
Vafdīfuas rīkojumi un pavēles.
Rīkojums m 169

1930. g. 19.. jūlijā.
Papildinājums preču un materiālu
sarakstā, kuras akciju sabiedrība
.,,, Industra" var saņemt !b.ez muitas un

akcīzes.
(Rīk. Ne-84, izslud. IS30. ?«..„ Vaid. Vēstn."

89. raum.)
Preču un materiālu sarakstu, kuras

akciju sabiedrība „kielustra" var saņemt
bez muitas un akcīzes,, papildināt ar visāda
veida papi un papīru., -velosipēdu un velo-
sipēdu daļu iesaiņošanai, pēc ievedmuitas
tarifa 177. p. attiecīgiem punktiem.

Finanču ministra ih. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

rRīkojums WkĻ 356
1930. g. 2!1.. jūlijā

par P un IL platuma vagonu aizturēšanas
maksām.

iOrozot :1929. g. 22. novembra apkārt-
rakstu Ne 407 (sjķ. B2Ķ.ig. „Dzelzceļu
?Vēstnesi"Me 47) nosaku,, .ka:minētā apkārt-
rakstā noteiktā kārtība, ,.t, li. ka uz P vai
iL;'platuma .ceļiem pārtogšnn aizturēšanu
maksa ņemama par vj-sietu :p,ie viena sūtī-
ļjtima piederošiem vagoniem, kaut ari
Jsātli no tiam bijuši pjeik.na.uti vai atbrī-
voti noteiktā laikā un kā kraušanas ope-
rāčjju pabeigšanas laiks, atzīmējams pār-
vadāšanas dokumentos 1as .Laiks, kad pa-
fraifjfā visu jiie vienas preču aimes piede-
rošo vagonu .'kraušana, — piemērojama
an tturpmāk,, iizņemot gatUjiumus, kad uz
P vai L ceļu -gala staciju sūtījums pār-
vadājams vairākos vagonos, bet tech-
nisfcu liemeslu ičtt! visi vagoraii ga'ta stacijā
nav pienākuši \viienālaikā. Šād»sgadījumos
par -«vagonu atzīšanos no pamata sūtī-
juma sastādāma -akts, par k© taisāma at-
zīme :m pamattsutījuma dokuraen-ttis, bet
sūtījimrRs daļa, kas atrodas atdalījušos
vagonos, piesitama gala stacijai pie
jauniem dokumentiem.

Rīkojams spēkā .ar 1930. g. 30. jūliju.
Dzeterelu gateetiā direktora w. L

K. Springi s.
Ekspluatācijas direktora v. i. Klavimš.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi

Meklējamo personu saraksts Ne 477.
32774. Artemjevs, Jevlam-pjjs Jāņa d.,'dz.

1902. g, — Cēsu apr. I. iec -miert. r. Ns 281$
no I. VII 30. (7. VII 30.), apv. pēc S. I. 574. p.
1. d. — Nogādāt nieki, rīcība,

32775. Āboliņš, Jānis Antona4,,dzim.15.1909. g. Burtnieku pag. — Patinot dzīv. vietu
Rīgas XIV iec. miert. ar Ne U9S no 28. VI 30.
(9. VII 30.), apv. pSc S. I. 574. p.

32776. Bojaruns, Pēteris, dz.2%. VII I 1907. g.,
pied. pie Silenu pag. — Pazinot dzīv. vietu Talsu
iec. miert. ar 'Ne 468 no 3. VII 30. (9. Viļ 30.),
apv. pēc S. I. 581. p. I. d.

32777. Bernhards, Žano-Jānis Fridricha d.,
dzim. 29. IX 1868. g. Jelgavā, Latv. pav. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 8. iec. miert. ar Ns 860
no 28. VI 30. (8. VII 30.), apv. pēc S. I. 574. p.
1. d.

32778. Brezovskis, Matilde, dz. 14. VTIJ
1874. g. Skujienas pag., Latv. pav. — Paziņot
dzīv. vietu Rīgas 2. iec. miert. ar Ne 989 no 26. VI
30. (3. VII 30.), apv. pēc S. I. 276. p. I. d.

32779. Bartkevičs, Jānis Aleksandra d., 20 _ g.
v., pied. pie Bukmuižas pag. — Paziņot dzīv.
vietu Dagdas iec. miert. ar Ne 344 k no 18. VI 30.
(4. VII 30.), apv. pēc S. I. 316. p.

32780. Brechmanis, Alfrēds Jāņa d.. dz.
7. II 1897. g., Latv. pav. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 2. iec. miert. ar Ne 1069 no 26. VI 30.
(4. VII 30.), apv. pēc S. I. 581. p. 2. d.

32781. Cavra, Viktors Pētera d., dzim. 18. XII
1900. g., pied. pie Rundēnu pag. — Paziņot

dzīv. vietu Cēsu apr. 3. iec. miert. ar Ne 230 no
I. VI! 30.. (8. VII 30.), apv. pēc S. 1. 574. p. 1. d.

32782. Cīrulis, Artūrs-Konrads, dzim. 20. XII
1900. g. Saukas pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
4. iec. miert. ar Ne 754 no 2%. VJ .36. ;(9 . V11 30.),
apv. pēc S, I. 591. p. 5. d.

327Š.3. Cavro, Monika Pētera nn Varvaras m.,
dz. 8. IX 1905. g.. Rundēnu pag.., pied. turpat. —
Madonas apr. 2. iec. miert. r. Ne fi98 no 30. VI 30.
(7. VV1 30..)., apv. pēc S.l. 58!. p.. 1. d. — Pieprasīt
Ls 100 drošības naudas, kuru iemaksāt Latv.
bankā vai tās nodaļā., meklētāja depozīta D Ne 26,
bet neiemaksāšanas -gadījumā C. apcietināt,
paziņojot meklētājam.

32784. Dīzcnher.gs, Herberts Juliusa d., dz.
II. IX 1895. g.., Kaunā, pied. pie Rīgas. —
Rīgas 13. iec. miert. r. Ne til'SO no 18. VII 30.
(4. V13 30.), apv.. pēc S.. 1. 591 ?. p. — Aizturēt
tin nogādāt meklētāja iecirknī.

32785; Dadzens, Vilis Anrdēja d., dz. 21. IX
190.5. g.., pied. pie Mārcienas pag., Latv. pav. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas XIV iec. miert. ar
Ne 946 no 27. VI 30. ((M. VII 30.), apv. pēc S. 1.
284., 280. p. 2. d.

