 7.30 vakarā, M a -
rijas Leiko viesu izrādēs Ibsena „Heda
G a b 1e r". — Ceturtdien, 25. aprīlī, pulksten 4pēc pusdienas, kara vīriem, M. Dišlēres luga
„Ozol nieka meita''. Pulksten 7.30 va-
kara, 6. Rīgas kājnieku pulkam par labu
J. Akuratera ,.Priecīgais saimnieks" —Sagatavošanā E. Feldmaņa režijā Ladislava
Fodora komēdija „P liks kā baznīcas
žurka", kura šinī sezonā iekarojusi visas
Rietumeiropas skatuves. Lugu izrādīs pirmo
reizi 7. maijā.

Dailes teātris. Otrdien, 23. aprīlī, pulksten 6vakara, kareivju izrādē „S k r o d e r d i e n a sS 11 irta č 9 s". —Trešdien, 24. aprīlī, pulksten 7.30vakara, pirmo reizi, J. Simsona 15 gadu ska-tuves darbības atcerē „Profesors Klēnaus". — Ceturtdien, 25. aprīlī, pulksten 7.30vakara Dzīves maskerāde". Studentiemun skolniekiem puscenas. — Piektdien, 26. aprīlīpulksten 7.30 vakarā „Mērnieku laiki"Studentiem un skolniekiem puscenas. — Sestdien "
27. apni,, pulksten 7.30 vakarā , pirmo reiziJ Ofenbacha muzikālā komēdija Skaistā
SČLV **

- --
Ti tu'lomā M- Brechmans-štengelsBiļetes dabūjamas teātra kasē parastā laikā Redaktors M. Arons.
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Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Augusta Fridricha d. Bračka
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošs no Kt'kuču ciema
zemniekiem piešķirtās zemes ga-
bala, platībā 2 desetīnas 209 kv.
asis un esošās Bauskas (se-
nāk Poņevežas) apriņķa Pane-
munes (senāk Podbiržanu) pa-
gastā, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu
iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas „Vald.
Vēstn.", pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem ap%bežojumiem ai
neapstrīdamas pārdošanas un
hipotēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. 1853

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.
1241 Sekr.-darbv. L Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Vasilija Agafona d. Kuzņecova
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Maļinovkas sādžas
zemniekiem piešķirtās zemes
viensētas Mš 16, platībā 7 de-
setīnas 1594 kv. asis un esošās
Rēzt-knes apriņķa Silajāņu pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri,— uzaicina visas personas,
kurām ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludi-
nāšanas dienas „Valdības Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepie-
teiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām,

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīli.
1247 Mš 1783
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
29. aprīlī, pīkst. 10 dienā Rīgā,
Ērgļu ielā N° 14, Evela Gur-
viča un Ābrama Kaca lietā
pārdos 11 torgos Jāna Volksona
un Arvida Liepiņa kustam»
mantu sastāvošu no drēbju
skapja un novērtēta par Ls 350.

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

Rīgā, 1929. g. 8. aprīlī.
1875 Tiesu izp. ). Zirģels.

(fiesu
gļudinajumi.

le lgavas apgabaltiesa,

, civ proc lik. 1967., 2011.,
"Li ļjn 2079. p. pamata uz-

Sna vtus, kam būtu uzl 928. g.

f oktobrī miruša Vānes pa-
,:„ šeke māju īpašnieka

% Re valda atstāto manto-

ju kādas tiesības kā mantņie-
ļ"!m leeatāriem , fideikommisa-
£?'*Sitorleni u. t. t , pieteikt

S 'k^bas šai tiesai sešu me-
"1 ",, laikā, skaitot no sludinājuma

feSffla dienas „Vaid. Vēstn."

Terminā nepieteiktas tiesības
. ,.Lgs pār spēku zaudējušam.

ļetearā, 1929. g. 13. aprīlī.
J;!^ L. Ms 1526 29.

' priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata,
Zeldas Nosona m. Gamburgs
prasības lietā pret Dāvidu Gam-
burgu par laulības šķiršanu, uz-
aicina Dāvidu Gamburgu, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī", ierasties šaī
tiesā saņemt norakstus no prasī-
tājas iesūdzības raksta, pieliku-
miem un uzdot savu dzīves vietu
Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā. L. Ms 1969P29.

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

1239z Sekretāra v. E. Kaņeps.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šopaziņo vispārībai, ka 1928.g.
25. jūnijā mirušā Andreja Jē-
zupa d. Stalidzana 1928. gada
16. maijā sastādītais privāttesta-
ments ar apgabaltiesas 1929. g.
7. janvāra lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.
1237z L. JVe 1620a/29. g.

Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Mārtiņa Jēkaba dēla Villeruša
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Bardžunu ciema
zemniekiem piešķirtās zemes
gabala, platībā apmēram 31,Vs
desetinas, atrodošās Bauskas (se-
nāk Poņevežas) apr. Panemunes
(senāk Podbiržanu) pag., ievešanu
zemesgrāmatu reģistr i,—uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekust, mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām. Mš 1839 1242

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

Sekr.-darbvedis J . Strazds.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz ļāna Andreja d. Branta,
Edes Jana m. Branta, personīgi
par sevi un kā savas maz-
gadīgās meitas Vilmas Andreja
meitas Branta aizbildnes, lūgumu
par nekustamas mantas, sastā-
vošas no Balvu muižas atdalītā
zemes gabala ar nosaukumu
„ferma Plosken Mš 4", platībā
32 desetinas 480 kv. asis, vairāk
vai mazāk, un esošās Ja un-
latgales (bii. Ludzas) apriņķa
Balvu pagastā, kādu nekustamu
mantu lūdzēji mantoja no An-
dreja Andrejana (Indriķa) dēla
Branta, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-

sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot nn

izsludināšanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji

varētu tikt ievest i Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītas
nekustamās mantas īpašniekiem

bez kādiem aprobežojumiem ar

neapstrīdamas pārdošanas un

hipotēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. ,„ .,.