32386. Eglīte,Jānis Alfrēds, dzim. 9. IV 1882. g
Sējas pag. — Rīgas apgblt. 2. krim. nod. r. JNs21751
no 4. VII 30. (9. VI!! .30.), apv. pēc S. 1. 574. p.
1. d. — Pieprasīt iLs 300 drošības naudas, bet
neiemaksas gadījumā E. apcietināt.

32787. Everss, Arvīds-Edgars, dz. 8. XII
1912.. g..— Pazinot dzīv.. vietu Rīgas apr. 4. iec.
miert. arM 679 no 28. VI 30. (-8. VII 30.), apv.
pēc S. 1. 262/1. p. 1. d.

32788. Cērtes, Karps Valentīna d., 15 g. v. ~
Nepilngadīgo zemkop. un amatniecības kol.
Irlavā <fir. r. No 489 no 30. VI 30. (7. VII 30.),
izbēdzis no kolonijas. — Apcietināt un ievietot
atpakaļ kolonijā.

32789. Garančs, Nikodēms Jezupa d., dz.
28. V 1.908. g. Makašēnu pag. — Meklē: Kandavas
iec. miert. ar r. Ne 11 no 28. VI 30. (5. VII 30.) —
Sodīts ar iies?!odz.. cietumā uz 2 nedēļām. Izpildu
rakstu izprasīt no krim pdl. pārv. Rīgas rajona.

327». Griķis,, Kristaps, dz. (i. I 1891. g. —
Pazinot dzlv. vietu Rīgas 1. iec. miert. ar Ne 963
no 19. VI.30. (9. VH30:), apv. pēcS: I. 574. p. I. d.

32791. Grenciņš-'Grenčions, Arnolds, dz. 8. V
1905. g. — Pazinot dzīv-. vietu Rīgas I. iec. miert.
ar Ne 932 no 19. "VI 30. (4. VII .30.), apv. pēc
S. I. 574. p. 1. d.

32732. He'inrichsons, Kārlis, ,dz. 9. III 1871. g.
Rīgā. — Pazinot 4ztv. vietu iRīgas 9. iec. miert.
ar A? 1069 no .20). V.1 30. (4. 'VM 30.), apv. pēc
5. 1. 276. p.

32793. Ignatāns, Sofija Staņislava m., dz.
16. XI 1904. g... piie.d. pie Līksnas pag. — Paziņot
dzīv. vietu -Latgales apgblt. 2 krim.. nod. ar
Ne 13533 no 31.. V 3®. rfTVVH»'.)), apv. pēc S. I.
581. p. I. d.

32794. Kaspero-aričs, Andrejs Mkoilaja d., dz.
1896. g. Daugavpilī.. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
6. iec. miert. ar NsJilSO no 27. VI 3(0.p. VII 30.),
apv. pēc S. I. .574i % I, d.

32795. Kleins, Voldemārs, dz. .18.. 11 1887. g.
Rēzeknes apr. — Rīgas 2. iec. izmekl.. tiesneša
r. Ne 1357 no no 28.. VI 30. (5. Vil 30).,),,apv. pēc
S. I. 440., 448. ļi. — Apcietināt.

32796. Kravalis, Francis Pētera nn Leokādi-
jas d,. dz. 11. II! 1904. g. Pildas pag,., pied.
turpat. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. .3. iec.
miert. ar Ns 440 no .27. VI 30. (8. VII 39:%, apv.
pēc S. I. 51. un 581. p. I. d.

32797. Kociņš, Hugo Jāņa d., dz. !&. XI
1908. g. — Pazinot dzīV, vietu Valmieras apr
2. iec. miert. ar Ns 294 no 25. VI 30. (7. Vil .30.)
apv. pēc S. !. 581. p. 4. d.

32798. Kaņepe, Aleksandrs Ādama d., 17 g.. v.
— Nepilngadīgo zemkop. un amatn. kolon. Irlavš
dir. r. N? 503 no 2. Vii 39. (,8. VII 30.), izbēdzis
no kolonijas. — Apcietināt un ievietot atpakaļ
kolonijā.

32799. Klaviņš, Alberts, dz. II. II! 1900. g.
Lielstraupes pag. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas
8. iec. izmekl. tiesn. ar Ne 1364 no 25. VI 30.
15. VII 30.), apv. pēc S. 1, 443. p. 3. pkt.

32800. Koziovs, Nikolajs Antona d., 18 g. v. —
Nepilngadīgo zemkop. un amatn. kolon. Irlavā
dir. r. JV° 489 no 30. VI 30. (7. VI! 30.), izbēdzis. —
Apcietināt un ievietot atpakaļ kolonijā.

32801. Kučers, Juliuss Friča d., dz. 24. IV
1873. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 4. iec. miert.
ar Ne 1058 no 28. VI 30. (9. VII 30.), apv. pēc
S. I. 607/2. p.

32802. Kaktīts, Aloizs Donata d., dz. 1911. g.,
pied. pie Vidsmuižas pag. — Viļēnu iec. miert.
r. .N» 396,k no 5. VII 30. (9. VII 30.,, apv. pēc
S. I. 581. p. 4. d. — Pieprarit drošu galvojumu
Ls 25 apmērā, oct ja tādu nedos, K. apcietināt
un turēt Rēzeknes cietumā meklētāja rīcībā.

32803. Kaktišs, Aloizs Matīsa un Zuzannas d..
dz. 1906. g., pied. pie Vidsmuižas pag.'— Vilonu
iec. miert." r. .Ne 594 k no 4. Vil 30. (9. VI! 30.),
apv. pēc S. I. 51. p., 581. p. 1. d. — Pieprasīt
gaiviojumu Ls 300 apmērā, nepiestādīšanas gadī-
jumā apcietināt un turēt Rēzeknes cietumā
meklētāja rīcībā.

32804. I.īpiņš, Jānis Silvestra un Praņas d.,
dz. 8. VII 1906. g. Virānes pag. — Cēsu apr.
2. iec. miert. r. Ns 336 no 1. VII 30. (8. VII 30.),
apv. pēc S. I. 51., 581. p. 1. d. — Novest noprati-
nāšanai meklētāja kamerā Jaunpiebalgas muižā.

32805. Lipiņš, Jānis Silvestra un Praņas d.,
dz. 8. VII 1906. g. Virānes pag. — Cēsu apr.
2. iec. miert. r. JVs 337 no 1. VII 30. (8. VII 30.),

apv. pec S. I. 51., 581. p. 1. ri., — Novest nopra-
tināšanai meklētāja kamerā Jaunpiebalgas muižā.

32806. Livdans, Izidors, dz. 6. XI '905. g.
Kapiņu pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas V iec.
miert ' . ar Ns 990 no 3. VII 30. (9. VII 30.), apv.
pēc S. 1. 276. p.. 1. d.

32807. Meija,, Boriss-Bernliards, dzim. 30. VI11
1894. g. Rīgā.. —- Paziņot dzīv. vietu Krim. pol.
pārv. Rīgas rajona pārz. ar r. no 30. VI 30.
(8. VII 30.)., apv. piesavināšanā.

32808. Marcinkevičs, Juris, dz. 1873. g.,
pied. pie Liezeres pag. — Rīgas apr. 2. iec. miert.
r. JVb 5TO/k no .28. VI 30. (5. VII 30.), apv. pēc
S. ! 581. p. !.. d. — Apcietināt un nosūtīt mekl.
rīcībā uz Siguldu.

3280&. Meduneckis, Voldemārs, dzim. 11. XI
1900. g.. Kāslavā. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
7. iec. miert. ar Ns 1193 no 3. VII 30. (8. VII 30.),
apv. pēc S. 1. 591. p. 1. d.

32810. Michailovs, Karps Jēkaba d., dz.
1903.. g. ,p.ied. pie Daugavpils. — Paziņot dzīv.
vietu Daugavpils 3. iec. miert. ar Ni 588 no 27. VI
3i'. (5. VM 30.), apv. pēc S. !. 469. p. 1. d.

32811. Mežs, Harijs Krišjāņa d., dzim. 26. X
1903. g..,-pied. pie Rūjienas. — Paziņot dziv. vietu
Krim. pol. pārv. Rīgas rajona pārz. ar r. no
28. VI 30. :(5. VII 30.), apv. piesavināšanā.

328T2. Meijers, Kurts, dz. 10. V 1905. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 7. iec. miert. ar Ns 1113
no25. VI 30. (3. VII 30.), apv. pēc S. 1. 574. p. 1. d.

32813. Purmals, dz. Kupajanovs, Olga Georga
meita, dz. 1899. g. Tulas gub. — Krim. po!.
pārv. Rīgas rajona pārz. r. no 26. VI 30. (5. VII 30.)
apv.. zādzībā. — apcietināt.

32814. Podbratskis, Benedikts Antona d.,
dz.. 24. .! 1,882. g. Līksnas pag., piederīgs turpat. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. ar
Ne 484 no 1. VII 30. (8. VII 30.), anv. pēc S. 1.
274. p. 1. d.

32815. Pavlovskis, Geronims, 18 g. v., pied.
pie Kaunatu pag. — Paziņot dzīv. vietu Jaun-
jelgavas iec. miert. ar J\22491 no 30. Vi 30.
(.8. VI! 30.), apv. pēc S. I. 581. p. 1. d.

32816. Purviņš, Valters, dz. 6. VIII 1902. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas X iec. miert. ar JVs 1139
n« 27. VI 30. (7. VII 30.), apv. pēc S. 1. 574. p.
I. d.

32817. Rikmanis, Johans. dz. 23. V1897.g.Igaunijas pav. — Tallina-Harju krimināikomisāra
r. Ne 849 no 2.1. V 30. (7. VII 30.), apv. valsts
naudas izšķērdēšanā. — Apcietināt.

32818. Stacevičs. Pēteris Kazimira d., dz.
10. VIII 1910. g. — Pazinot dzīv. vietu Jēkabpils
iec. miert. ar Ne 629 no 28. VI 30. (5. Vil 30.).
apv. pēc 5. II. 581. p.

32819. Sīmanis, dz. Brezovksis, Betija, dz.
17. 13 1902. :g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas X iec.
miert. ar Ns 11.29 no 27. VI 30., apv. pēc S. I.
276. p. 1. d..

32820. Smunovs, Ananstasija Bogdana m.,
dz. 1893.. g. Gavru pag., piederīga turpat. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. ar
Ns 543 no 1. VII 30.' (9. VII 30.1, apv. pēc S. I.
574. p. 1. d.

32821. Skudra, Jānis Zilvestra d., dz. 2. XI!
1902. g. — Meklēi Rīgas apgblt. 2. krim. nod. r.
Ns 254 no J. Vil 30. (5. VII 30.), sodīts ar 2 ned.
cietuma soda. — Izpildu rakstu izprasīt no Krim.
pol. pārv. Rīgas rajona.

32832. Ungers, Jēzups Jāņa d., dzim. 1896. g.
Ozolmuižas pag. — Politiskās pārvaldes raksts
NŠ 115342 no !3. VI 30. (4.* VI! 30.), apv. pēc
5. ',. 102., p. — Apcietināt un nogādāt Politiskās
pārv. Rēzeknes rajona pārziņa rīcībā.

32833. Upenieks, Onufrijs Aleksandra d., dz.
1907. s., pied. pie Vidsmuižas pag. — Viļēnu
iec. miert. r. Ne 495 no 4. VII 30. <9. VI! 30.),
apv. pēc S. I. 624., 627. p. — Pieprasīt drošu
galvojumu Ls 300 apmērā, bet ja tādu nedos
U. apcietināt uii turēt Rēzeknes cietumā
mekl. rīcībā.

32834. Voitkevičs, dz. Siškanovs, Natālija
ļefrema iri., dz. 1889. g. Karskā. — Paziņot dzīv.

vietu Rīgas XI iec. miert. ar Ne 1159 no 28. VI 30.
(9. VI! 30.), apv. pēc S. I. 581. p. 1. d.

32835. Ve'mbergs, Jānis Ēvalda d., dz. 21. II
1897. g. Pūres pag. pilsonis. — Pazinot dzīv.
vietu Talsu iec. miert. pēc r. Ne 484 no 25. VI 30.
(8. VII 30.), apv. pēc S. I. 591. p.

32836. Veržbickis, Anna Vinca m., dz. 15. V
1899. g. Bukmuižas pag. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 3. iec. miert. ar Ne 66 no 27. VI 30.
(5. VII 30.), apv. pēc S. 1. 276. p. 1. d.

32837. Veckalniņš, Jānis Voldemāra d., dz.
6. VI 1905. g. Vecpiebalgas pag. — Krim. pol.
pārv. Rīgas raj. r. no 2. VII. 30. (8 VII 30.),
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

32838. Vesmanis, Kārlis Krišjāņa d., dz.
18. V 1879. g. Jelgavā, Latv. pav. — Krim. pol.
pārv. Rīgas rajona pārz. r. no 30. VI30. (7. VII 30.)
apvainots piesavināšanā. — Apcietināt.