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīli.
1246 Ķ*.™'
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

Sekret.-darbv. J. Strazds.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 14. marta
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
Hk.pantiem ,uz Sīmaņa Kuršinska
lūgumu viņa prasības lietā pret
Annu Kuršinskis dēj laulības
Šķiršanas, uzaicina atbildētāju
Aunu Kuršinskis, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ie-

s liesā vai uzdot savu dzīves
Liepājā četru mēnešu laikā

ivo šī s ludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības lūguma un klātpieliktiem
Dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos, tiks
notikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski. L. Ms 138

Liepājā, 1929. g. 13. aprīlī.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,

... civ proc. lik. 1967., 2011.,

2814 duj 2079. p. pamata uz-

aicina visus, kam būtu uz 1924. g.

16 augustā mir. Jēkaba Friča d.

Ermana atstāto mantojumu kādas

tiesības kā mantniekiem, legata-
ri. jn fideikommisārtem, kredito-

riem
'", t. t., p ieteikt savas tiesības

Sai tiesai sešu mēnešu laikā,

skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas „Vald. Vēstn.".

Terminā nepieteiktas tiesības
ieskafis par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 13. aprīlī.

!4;ļ-, L. Mš 946 / 29.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
par laulību 77. panta pa-

mata dara zināmu, ka š. g.
'4. martā aizmugurē nospriests:

Kārli Kraģi un Līzi Kraģiš,
Lapiņš, Lipaiku ev.-lut.

'es mācītāja 1897. g. 2.febr.
""slēgto laulību šķirt.

Pajā, 1929. g. 13. aprīlī.
Akts Ms 21/29. g.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretārs A. Jansons.

atgalēs apgabali. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai , ka 1928.g.

-" aprīlī mirušās Ievas ļāna m.
«tata, 1925. g. 9. septembrī sa-
-' tctitais privattestaments ar

aitiesas 1929. gada 25.febr.
nu apstiprināts.
tgavpilī , 1929. g. 13. aprīlī.

?*? , L. Mš 1681a/29.g.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

'tara v.| Tiltiņš. '
!°ales apgabaltiesas 1. civīlnod.

Pļano vispārībai, ka 1928.g.
Iamirušās Madaļas An-
'"? Pastors, dzim. Rinčs
f 15. maijā sastādītais
-;;;« ar apgabal-
l!'- g- 7. anvāra lēmumu
"nats. L. Ms 358a 29.g.

"augav pilī. 1929. g. 13. aprīlī.
kb. A.

Strazdiņš.?? etāra j^
j.

Tiltiņš.
:> apgabaltiesas 1. civīlnod.
Proc. lik. 1967., 2011., 2014

' - P- pamata uzaicina vi-ņi būtu uz 1907. g.20. jū-
i'rušas Magdalēnas ' Viken-

. Ņ levičs atstāto manto-
tas tiesības kā manti-

-atārijiem, fideikom-
; m - kre ditoriem u. t. t.,

savas tiesības šai tiesai
H"esu laikā, skaitot no
.urna iespieduma dienasas Vēstnosī" . Terminā

"as tiesības ieskatīs par
««dējušām. L. No 398a 29
avpilī, 1929. g. 13. aprīlī.

ļ b. A. 'Strazdiņš.
, ' retāra v. |. Tiltiņš.

Liepājas apgabaltiesa,
uz lik. par laulību 77. panta pa-
mata dara zināmu, ka š. g.
14. martā aizmugurē nospriests:

starp Jāni Apogu (ar i Apoge) un
Aneti Apogs, dzim. Petrevics,
Liepājas Sv. Annas draudzes

Ija 1896. g. 17. novembrī
noslēgto laulību šķirt.

Liepājā, 1929. ģ. 13. aprīlī.
Akts Ms 13/29. g.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretārs A. Jansons

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kristapa Jēkaba dēla Brucera
un Emīlijas - Augustes Jēkaba
meitas Zakuls, kā Lības Bkiše
mantnieces, lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
Jukņišku ciema zemniekiem pie-
šķirtā zemes gabala platībā
12 desetīnas, ar tiesībām tā
paša ciema kopganībās un esošās
Bauskas (senāk Poņevežas) apr.
Rudāles (senāk Naejunu) pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, iesniegt
kommisijai par to paziņojumu
4 mēnešu laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn.",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti atticīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīli
1243 Ms 1819

Kommis. priekšs. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Annas-Lūcijas Miķeļa meitas
Balodis, dzim. Biskaits (Bis-
kaičs), lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Sarkan-
poņemunes muižas atdalītā zemes
gabala platībā 1 deset. 70 kv.
asis un esošās Bauskas (senāk
Poņevežas) apriņķa Panemunes
(senāk Podbiržanu) pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri uz
valdīšanas noilguma, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētā
lūdzēja varētu tikt ievesta attie-
cīgā zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieci bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.
1244 Mš 1809
Kommis. priekšs. E. Helvichs.