32839. Vakuļenko, Pelageja Jāņa m.,_ dz.
1903. g., pied. pie Sakstigala pag. — Meklē:
Madonas apr. 2. iec. miert. ar r. Ne 829/29. no
20. VI 30. (8. VII 30.), sodīta ar ieslodzījumu
cietumā uz 3 mēnešiem.— Izpildu rakstu izprasīt
no Krim. pol. pārv. Rīgas rajona.

32840. Volončinaite, Anna, 1909. g. — Cēsu
apr. 1. iec. miert. r. Ne 2825 no '.. V11 30. (8. V11 30.
apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d. — Nogādāt meklētāja
rīcībā.

32841. Vītoliņš, Teodors, dzim. 4. I 1896. g. -
Meklē: Rīgas apgblt. 2. krim. nod. ar r. Ns 2559
no 30. VI 30. (7. VI! 30.), sodīts ar Ls 500 vai
6 mēri. aresta. — Izpildu rakstu izprasīt no Krim
pol. pārv. Rīgas rajona.

Izlabojums.
No ,,Vald. Vēstn." Ne 4/28. g. mekl. pērs.

sar. Ns 346, pkt. 24929, meklējamā Jāņa Roma-
novska atrašanas gadījumā pieprasāma ķīla
Ls 100 apmērā, kuras nepiestādīšanas gadījumā
Romanovski apcietināt, par ko pazinot meklētā-
jam. (17. XII 27.).

Kriminālās policijas pārvaldes
priekšnieka p. A. Taube.

Darbvedis l.akševics.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
1. Liepājas kājn. pulka bij. seržantu Žani
Dreiju, apsūdzētu pēc k. s. 1. 134. p. pamata.

Žanis Dreija 1920.g. janvāra sākumā pārvests
uz 1. Liepājas kājnieku pulku, no kura tā paša
gada 9. janvārī dezertējis.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas,
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 18. jūijā.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. R u m p e.

Rīgas apgabaltiesas 1. krtminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1930. g. 9. jūlija lēmumu, atsauc
,.Valdības Vēstneša" 124. numura iespiesto
sludinājumu par Romāna Antona d. Mukasa
meklēšanu, jo minētais Mukass :,<- atrasts.

Rīgā, 1930. g. 18. jūlijā. Ne 110784.
Priekšsēdētāja b. T. Berutais.

32822. Sliņķis, Kārlis-Viliberts Jāņa un Karlī-
nes d., dz. 7. I 19!»9. g,, pied. pie Balvu pag. —
Latgales apgblt. 1. krim. nod. r. Ns 519 no 30. V! 30
(8. VII 30.). apv. pēc S. J. 51. p. un 142. p. 1. d. —
Pieprasīt galvojumu Ls 500 apmērā, līdz kāda
piestādīšanai apcietināt.

32823. Ziemelis, Anna Jēkaba m., 33 g. v.,
Latv. pav. — Pazinot dzīv. vietu Jelgavas pils.
iec. miert. ar Ne 1548 no 20. VI 30. (4. Vil 30.),
apv. pēc 'Akc. 1. 36. p.

32824. Stalbe, Eduards Jēkaba d., dz. 25. II
1896. g. nied. pie Lēdurga? pag. — Krim. pol.
pārv. Rīgas rajona pārz. r. no 30. VI 30. (7. V11 30.)
apv. piesavināšanā.— Apcietināt.

32825. Šepings, Vladimirs Vladimira d., dz.
18. II 1896. g. Maskavā. Latv. pav. — Rīgas
10. iec. izmekl. tiesn. r. Ne 493 no 26. VI 30.

(4. VII 30.), apv. pēc S. I. 591. p. 2. d. — Apcietināt
32826. Šteins, Baševa, dz. 15. I 1895. g.,

pied. pie Daugavpils. — Paziņot dziv. vietu
Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. ar r. no 28. VI 30.
(5. VII 30.), apv. ieķīlātas mantas izšķērdēšanā.

32827. Šarakovs, Jevgeņijs Nikita d., dz.
1. I 1911. g., pied. pie Istras pag. — Paziņol dzīv.
vietu Ludzas 2. iec. miert. ar Ne 353 no 27. VI 30.
'3 . VI! 30.), apv. pēc S. I. 532. p. ). d. 3. pkt.

32828. Tumšs, Oskars Jāņa d.. dz. 7.111 1898.g.
1896. g., p-ed. pie Dignājas pag. — Pazinot dzīv.
vietu Rīgas XIV iec. miert. ar Ne 1156 no 20. VI 30.
(8. VII 30.), apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d.

32829. Tilgass, Antons, dz. 13. VI 1902. g„
pied. pie Lejasciema pag. — Krim. pol. pārv.
Rīgas raj. pārz. r. no 28. VI 30. (5. VII 30.),
apv. zādzībā. — Apcietināt. n

Sekretāra pal. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaja,
saskaņā ar savu !930. g. 11. jūlija lēmumu, meklē
uz Sodu lik. 158. p. 2. d. 2. pkt. pamata apsūdzēto
Jaunlatgales apr. Balvu pag. piederīgo Vasilijtt
Vasilija d. Petrevu, dzim. 1903. gadā, kura pa-
slā,īna dzīves vieta pēdējā laikā bija Balvu n;iL\
Burcevas ciemā.

Minētā Vasilija Petrova sevišķas pazīmes:
liela pjere, bez ūsām un bārdas.

Atrašanas gadījumā V.isilijs Vasilija d. Petrovs
apcietināms, ieskaitei Balvu iecirkņa izmeklēšanas
tiesneša rīcībā.

1930. g. 15. jūlijā.

Priekšsēdētāja v. Grunduls.

Sekretāra pal. L. lansons.

328.30. Tiltiņš, Ludvigs Jāņa d., dz. 9. VIII

1894. g., pied. " pie Jaunjelgavas apr. — Rīgas
XIV iec. miert. r. Ne 1184 no 26. VI 30. (7. VII 30.),
apv. pēc S. I. 591. p. 1. d. — Apcietināt un nogādāt
mekl. rīcībā.

32831. Tiltiņš, Ludvigs Jāņa d.. dz. 9. VIU
1804. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas XIV iec.
miert. 'ar Ne 1186 no 26. VI 30. (7. Vil 30.),
apv. pēc S. I. 591 p. 1. d.

Maksa par „Va)dības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
</2 gadu 12,— gadu 18,—
3 mēn 6,— Va 8ad" 10>—
1 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkālpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības r jj% oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ' sS^^^^K^^

svētdienas
un svētku dienai

Redakcija: ^F^^^.^^^^^&
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī M> 2. Tālrunis 20032
^^^^^^^^^ Rīgā, pili JNa 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^ļ^r Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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 —,80

Papildinājums preču un materiālu sarakstā,
kur,as akciju sabiedrība ,, Industra"
var saņemt bez imūtas im akcīzes.

Rīkojums par P un L platuma vagonu
aizturēšanas maksām.



Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos un kārtības uzturēšanu
nedēļas un gada tirgos Ainažu pilsētā.,.

Pieņemti Ainažu pilsētas domes 1930. g.
7. jūlija sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š.g.

"17. jūlija rakstu Ne 90284.

1. §. Tirgošanās notiek: a) nedēļas
tirgos — sestdienās uz laukuma starp
Valdemāra ielu un parku uz gabala JM° 178F
un b) gada tirgos — 10. janvārī un 2. ok-
tobrī — uz tā paša laukuma.

2. §. Tirgošanās uz ceļiem, ielām, sētas
un iebraucamās vietās stingri aizliegta.

3. §. Tirgošanās atļauta pirmā pantā
noteiktās tirgus dienās, bet ja tas iekrīt
nedēļas svētdienās, svētku vai svinamās
dienās — tad: nedēļas tirgi -- tiek no-
turēti darbdienās pirms svētkiem, bet
gada tirgi — darbdienā pēc svētkiem, pie
kam nedēļas tirgos tirgošanās- atļauta
vasaras laikā — (no \. aprīļa līdz 31. au-
gustam) no pīkst. 5 rītā līdz pīkst. 12 dienā
un ziemas laikā (no 1 .septembra Iīdz31.mar-
tam) no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 12 dienā, bet
gada tirgos: no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 17
dienā. Galantērijas preču būdas vai atvētr
uz nedēļas tirgiem pīkst. 6 rītā vasaras
laikā (no 1. aprīļa līdz 31. augustam) un
pīkst. 7 rītā ziemas laikā (no 1. septembra
līdz 31. martam).

4. §. Lauksaimniekiem - ražotājiem
atļauts tirgoties ar dārza augļiem un ogām
pilsētas valdes norādītās vietās katru dienu.

!x §. Pilnīgi aizliegts visiem uzpircē-
jiem - atkalpārdevējiem nedēļas tirgos
pirkt sviestu, miltus, miltu izstrādājumus,
gaļu, gaļas produktus, kartupeļus, zirņus,
pupas, saknes, taukus, putraimus, piena
produktus, augļus un olas vasaras laikā
( no 1. aprīļa līdz 31. augustam) priekš
pulksten 9 un ziemas laikā (nol. septembra
līdz 31. martam) priekš pulksten 10 rītā.

6. §. Par tirgošanos uz tirgus tiek
ņemts sekošs tirgus nodoklis: nedēļas
tirgos — 10 sant. no vezuma un Ls I,— no
2 m gara galdiņa, bet gada tirgos:

Ls 0,50 no liellopa,
„ 0,30 „ cūkas,
,, 0,30 ,, jaunlopa,

[ ,— ,, zirga
,, 0,50 „ kumeļa,
„ 0,10 ,. aitas.
,, (i,50 ,, vezuma.
,, 1,— J m gara galdiņa.

Nodokli iekasē tirgus nodokļa saņēmējs,
tirgus uzraugs vai rentnieks.

7. §. Kārtību uz tirgus laukuma uztur
pilsētas valdes pilnvarotas personas resp.
tirgus uzraugs un policija, kuru rīkoju-
miem visiem apmeklētājiem 6ez iebildu-
miem jāpadodas.

8. §. Vietas tirgus bodītēm un galdiem
ierāda tirgus uzraugs, grupējot tos pēc
produktu šķirnēm.

9.- §. Uzbraucējiem uz tirgus jānostājas
tirgus uzrauga norādītās vietās un
kārtībā; kodēji zirgi pret košanu nodroši-
nāmi. Aizliegts atstāt tirgus laukumos
uzbrauktus zirgus bez uzraudzības.

10. §. Uzbrauk* uz tirgus laukuma bez
tirgošanās vajadzībām, vienīgi atpūtināt
un paēdināt zirgus, aizliegts.

11. §. Pēc tirgus beigām visi galdiņi un
tirdzniecības piederumi ir tūliņ no tirgus
laukumā jānovāc.

12. §. Uz tirgus jāievēro tīrība. Pār-
dodamiem produktiem, kā arī tirgošanās
kārtībai jāsaskan ar pilsētas izdotiem
sanitāriem noteikumiem-.

13. §. Šo saistošo noteikumu pārkā-
pējus sauks pie likumīgas atbildības uz
Sodu likuma pamata.

14. §. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā divu nedēļu laikā no viņu izsludinā-
šanas ,,Valdības Vēstnesī".

.15. §. Ar šo tiek atcelti- ,,Saistošie
noteikumi par tirgošanās kārtību Ainažu
pilsētā, kuri izsludināti „Vald. Vēstnesī" .
1927. g. 30. niim.

Pilsētas galva K. Sārts.
Sekretārs J. Slesers.

_____

ļ Tiesu
sluiliffiailfnii.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Annas-Otīlijas Pīpkalējs
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930.g. 3. jūnijā publicēto 192S. g.
18. aprīlī Dzērbenes pag. mirušās
Edes Ādama m. Mežinš, dzim.
Buli, 1928. g. 29. augustā mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā arī
visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mirušās Edes
Mežiņš mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, 'parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
L. Ne 4846. 9919
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Redaktors M. Ārons.

Ārzemes.
Liels nelaimes notikums Vācijā.

Berlinē, 23. jūlijā. Lielie Reinzemes
atbrīvošanas svētki Koblenčā beigušies
ar smagu katastrofu. Kad pēc krāšņās
iluminācijas ļaužu masas, kas bija sadrūz-
mējušās pie Ehrenbreitschteinas. citadeles,
kur Mozelē ietek Reina, saka* izklīst,
daudzi devās pāri šaurajam pontonu tiltam
Koblencas-Lizelas (Luetzel) ostā. Kad
uz ta atradās ap 100 cilvēku, tilts pēkšņi
sabruka. Visi gājēji iekrita ūdenī. Pie
tam daudz no viņiem nosita krītošie baļķi,

vai ap/gāžoties tos ierāva dzelmē smagie
pontoni. Tikai nedaudzām personām, kas
bija tuvāk krastam, izdevās izglābties
pašu spēkiem. Daļu izvilka no ūdens citi,
bet lielākā daļa noslīka. Līdz pulksten 1
naktī bij izzvejoti no upes jau 34 līķi.
Tiklīdz ziņa par smago katastrofu izplatī-
jās pilsētā, visas svinības tūliņ pārtrauca.