Sekr.-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāņa (Ivana) Vijuma dēla
Brūža (Brūžisa) lūgumu par ne-
kustamas mantas, sastāvošas no
Tunkeļu sādžas zemniekiem pie-
šķirtas zemes gabaliem MšMš 10,
10-b un 10-v, kopplatībā 19 de-
setinas 424 kv. asis un esošās
Ilūkstes (senāk Novoaleksan-
drovas) apr. Aknistes (senāk
Oknistes) pag., ievešanu zemes
grāmatu reģistri — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisko apgrū-
tinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīli
Ms 1799. 1245

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darbvedis J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz zemkopības ministrijas un
Elizabetes Eižena m. Orlovskas,
dzim. baroneses Korfs, kā Hele-
nes Korfs, dzim. Liidinghauzens,
lūgumu par zemes grāmatu re-
ģistra ierakstu nokārtošanu uz
valdīšanas noilguma nekustamai
mantai, sastāvošai no Sarkan-
Ponemunes (Červonnij Poņemuņ)
muižas, platībā 616,23 ha, un
esošās Bauskas (senāk Poņevežas)
apriņķa Panemunes pagastā,
kāda muiža tagad uz agrārre-
formas likuma I dajas 3. panta
,,a" punkta ieskaitīta Valsts
zemju fondā, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,

iesniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 meuēšu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par

iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti attiecīga ze-

mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
niekiem bez kādiem aprobežoju-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne '773

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.

Kommis. priekšs. E. Helvichs.
1248 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Ādoifa Ernesta dēla Krauzes
lūgumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Ukru muižas at-
dalītā zemes gabala pēc kopēja
muižas plāna Mš 59, platībā
2 desetinas 2256 kv. asis, atro-
došās Jelgavas (senāk Šauļu)
apriņķa, Ukru (senāk Žagares)
pagastā, kādu nekustamo mantu
lūdzējs mantojis no Ernesta
Jāņa dēla Krauzes, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kū-
pam ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
min. lūdzējs varētu tikt ievests
attiecīgā zemes grāmatu reģistri
par norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobe-
žojumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisko ap-
grūtinājumu tiesībām. Ms 1665

Daugavpilī, 1929. g. 13. aprīlī.
Kom. priekšsēd. E. Helvichs.

1249 Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas pils. 2. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar Sod. lik. 218.Jp.
izsludina, ka ar viņa 1929. g.
19, februāra spriedumu Kristīne
Brfvnīanis viņas apsūdzībā pēc
Sod. lik. 210'. p. par tirgošanos
ar pienu, kurš nesatur attiecīgo
tauku vielu % atzīta par vainīgu
un sodīta ar Ls 10,— vai maksāt-
nespējas gadījumā ar arestu uz
3 dienām, piedzenot no viņas
Rīgas pils. veselības nodaļai par
labu Ls 3,— izmeklēšanas iz-
devumus.

Atzīme: spriedums stājies li-
kumīgā spēkā.

K- Brīvmanis ir piena veikala
Rīgā, Čuguna ielā Mš 7 īpašniece.

Rīgā, 1929. g. 19. aprīlī.
Mš 85. 1723b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas pilsētas 8. iecirkņa mier-
tiesnesis, saskaņā ar sodu lik.
218. p. izsludina, ka ar viņa
1929. g. 8. februāra spriedumu
Anna Balodis viņas apsūdzībā
pēc sodu lik. 210'. ' p. par tirgoša-
nos ar sviestu, kurš saturējis
50% margarīna, atzīta par vai-
nīgu un sodīta ar Ls 20,— vai
maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz sešām dienām.

Atzīme: spriedums stājies liku-
mīgā spēkā.

Anna Balodis ir pārtikasveikala
īpašniece Marijas ielā M"s 56/58.

Rtgā,1929.g.l7.aprīlī. Mš 127

1806z Miertiesu, (paraksts).

Rīgas pilsētas 2. rajona īres valde,

uz likuma par telpu īri 12. p. un
civ. proc. lik. I460. un 146033 .p.
pamata paziņo, ka Friderika
Kuļikovski iemaksājusi īres valdes
depozītā Ls 21,— īres naudas par
laiku no 1929. g. 1. aprīļa līdz
1. maijam par ieņemto no viņas
dzīvokli Ms 5, Rīgā. Slokas ielā
Ms 4, un lūgusi to izmaksāt minētā
nama likumīgam īpašniekam , kurš
lūdzējai neesot zināms.

Personas, kurām tiesība uz de-
ponēto naudu, ar šo tiek uzaici-
nātas ierasties īres valdē dēļ
naudas saņemšanas. Mš 758

Rīgā, 1929. g. 19. aprīlī.
īres valdes priekšsēdētājs

1807z Ž. Jumiķis.

Sekretārs E. Stenders.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina 1929. g. 4. janv.
mirušās Teklas Augusta m. Vai-

nantiniekus pieteikt savas
mantojuma tiesības uz atstāto
no mirušās Vārkavas p. Pilišku
sādžā kustamu un nekustamu
īpašumu augšminētam mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespi

.Valdības \
1144b Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 10. apr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1912. g.
20. martā mirušā Meikula Bene-
dikta d. Aglinika, ir palicis
mantojums, kurš atrodas Ludzas
apr., Nautrēnu pag. un sastāv
no kustamas un nekustamas
mantas, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu
kādas tiesības, pieteikt tās augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā skaitot, no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn. ". Ms 36529. 1153b

Kārsavā, 1929. g. 12. aprīlī.
MiVrtipenpča\. i ^r\ī.ral/ctc\

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. titsu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
29. aprīlī, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Mš 70, pārdos
Lauras Karneval kustamo mantu,

išu no 800 ruļļiem dažādu
tapešu un novērtētu par Ls 540.

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

Rīgā. 1929. g. 22. aprīlī. 1874
Tiesu izn. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
4. maijā, pīkst. ' 10 dienā. Rīgā,
Akmeņu ielā Ha 7, pārdos Miķeļa
Kāpostiņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no ērzeļa novērtētu par
Ls 300,—.

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

Rīgā, 1929.g. II. aprīlī. 1877
Tiesu izpild. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
2. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Lāčplēša ielā Ms 50, veikalā,
pārdoi Pētera Butča kustamo
mantu, sastāvošu no koloniāl un
tabakas precēm un veikala iekār-
tas, novērtētu par Ls 352.30.

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

Rīgā, 1929. g. 19. aprīlī.
1878 Tiesu izp. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
30. aprīli, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Blaumaņa ielā MŠ29, dz. 5, pārdos
Henocha Springenielda kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1929. g. 18. aprīlī. 1876
Tiesu izp. f. Ķazubierns.

Bātes-Vaiņodes pagasta tiesa,
pamatodamās uz savu 1929. g.
13. marta lēmumu un pagastu
tiesu lik. 108. un 109. p. paziņo,
ka laulāts pāris Ernestsun Jūle
Ziemeļi pieņem — adoptē miesīga
bērna vietā, ar visām mantoša-
nas tiesībām, Kārļa un Annas
Engeļu meitiņu — Valiju-Leoniju
Engels, dzim. ' 1920. g. 26. jūnijā,
piešķirot tai uzvārdu ,,Ziemelis ":

Iebildumi iesniedzami šai tiesai
6 mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas,.Val-
dības Vēstnesī". Vēlākie iebil-
dumi netiks ievēroti.

Vaiņodē, 1929. g. 17. aprīlī.

I630z Priekšsēd. v. J.Freimanis.
Darbvedis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
šā gada 11. apr. lēmumu un
pamatodamies uz civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. un civ. proc. lik.
1401. p. — paziņo, ka pēc 1929. g.
10. janvārī mirušā Pētera Dome-
nika d. Čekstera ir palicis manto-
jums, nekustams īpašums, kas
atrodas Ludzas apr. Istras pag.
Kuprīšu ciemā, un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu būtu
kādas tiesības kā mantiniekiem,
pieteikt man šīs tiesības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vāld.
Vēstnesī". Bl. Ms 103. 1149b

Zilupē, 1929. g. 12. aprīlī.

Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1929. g. 10. apr. lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. p. un civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1928. g.
19. februārī mirušās Jūlijas Ma-
teuša m. Barkans, ir palicis
mantojums, kurš atrodas Ludzas
apr., Kārsavas pag. un sastāv
no kustamas un nekustamas
mautas, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu
kādas tiesības pieteikt tās augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". Ms 365/29. 1154b

Kārsavā, 1929. g. 12. aprīlī.
Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rīgas ostas valde izsludina par
nederīgu nozaudēto laivas R. O.

Delta" reģistrācijas
apliec, izd. no ostas 2. iecirkņa ]

g. 27. augustā ar N

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

1) ka Elizabetes Švāgers un
citu prasību apmierināšanai no
Jēkaba Ozola 1929. g. 24. jūlijā,
plksten 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Jēkabam Jupa d. Ozolam
piederošo nekustamo īpašumu,
kupš atrodas Jelgavas apriņķa,
Jaunsvirlaukas pagastā ārzemes
grāmatu reģ. Mš 1779 un sastāv
no ,,Valme-Vircau Mš 10" mājām
līdz ar ķieģeļrūpniecības ma-
šīnām ;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 20.000,— ;

3) ka bez augšminētās pra-
sībās īpašums apgrūtināts ar
hipot parādiem par Ls 33.833,33
ar ";

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. 1839

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

Jelgavā . 1929. g. 20. aprīlī
Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

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

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības pēc 1926. g. 14. jūlijā ar
žurn. Mš 4533 korrob. ieķīlāšanas
raksta apmierināšanai 1929. g.
24. jūlijā, pikst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jēkaba Veinberga
Jelgavas pils. nekustamos īpašu-
mus II! lu'p. iec. ar zemes grā-
matu reģistra MsMs 44 un 72,
kūpi sastāv no atslēgu fabrikas
ar mašīnām un piederumiem;

2) ka īpašums priekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 35.000;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašumi apgrūtināti ar hipotēku
parādiem: pirmais par Ls 20.912,
bet pēdējais par Ls 21.164,66
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Jelgavas apgabaltiesas
civīlnodalas kancelejā. 1838

Jelgavā, 1929. g. 20. aprīlī.
Tiesu izpild. v. i. K. Burdais.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kupa
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
ielā Ms 240, paziņo:

1) ka Augusta Ritterberga,
Latvijas spirtrūpniecība"

un citu prasību apmierināšanai
1929. g. 25. maijā, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabaltie-
sas sēžu zālē, otros publiskos
torgos pārdos Krišjāņa Damberga
nekustamo īpašumu, kupš atrodas
Ilūkstes apr. Lašu pag., ar zemes
grām. reģ. Mš 4680 un sastāv no
Šederes muižas zemes gabala
,.Šederes spirta dedzinātavas" ar
ēkām;

2) ka īpašumspriekš publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls24.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 46.000;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jāiemaksā
zalogs — desmita daļa no ap-

minas summas; un
5) ka zemes grāmatas uz šo

īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
I.'ūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas civīlnodalas kancelejā.

1929. g. 19. aprīlī. " 1843
Tiesu izpild. G. Biernis.



Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja v. i. pa-
ziņo, ka š. g. 26. marta ,.Valdības
Vēstneša" 70. numurā izsludinātā
Francim-Fridricham Veinbcrgam
piederošo Blīdenes pag. ,,Mel-
grave" māju ar zemes grāmatu
reģ. Mš 1250 pārdošana publiskā
izsolē 1929. g. 29. maijā, pīkst. 10
rītā,

tātcelta
Jelgavā, 1929. g. 20. aprīlī.