LTA.

KURSI.
Rīgas biržā, J930. gada 23. jūlijā

Devīzes:
1 Amerikas dollars ...... 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,195—25.245

10O Francijas franku 20,33—20,48
100 Beļģijas beigu ....... 72,20—72,75
100 Šveices franku 100,40—101,15
100 Itālijas liru ....... 27,06—27.27
100 Zviedrijas kronu 139,05—139,75
100 Norvēģijas kronu .... 138,55—139,25
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Austrijas šiliņu 72,80—73,50
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu ....208,10—209.100 Vācijas marku 123,50—124,15,
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 137,65—138,35
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts l 'kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 50—58

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1894. gada 7. janvārī Skujenes
draudzē mir. Ādama Ludvika d.
Kļaviņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs tie-
sības zaudējušas. L. Ne 3611.

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

9920 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Annas Pūriņš
un citu lūgumu un savu 1930. ģ.
27. maija lēmumu paziņo, ka
parādnieki Anna Pūriņš, Lilija
Dudde un citu parādu pēc obli-
gācijas par 2000 rbļ.. apstiprinā-
tas 1879. g. 22. jūnijā uz neku-
stamo īpašumu Rīgā, IV bipotēku
iecirknī, ar zemes grām. reģ.
Ne 910, izdotas no Dāvā Puring
par labu Albertam Komeliusam
Rambergs, ir samaksājis Eduar-
dam Kalniņam, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekiem dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tam-
dēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības uz augšā aprā-
dīto obligāciju, pieteikties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
dienas, kad šis sludinājums ie-
spēts ..Vaid. Vēstn." un aiz-

la, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdzējiem
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ns 4317.

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdei.^. A. Blūmentāls.
9924'> Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē .1930. g.
13. maijā izklausījusi Jāņa Straz-
diņa lūgumu iecelr aizgādnību
bezvēsts prombūtnē esošā Ernesta
Bagātā mantai nolēma: bezvēsts
promesošā Ernesta Bagātā man-
tai nodibināt aizgādnību, par
ko dot tīkojumu Pabažu pagast-
tiesai. L. Ne 3317.

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdei, v. Ā.. Blūmentāls.
9922o Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g. 8. jūl.
izklausījusi Vasilija un Stepana
Fedora dēlu Smetankinu aiz-
gādniecības iecelšanas lietu no-
lēma: par bezvēsts prombūtnē
esošo Vasilija un Stepana Fedora
dēlu Smetankinu atstāto mantu
iecelt aizgādnību, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai iz-
pildīšanai.

Rīgā, 1930.-g. 16. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

1000Ir Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Augusta Mell-
upa pilnvarnieka zvēr. adv. Jūlija
Arāja lūgumu un savu .1930. g.
1. jūlija lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Augusts Mellup's man-
tojumā daļu par 100 rbļ. apstipr.
1912. g. 2i. maijā ar Ns 358 uz
nekustamu īpašumu Valkas apr,,
Ilzenes muižas Vec-Mež-Sloke-
Videman Ne 41 mājām ar zemes
grāmatu reģ. Ne 2155 par labu
Alvīnei Bite, dzim. Mellups, ir
iemaksājis tiesas depozītā Ls 2,14
dēļ parāda dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības uz augšā
aprādīto parādu, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skai-
tot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests „Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, pa-rādu atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā

Rīgā, 1930. g. 16. jūlijā.
N 5083. iorj79r

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
17. jūnijā izklausījusi Pētefa-
K-ārļa Kriša d. Pērkona aizgād-
niecības iecelšanas lietu nolēma:
par bezvēsts prombūtnē esošā
Pētefa-Kārļa Kriša d. Pērkona
atstāto mantu iecelt aizgādnību,
par ko paziņot Rīgas pils. bāriņu
tiesai izpildīšanai.

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.

9923o Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. uji
2019. p. pamata paziņo, ka pec
1929. g. 14. jūnijā Ķēču pagastā
mirušā Jāņa Jura dēla Griba ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantnie-
kiem, legātāriem,fideikomisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ns 4420.

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdēt. v. A. B'lūmentāls.

9921 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
9. jūlija lēmumu pārreģistrēta
,,Golgovskas pagasta savstarpējā
ugunsapdrošināšanas biedrība",
ar jaunu nosaukumu: , ,,Gal-
gauskas savstarpējās ugunsap-
drošināšanas biedrība", kā arī
reģistrēti biedrības biedru pilnā
sapulcē 1930. g. 4. maijā pie-
ņemtie grozītie statūti.
Nodaļas pārziņa v i. (paraksts).
9928o Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
9. jūlija lēmumu reģistrēti ,,Lat-
vijas piensaimnieku centrālās sa-
vienības" biedru pilnā sapulcē
1930. g. 28. aprīlī pieņemtie
statūtu grozījumi.
Nodaļas pārziņa v. i. (paraksts).
9929o Sekretā'rs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
paziņo, ka ar viņas šī gada
9. jūlija lēmumu pārreģistrēta
..Strādnieku krāj-aizdevu sabie-
drība" ar jaunu nosaukumu:
„Otrā Rīgas krāj-aizdevu sa-
biedrība".
Nodaļas pārziņa v. i. (paraksts).
9930o Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa
uz Civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas šā
gada 9. jūlija lēmumu reg'istrfta
kooperatīva sabiedrība ar no-
saukumu: ,,Siguldas pilsētas nam-
īpašnieku krāj-aizdevu sabiedrī-
ba", ar valdes sēdekli Siguldas
pilsētā.
Nodaļas pārziņa v. i. (paraksts).
9931o Sekretārs Fridrichsons.

R.gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060 un
2062. p., ievērojot Jāņa Meldera
lūgumu un savu 1930. g. 1. jūlija
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc obligācijas par 1300rbļ.,
apstiprinātas 1914. g. 19. maijā
ar Ns 563 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Saikavas muižas
Lejas-Jošmal Ns 131 mājām ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1229 par
labu Vidzemes muižnieku kredīt-
biedrībai ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājusi zu-
dumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ns 5092.

Rīgā, 1930. g. 21. jūlijā.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmeptāls.
10318 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civ. proc. likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1930. g.
5. augustā, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
29. aprīlī Ķēču pagastā mir.
Pētera Jura d. Sipina testamentu.

Rīgā, 1930. g. jūlijā.
Prekšsēd. v. (paraksts).