1840 Tiesu izp. v. i. K. Burdais.

f 1
€Mu iestāžu
sludinājumi.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 10. aprīlī ir
apstiprinājis Taurupes upes meli-
orācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra IV daļas 115. 1.
p. ar Mš 1286.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apr., Ungurnmižas pag.,
Taurupmaļu mājās, c. Knistpili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1732z Darbvedis F. Briedis.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Mš 2, paziņo, ka 1929. g.
29. maijā, pīkst. 10 rītā, Šķaunes
pagasta Landskoronas muižā tiks
pārdota Voicecha Urtana kustama
manta, sastāvoša no trim govīm
un novērtēta par Ls 320.—. Iz-
zināt sarakstu, novērtējumu, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
184Iz Tiesu izp. v. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Mš 2, paziņo, ka 1929. g.
22. maijā, pīkst. 10 ritā, Pasienes
pagasta Dolgije sādžā tiks pārdota
Osipa Filipoviča kustama manta,
sastāvoša no vienas kuļgarnituras,
vienas govs un vieniem darba
ratiem un novērtēta par Ls 810,—
l/.zināt sarakstu, novērtējumu, kā
arī apskatīt pārdodamo mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas
1842z Tiesu izp. (paraksts).

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 10. aprīlī ir
apstiprinājis Keišu meliorāc. sa-
biedrības statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 116. I. p. ar
Mš 1287.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apr. Viļakas pag.,
Keišu ciemā, c. Viļaku.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1733z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
teehniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 10. aprīlī
ir apstiprinājis Sātiņu pagasta
meliorācijas sabiedrības ,,Klenču
lieknis" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 106. I. p. ar
Ms 1277.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apriņķī, Sātiņu pagasta
,,Novadniekos, c. Saldu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1734z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 10. aprīlī
ir apstiprinājis Mazupes-Porupes
meliorācijas sabiedrības statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV daļas 107.
I. p. ar Ms 1278.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Kuldīgas apriņķī, Ranku pagastā,
c. Raņķiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1735z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 10. aprīlī
ir apstiprinājis Edoles-Alšvangas
meliorācijas sabiedrības ,,Sūce "
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sab'edrību reģistra
IV daļas 108. I. p. ar Mš 1279.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apriņķī. Ēdoles pag
c. Kuldīgu.

Dalās vadītāja v. J. Pelsis.
1736z Darbvedis F. Briedis.

Zemko
pības ministrijas Kuuur-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopība» ministris š. g. 10. aprīlī
ir apstiprinājis Vidrižu pag
meliorācijas sabiedrība-
Statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību rej
IV daļas " 109. 1. p. ar Mš 1280.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apriņķī, Vidrižu pag
namā, e. Vidrižiem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1737z Darbvedis F. Briedis.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslud
par ned. smagā ormaņa 1928. g.
braukšanas atļaujas un skārda
numurus. 1189 un 1190, izdotus
1928. g. no administratīvās no-
dalās Žālamanam-Ošeram Bau-
mām, kā pieteiktus par nozau-
dētiem. 1827i

Iftrupe.
Rīgas muita, Valdemāra iela 1.

š. g. 14. maijā, pīkst. 10. M. 8
noliktavas telpās, pārdos atklātā
vairāksolīšanā apm. 200 mtr.
dabiska zida audumus,kā arī citas
manufaktūras, galantērijas, ta-
bakas preces un alkoholiskus
dzērienus.

Pārdodamās preces apskatāmas
ūtrupes dienā.

Muitas priekšn. v J. Vāgels.
1873z Nod. pārzinis A. Bruss.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 10. aprīlī
ir apstiprinājis Rudzusalas meli-
orācijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV dalās 110.1.
p. ar Mš 128"!.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apriņķī, Līvānu pag.,
e. I.ivāniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis
1738z Darbvedis F. Briedis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 25. aprīlī, pulksten
10 dienā, RfgS, Tērbatas ielā

Mš 19 21, pārdos vairāksolīšanā
Haimsa Riffa kustamu mantu,
novērtētu par Ls 350 un sastā-
vošu no veikala un maiznīcas
iekārtas viņa 1927. g procent.
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 18. aprīlī.
1871 Piedzinējs E. Derings.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izslud. par ned. nozaudēto Hel-
muta-Jēkaba Josephson-Mevera
ārzemju pasi Mš 338 2777, izd.
1928. g. 25. janvārī Latvijas
ģeneralskonsulatā, Berlinē. 1805z

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 26. aprīlī ' , pīkst. 10
diena, Rīgā, Brīvibas bulvāra
Mš 6, pārdos vairāksolīšanā Jo-
hannas Ouns kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1080, un
sastāvošu no kafejnīcas iekārtas
viņa 1927. g. procent. peļņas no-
dokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 19. aprīlī.
1870 Piedzinējs Ē, Derings.

Torgs.
Rīgas apriņķa valsts zemju

inspekcija
iznomās uz vienu gadu š. g.
6. maijā, pulksten 11,

atklātā un aizklātā izsolē
Siguldas pagasta Jūdažu muižas

ķieģeļu rjjli Ni. (MF),
ar rūpniecības un saimniecības

ēkām un zemi 15,92 ha.
Solīšanas sīkuma summa I

Tuvākas ziņas un paskaidro-
jumus sniedz inspekcijā.

1929. g. 18. aprīlī,
Rīgas apr. valsts zemju
inspektora v. i. (paraksts).

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 10. aprīlī
ir apstiprinājis Aizupes meliorā-
cijas sabiedrības statūtus. Sa-
biedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra IV dalās 102.1.
p. ar Mš 127.-!.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apr. Bejas pag.. Zeltiņu
mājās, c. Alūksni.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1730/ Darbvedi;- F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zemko-
pības ministris š. g. 10. aprīlī ir
apstiprinājis Alūksnes pagasta
meliorācijas sabiedrības ,,Kul-
tūra" statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV dalās 103. I. p. ar

274.
Sabiedrības valdes sēdeklis:

Valkas apr. Alūksnes pag. Šķil-
deros" c. Alūksni.