10313r Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
7. aprīļa nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc: 1) obli-
gācijas par 1500 c. rbļ., korrob.
1881. g. 21. jūnijā ar Ns 5027
un 2) obligācijas par 650 c. rbļ.,
korrob. 1909. g. 18. februārī ar
Ns 229 uz Jēkabpils pilsētas
folvarku ,,Dukern" un pļav-
gabalus ar zemes grām. Ns 57,
34, 43, atzīts par samaksātu un
lūdzējam Jānim Vītoliņam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
10083o L. Ns 461/30.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
saskaņā ar savu šā gada 19. maija
nolēmumu dara zināmu vis-
pārībai, ka Uldriķis Kāpbergs
atzīts par garā vāju un viņa
personai un mantībai iecelta
aizgādnība. L. Ns 1026/30.

_ Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

10081o Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
10. jūlija nolēmumu , dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas 600 c. rbļ. lielumā, korrob.
1907. g. 13. februārī ar Ns 148
uz Ventspils apriņķa Užavas pag.
„LaugaIu Ns 1* 6*" mājām ar
zemes grām. Ns 1130/3199, atzīts
par samaksātu un lūdzējam Jā-
nim Gregeram dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. Ns 296/30.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste

H)082o Sekretārs Mittelhofs

Jtlgavas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 10. jūlija
lēmumu uzaicina bezvēsts prom-
esošo kopš 1918. gada Teodoru
Morziku, ai. Moziku ierasties
tiesā, vai dot tiesai par sevi
ticamas ziņas viena gada laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Vald. Vēstn." un līdz ar to
uzaicina ari katru citu personu,
kam ir drošas ziņas par minētā
Teodora Morzika, al.Mozika atra-
šanās vietu vai nāvi, pieteikt
tās šai tiesā, ar brīdinājumu, ka
noliktā laikā nesaņēmusi drošas
ziņas par to, ka minētais Teodors.
Morziks, ai. Moziks ir dzīvs,
tiesa uz ieinteresēto personu
lūgumu, saskaņā ar Civ. proc.
lik. 1951. p., ' atzīs viņu par
mirušu. L. Ns 3047* /30. .

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

10080o Sekretārs. Mitetlhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
saskaņā ar savu šī gada 26. jūnija
nolēmumu, dara zināmu vis-
pārībai, ka Jēkabs Bāders atzīts
par garā vāju un viņa personai
un mantībai iecelta aizgādnība.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
10002o L. Ns 483/30./30557.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz 1921. g. 1. februāra ' likuma
par laulību 50., 76. p., Civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 698. un
718. p. pamata, ar šo dara
zināmu Ādolfam Skudrem, ka
tiesa š. g. 12. maijā aizmuguras
nosprieda viņa laulību arVeroniku
Skudre, dzim. Kiršteins, šķirt.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
10003o L. Ns 153/30.

Priekšsēdētāja v. K- Vītols.
Sekretāra nal. F. Kāns.

Latgales apgabaltiesas reģ. nodaļa
dara zināmu, ka, saskaņā af
Latgales apgabaltiesas 1930. gi
II. jūlija lēmumu ,uz noteik. par
kooper. sabiedē un viņu savieti
7. un 8. p. pamata ' reģistrēta
sabiedrība Daugavpils pasta-tēlē-
grafa un telefona darbinieku
krāj-aizdevu kase un ievesti šīs
sabiedrības statūti kooperātivu
sabiedrību reģistri.

Biedrības valdessēdeklisatrodas Daugavpilī.
Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijās

Reģ. nod. pārz. v. (paraksts).
1001 Iz Sekretārā v. A. Auzinš.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
19. jūnija nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šādajēkabpils-Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā uz Eduardam Pētera
dēlam Pļavinskim piederošiem
nekustamiem īpašumiem Jēkab-
pils pilsētā ar zemes grāmatu
NsNo 12, 13 un 20 korroborēta
obligācija par 2000 cara rbļ., kas
izdota ar Kristīnes-Paulīnes Jē-
kaba m. Pļavinskis vārdu un
korroborēta 1912. g. 19. novembri
ar žurn. Ns 2168, ierasties šaī
tiesā mēneša . laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un'iesniegt
minēto akti.

Ja noliktā laikā akti neiesniegs,
tiesa atzīs to par samaksātu nri
lūdzēiaru Eduardam Pļavinskim
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. Ns 1220/30.g.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

10088z Sekretārs Mittelhofs.Jelgavas apgabaltiesa
izlabo sludinājumu mir. Nochuma
Šleime-Simsona d. Niša manto-
juma lietā, kurš iespiests ,,Val-
dības Vēstneša" 295. num. no
1929. g. 31. dec, kurā nepareizi
iespiests mirušā tēva vārds
„Šleina", jābūt „Šleime".

Priekšsēd. v. K. Vītols.
10341r Sekretārs (paraksts)

Liepājas apgabaltiesas reģistr.nod.
uz Civ. proc. lik. 146071. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1930. g.
12. jūnija lēmumu pārreģistrēti
Liepājas patērētāju biedrības
,,Zieds" statūti ar jaunu nor
saukumu: Liepājas patērētāju
kooperatīvs ,,Zieds ", par ko ir
ievesta kooperātivu sabiedrību

saviemou reģistra i

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
10. jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc pirkuma
pārdevuma akts, korrob. 188 .4. g.
21. maijā uz Ventspils apriņķa
Puzes pag. ,,Vēveru" mājām ar
zemes grām. Ns 502/1588, atzīts
par iznīcinātu un lūdzējai, Valsts
zemes bankai, dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. Ns 635/30.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

10084o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
10.jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc: I) obli-
gācijas par 1950 c. rbļ., korrob.
1894. g. 3. decembrī ar Ns 1329
un 2) obligācija par 700 c. rbļ.,
korrob. 1908. g. 22. novembrī ar
Ns 2591, uz Bauskas apriņķa
Kaucmindes muižas ,,Annite-
Liel" mājām ar zemes grām.
Ns 340, atzīts par samaksātu un
lūdzējiem Natālijai un Jēkabam
Ramaņiem dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. Ns 417/30.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

10085o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
26. jūnija nolēmumu, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādas Jelgavas-Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Minnai Jāt-
nieks, dzim. Pelite, piederošā
nekustamā īpašuma . Jelgavas pil-
sētas V iecirknī ar zemes grām.
Ns 303 un ar zemes grām. Ns 305
korroborētas aktis: 1) obligācija
par 2200 rbļ., izdota 1913. gada
5. augustā ar Ivana Banisa vārdu
un korroborēta 1913. g. 5. augustā
ar Ns 1916 un 2) obligācija par
2400 rbļ.. izdota 1913. g, 5. au-
gustā ar Ivana Banisa vārdu un
korroborēta !9I3.g. 5. augustā ar
Ns 1918, kuras abas blanko cedē-
tas, ierasties šaī tiesā viena mē-
neša laikā/skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas , ValdīhasVēst-
nesī" un iesniegt minētās aktis.