Daļas vadītāja v. ). Pelsis.
1740z Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības minis 10. aprīlī
ir apstiprinājis Boju novada
„Novadvalka" meliorācijas sabie-
drības statūtus. Sabiedrība ir
ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV daļas 105. I. p. ar
Mš 1276.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Aizputes apr., Kazdangas pag.,
c. Aizputi.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
1741 z Darbvedis F. Briedis.

Rīgas sērkociņu skaliņu un koku apsirād. akc. sab.
Bilances rēķins 1928. g. 31. decembrī.

DEBETS Lš KREDĪTS Ls
Gruntsgabalu rēķins. 20.000,- Akeiju kapitāla rēķ. . 3O0.000 —
.Mašīnu rēķins . . . 197.230,20 Rezerves kap.rēķins. 7.33( 04
Nekust. īpašumu rēķ. 113.894,65 Kreditoru rēķins . . 123.60o'67
Kustamo īpašumu rēķ. 16.614,58 Amortizāciju rēķins. 78.188 14
Inventāra rēķins . . 1.785,40 Nodokļu rezerves rēķ. 8.29o '87
Debitoru rēķins . . 28.298,63 Neizmaksātu algu rēķ. ! .44fi 'p4
Materiālu rēķins . . 125.420,30 Dividendu rēķins . . 24.
Fabrikācijas rēķins . 625,— Peļņas un zaudējumu i
Sērkociņu skaliņu rēk. 14.475,31 rēķins 1600 65 }
Kases rēķins .' . . . 2.887,38 (
Bankas rēķins . . . 23.240,86

Ls 544.478,31 Ls 544.47s,;-; i

Peļņas un zaudējumu rēķins 1928, g. 31. decembrī.
Ls ! Peļņas atlikums. . . 1.40664 *

Procentu rēķins . . 24.656,87 īres rēķins 723* 24
Kursu starpību rēķins 286,92 Materiālu (apšu pārpa- *
Rezerves kapitāla rēķ. 1.590,21 likums) rēķins . . 4.033,22 ļ
Nodokļu rezerves rēķ. 6.000,— Pārdošanas rēķins . 51.091 55.
Dividendu rēķins . . 24.000,— 1 A
Peļņas atlikums . _. 1.620,65 N

Ls 58.154,65 Ls 58.154,65

1650z VALDES
.

?
\

Skrundas pagastam,
Kuldīgas apr., caur Skrundu,
11 pakāpes pamatskolai vajadzīgi

2 skolotāji-jas
ar pilnas pamatskolas skolotāju
tiesībām un 1. pakāpes pamat-
skolai

viens skolotājs-ja.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties

pie skolu padomēm līdz š. g.
12. maijam. Vēlēšanas no pa-
gasta padomes š. g. 16. maijā,
pīkst. 12 dienā, Skrundas pa-
gasta namā. 2*
1819z Pag. valde.

Rīgas kalpotāju artelim

,.Ckspresj II",
1. Ķēniņu ielā Nš 21,

glabāšanā nodotas mantas, uz
kurām guļ parāds ar MšMš 2107,
2163, 2175 , 2228, 2302, 2311 ,
2328, 2383, 2411, 2449 , 2459,2558, 2575 , 2584 , 2619 , 2620,2645, 2652 , 2739. 2764, 2774,
2778, 2826 , 2868, 2872, 2899,2900, 2913, 2997, 3002 , 3010,
3012, 3040, 3052 , 3058, 3059,
307i), 3(183. 3130, 3131 , 3145,
3195 , 3212, 3218 , 3274, 3280,
3298, 3302, 3341,

izūtrupēs
1929. g. 13. maijā, lielā Ķēniņu
ielā Mš 21, pīkst. 11 rītā. ' 1784b
2 Pils. ūtrupnieks K. Urbāns.

Baldones pagastam,
Rīgas apriņķī, vajadzīgs

pagasta valdes un tiesas

daT&veāis,
kurš pilnīgi pārzina šo iestāžu
darbību.

Pieteikšanās personīgi pie pa-
gasta padomes š. g. 4. maijā,
pīkst. 12 dienā.

Līdzi jāņem dokumenti par
agrāko nodarbošanos un tiesībām
šo amatu ieņemt.

Baldonē, 1929. g. 19. maijā.
Pag. valdes priekšnieks

1814z J. Priede.
Darbvedis E. Brūmels.

SorKons Krusto
Daugavpils nodaļa
izdos jauktā izsolē 1929. g.
7. maijā, pīkst. 14 -- Sarkanā
krusta Daugavpils slimnīcā, Var-
šavas ielā Mš 69,

mūra ēkas būvdarbus
veļas mazgātavas un virtuves ie-
rīkošanai par summu Ls 12.000,—
(tikai darba spēks).

Visus vajadzīgos būvmateriālus
dos darba devēja iestāde.

Ar noteikumiem, iepriekšējo
aprēķinu un projektu vai iepa-
zīties Sarkanā krusta Daugavpils
slimnīcas kancelejā darba laikā.

Reizē ar attiecīgiem iesniegu-
miem ir jāiemaksā drošības nauda
5% apmērā no aprēķina summas.

Personai, nosolījušai darbus,
drošības nauda jāpapildina līdz
10% no nosolītās summas.

1822z Valde.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Me 9702 uz Jāņa Fei-
zaka vārdu pazaudēta un ar šo
tiek izsludināta par ned. 1824z

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izsl.
par ned. 1928. g. smagā ormaņa
braukšanas atļauju un skārda
numuru 2158, izdotas 1028. g.
no administratīvās nodaļas Kri-
stapam Saulēm, kā pieteiktus par
nozaudētiem. 1825z

3>užādi
sludinājumi.

*? i

Iznīcināti divi blanko vekseļi,
izdoti no Friča Kvalberga ar
galviniekiem: Jānis Friča d.
Kvalbergs un Kārlis Ernesta d.
Heine.

Brīdinām no minēto vekseļu
varbūtējas iegūšanas un izlieto-
šanas. K. Heine.

J. Kvalbergs.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslud.
par ned. apliecību automobiļa
vadīšanas tiesībām profesionālai
šķirai (dublikāts) Mš 2131, izd. no
Rīgas prēf. administratīvas nod.
1028. g. 7. maijā uz Augusta
Baltaisvilks vardu, kā pieteiktu
par nozaudētu. 1898?

A sRīgas ķīmiskās fabr.
„JUGLA«

valde paziņo akcionāriem, ka N

gadskārt. pilnā sapulce Nnotiks š. g. 16. maijā, fabrikas
kantorī, Gogoļa ielā Mš 13, pīks;
vakarā, ar šādu dienas kārtību: I R
1) Pilnas sapulces darbinieku vē-

lēšanas.
2) 1928. gada pārskata pieņem- °

šana un apstiprināšana.
3) 1929. gada budžeta pieņem- p

šana.
4) Statūtu grozīšana.
5) Zaudētā akciju kapitāla pa-

pildināšana. —6) Vēlēšanas.
7) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
1832z Valde.

A./S. ,,Augļu Dārzs" valde
sasauc š. g. 4. maijā, pīkst. 6,3t)
vakarā, sabiedrības telpās, Cēsīs,
Pils muižā,

ārkārtēju akcion. sapulci
ar šādu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšana,
2) Ziņojums par sabiedrības dar-

bību.
3) Līdzekļu jautājums.
4) Jautājumi un priekšlikumi.

1835z Valde.
^

Akciju sabiedrības Rīgas gumijas
manufaktūra ,,Kontinents"

kārtējā pilnā
akcionāru sapulce
1929. g. 17. maijā, pīkst. 7 vak,,
Rīgā, Valdemāra ielā Mš 15.
dz. 1.

Dienas kārtība:
f) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Darbības pārskats par 1928.g.
3) Revīzijas kommisijas ziņo-

jums.
4) Budžets par 1929. gadu.
5) Dažādi jautājumi.
6) Vēlēšanas.,Piezīme. Gadījumā, ja šinī
sapulcē neierastos vajadzīgais ak-
cionāru vai viņu pilnvarnieku
skaits, kāds paredzēts, lai sapulce
būtu pilntiesīga, tad saskaņā ar
statūtu § 61 tiek sasaukta otr-
reizēja vispārēja akcionāru sa-
pulce 1929. g. 31. maijā, turpat
pīkst. 7 vakarā, kura būs piln-
tiesīga un viņas lēmumi galīgi
pie katra balsu skaita, kāds
reprezentēts sapulcē.

1830z Valde.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izsl.
par ned. apliecību autobusa vadī-
šanas tiesībām Mš A. 26, izdotu
1928. g. 5. sept. no ad'ministr.

nodaļas Augustam Baltaisvilks,
kā pieteiktu par nozaudētu.

Latvijas Tekstilrūpniecības
savstarpējā kreditbiedrība

sasauc savu biedru
kārtējo vispārējo sapulci

sestdien, 1929. g. 11. maijā, pīkst.
20, ,,Latvija * Saimnieciskās Bie-
drības" telpās, Rīgā, Vainu ielā

dz. 13,
ar šādu dienas kārtību:

1) Vispārējās sapulces darbinieku
ianas.

2) Organizācijas kommitejas zi-
ņojums un biedru uzņemšana

3) Budžets.
4) Piecu valdes locekļu un divu

kandidātu, divpadsmit pado-
mes locekļu un triju kandi-
dātu un triju revīzijas kommi-
sijas locekļu un divu kandidā-
tu vēiēšii:

5) Dažādi priekšlikumi un ziņo-
jumi.

I829z Organizācijas komiteja.

Ziemeļu tirdzniecības un rūp-
niecības akc. sab-bas

kārtēja vispārēja
sapulce

notiks ceturtdien, 1929. g. 23.
maijā, pīkst. 4 dienā, valdes
telpās, Rīgā, Hospitāļu ielā Mš 15.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums, gada pār-

skats, peļņas sadalīšana un
valdes atsvabināšana no at-
bildības par notecējuši) gadu.

2) Vēlēšanas.
3) Valdes pilnvarošana nekusta-

ma īpašuma pirkšanai, pār-
došanai un ieķīlāšanai.

4) Priekšlikumi.

Ja 23. maijā sašautā kārtējā
vispārējā sapulce aiz pienācīgo
dalībnieku trūkuma nenotiktu,
tad pēe statūtu § 33, 1929. g.
6. jūnijā, tajā pašā stundā un
vietā, ar to pašu dienas kārtību,
notiks otra kārtēja vispārēja
sapulce, kurai būs tiesība taisīt
galīgus lēmumus, neskatoties uz
priekšāstādīto akciju skaitu.

1831z Valde.

liet
Smiltenes rūpniecības akeiju sab-

^kārtēja pilna akcionāru sapulce p
tiks noturēta 1929. g. 15. maijā,. ļ"
pīkst. Īli, Smiltenē, Smiltenes .
Rūpniecības akeiju sabiedrības y a

kantorī, koku zāģētavā. T

Dienas kārtība: dod
1) Sapulces vadoņa vēlēšana. 3tl
2) Pārskats par i 928. g. un re- apr;

vīzijas kommisijas ziņojums.
(ļ

3) Gada pšrskata pieņemšana un ?
apstiprināšana, un peļņas sa- '''< u
dalīšana. «t

4) Elektriskās strāvas tarifa rē- saņ<
gulēšanas jautājums. -aL

5) Budžets 1929. g. un darbības
plāns. le

6) Vēlēšanas. vaid
7) Dažādijautājumi.[)Piezīme. Saskaņā ar statūtu ķj- ,
55. § akcionāriem, kuri vēlas p ie- , '
dalīties pilnā sapulcē, jāpieteic ,<"St
savas akcijas valdei vēlākais līdz 'zpili
š. g. 7. maijam, pie kam uzuz-

^rādītāju izdotās akcijas paliek
valdes glabāšanā un tiek iz-
sniegtas atpakaļ tikai pēc sapulces uzeļ

beigām. Ws
I834z Valde. ^ļ
Nurmuižas savstarp. ugunsap- ļ ,

drošināšanas b-bas valde izslud. ļ '.
par ned. nozaudēto Nurmuižas "IK3
pag. Tampju māju ēku ap drosi- ^jj
nālanas polisi Mš " 18, izdotu no ļ,^.
šis apdrošināšanas b-bas 1923.g-
30. maijā uz Georga Tamberga
vārdu.

Rīgas kuģniecības
akc. sabiedr.

(The Riga Shipping Co Lid>
sasauc 1929. g. 18. maijā, p.

pilnu akcionāru sapulci *?
Merķeļa ielā Mš 19, dz. 18, ar J-
šādu dienas kārtību: 'Ar
1) Sapulces amata personu vē- Sai

Iešana. tie;
2) Valdes un revīzijas kommisijas- n ,

ziņojums. ' ,
3) 1928. g. pārskata un bilances

pieņemšana. t
4)) Tekoša gada budžeta apstip- „

rināšana. Ur '
5) Vēlēšanas. ļ
6) Dažādi jautājumi un priekš- „:„

likumi. L.
1833z Valde. '??

30 vai.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums. Par

1929. g. 7. burtnīca u n

iznākusi un dabūjama Vāls» BCTj
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

šījumiem. (Izc

Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,5n
ar piesūtīšanu . ,. 0,60

Saturs:
57) Likums par nolīgumu i

dzelzceļu satiksmi starp ,?
Latvijas republiku un H'-
liias republiku.

i^H^^BMiĤl 1

Pasta un telegrāfa dep. galv. daronico
izsludina š. g. 14. maijā

Taftsiisfru izs&ti
uz: 1) sarkano fibru 240 kg

2) ebonita vai taml. masas mikrotēlefona rokturiem 3000 gb.
3) t. p. vāciņiem 300O ,.
4) t. p. induktoru rokturiem 2000 ,,
5) mikrofonu oglītēm 3000 „
6) ogļu membrānām 3000 ,,
7) zibennovedēju porcelāna pamatiem 5000 ,.
8) kondensatoriem, 1 MF 1500 „
0) dekapēto dzelzs skārdu /. 1 mm 8000 kg

Izsole notiks minētā datumā pulkst. 11 P. T. departamenta
saimniecības daļā ist. Mš 10, Aspazijas buiv. Mš 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% ap-
mērā no piedāvājuma kopsummas.

Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. Mš 19, darbdienās 'no pulkst. 11—12 un no
12,30 līdz 14. 2* L 407 1881

Stāmerienas virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 30. aprīlī, pīkst. 12, Stāmerienes virs-
mežniecības kancelejā, Kalnamuižā, caur Kalnienu,

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

Pārdodamie 87 gab. egļu baļķi 8,5 m gapi iedalīti vienā vie-
nībāJE— 40,67 ma un novērtēti par pašcenu Ls 532,—.

Pārējos noteikumus skat. ,,Vald. Vēstn." Mš 74 — 1929. g.
1820 Stāmerienas virsmežniecība.

Valsts dzelzceļu II ceļu iecirkņa priekšnieks
izdos 1929. g.6. maijā, pīkst. 10 savā kantorī, Krūzesmuižas stacijā,

otrreizējās jauktās izsolēs

sefžošu daifiu iepildīšanu uz līnijas
ttrišzesmuiža J etiķi 3fcawna1da:

1) skārdnieku darbus. Drošība Ls 150,—.
2) bruģēšanas darbus. Drošība Ls 150,—.
3) namdaru darbus. Drošība Ls 400,—.

Izsolēs var piedalīties rakstiski vai mutiski.
Tuvākas zinas iecirkņa kantorī, katru darba dienu no

pīkst. 10—13. L 400 1880

Dzelzceļu virsvald. materiālu apgāde
izsludina š. g. 30. aprīlī, pīkst. 12 dienā rakstisku izsoli uz sekošu

plostos sasietu koku materiālu pārvešanu ar velkoni
uz Rīgu:

I. pa Lielupi no Oarozas kanāla gala
a) apm. 4700 mbaļķu,
b) ,, 2100 ,, stntmalkas un
c) ,, 3200 gab. platsliežu gulšņu.

II. no Baltezera
a) apm. 3000 ne* baļķu,
b) ,, 600 ,, stntmalkas,
c) ,, 10000 gab. platsliežu gulšņu,
d) ,, 6500 ,, šaursliežu gulšņu,
e) ,, 50 m:l šindeļmalkas.

III. no Juglas ezera
a) apm. 6000 mbaļķu,
b) ,, 2300 ,, stut- un papīrmalkas,
c) „ 7500 gab. platsliežu gulšņu,
d) ,, 8400 ,, šaursliežu gulšņu.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā 10°/0 drošības naudas no
piedāvājuma summas. Tuvākas zinas izsniedz dzelzceļu virsvaldes
118. istabā. 1802z L 381

Risot galveno pastu prleKlnielu
paziņo, ka š. g. 16. maijā, pīkst. 10 r itā, kantopa publikas telpās

pārdos atklātā vairāksolīšanā
neizsniegtos pasta sūtījumos atrastās mantas. L382 1879

Rīgas galvenā pasta priekšnieks Juris Kļaviņž.
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