Ja noteiktā laikā aktis neie-
sniegs, tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējai Minnai
Jātnieks atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

ļelgavfi, 1930. g. 15. jūlijā.
i()087z L. Ns 3182/30. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs,.

un vīnu aa|a,
48. lapā (1920. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Lie-
pājā. Ns 23'30. g.

Liepājā, 1930. g. 15. jūlijā.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

9932a Sekretāra v. E. Speķis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
10. jūlija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
pirkuma-pārdevuma akts, korrob.
1868. g. 23. janvārī ar Ns 164
uz Jelgavas apriņķa Abguldes-
Grinfeldes mujžas ,,Būru" mā-
jām ar zemes grām. Ns 1913,
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai,
Valsts zemes bankai, dota tiesība
prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 15. jūlijā.
10086z L. Ns 625/30. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.



Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jāņa Vasilija d. Guh.inova lū-
gumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Umernišu sādžas
viensētas zemes gabala, platībā 7
desetīnas 1200 kv. asis Jaun-
Iatgales (senāk Ostrovas) apriņķa ,
Linavas (senāk Tolkovas) pagastā
Umernišu sādžas zemes robežā^,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kam
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
djenas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamā';
mantas īpašnieku bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un bipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ns 2708

Daugavpilī, 19.30. g. 15. jūlijā.
Kommisijas priekšsēdētāja v.

9945z E. Kriķis.
Sekr.-darb.'v. i. B. Vembris.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā
Ns 1-b* pamatojoties uz 1925. g.
29. maija likumu par aizdevumu
nodrošināšanu, ieķīlājot tiesības
uz lauku nekustamu mantu, un
1920. g. 31. marta papildinājumu
pie šī likuma, paziņo , ka Valsts
zemes bankas aizdevumu pie-
dzīšanai:

1) Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nodaļas telpās Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā Ns 10, 1930. g.
10. sept., pīkst. 10 dienā, pārdos
atklātā vairāksolīšanā tiesību uz
saimniecību ar ēkām, meliorā-
cijām un citiem zemes piederu-
miem, kas atrodas Rēzeknes apr.,
Gaigalovas pag., Idenas' sādžas
viensētā Ns 29, 29-a un iedalīta
Jānim Jēzupa d. un Aloizijam
Ludviga d. Švediem.

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplatībā 14,176 ha

!/3 ideālām daļām, b) no dzīvo-
jamās ēkas, kūts, šķūņa, lanības
šķūņa, kambara un klēts arī
!/3 ideālām daļām.

3) Solīšana sāksies no Ls600,—.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kas līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a) drošības naudu '/s daļu
no trešā pantā minētās summas
t. i. Ls 120,— ;

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

Lūgumi dēļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 ne-
dēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ
pēc izsoles beigām, jāpapildina
iemaksātā drošības nauda līdz
?/s daļai no nosolītās summas.
Pārējās 4 5 daļas jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk, kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šoprasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1930. g. 21. jūlijā.
Ns AR 1383. 10355

Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļa.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
un citu prasību apmierināšanai
1930. g. 24. septembrī, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskos 2. torgos pārdos
Kārļa Reinholda d. Feldberga
nekustamu īpašumu Talsu apr.
Stendes pag. Stendes muižas
,,Rūpnieki" mājas, 1,677 ha pla-
tībā, ar zemes grām. reģ. Ns2788;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 4600,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Tukuma-Talsu
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošan-i nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrada līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1930. g. 22. jūlijā,
10382 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
29. jūlijā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 101,
iebraucamā vietā, Jāņa Gelbes
lietā, pārdos Jēkaba Āboltiņa
kustamu mantu, sastāvošu no
smagā automobiļa un novērtētu
par Ls 1500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 2. jūlijā.
10387 Tiesu izp. J. Zirģels.

Latgales apgabaltiesas 1. civilnod.

paziņo vispārībai, ka 1929. g.
7. februārī mirušā Andreja (An-
driva) Ādama d. Rubana (Ru-
bina) 1927. g. 30. septembri
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 19.30. gada 24.
marta lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
J 0005z lieta Ns 1256a/30.g.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Ti 11 i ņ š

Latgales apgabaltiesas reģ. nodaļa
dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
11. jūlija lēmumu, uz noteik. par
kooper. sabiedr.. un viņu savicn.
1. un 8. p. pamata reģistrēta
Katle«u piensaimnieku sabiedrība
un ievesti šīs sabiedrības statūti
kooperatīvu sabiedrību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Liepnas pagastā.

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
Reģ. nod. pārzinis v. (paraksts)

10012z Sekretāra v. A'. Auziņš

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
.dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
11. jūlija lēmumu, uz noteik. par
kooper. sabiedr. un viņu savien.
7. un 8. p. pamata reģistrēta
Austrumu-Latvijas krāj-aizdevu
sabiedrība un ievesti šīs sabie-
drības statūti kooperatīvu sabie-
drību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Daugavpilī.

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
Reģ. nod. pārz. v. (paraksts).

IOOIOz Sekretāra v. A. Auziņš

Latgales apgabaltiesas 3. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1928. gada
21. decembrī mirušā Michaila
Nikitas d. Čvikova 1927. gada
15. februārī sastādītais notariālais
testaments ar apgabaltiesas 1929.
gada 6. maija lēmumu apstipri-
nāts. Lieta . Ns 2701 a/29. g.

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

9936z Sekretāra v. i. K.Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas 3. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
7. novembrī mirušā Jura Krusta
dēla Teilana 1926. g. 20. decembri
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1930. g.30. maiia
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
9935z ' Lieta Ns 873a 30.

Priekšsēdētāja b. v. (paraksts)
Sekretāra v. i. K- Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas 3. civīlnod.
. paziņo vispārībai, ka 1928. gada

-1. jūnijā mirušā Onufrija Matīsa
(Matveja) d. Povula-Medinika
1928. g. 4. maijā sastādītais
privāttestāments ar apgaba!
tiesas 1930. g. 17. februāra lē-
mumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
. 9938z Lieta Ns 959a/30' .g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. i. K. Ozoliņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jāņa Miķeļa d. Mūrnieka lū-
gumu, par nekustamās mantas
sastāvošas no Staģelu sādžas
zemes gabala, ar nosaukumu
,,Jaun-Lindiešu mājas", platībā
apmēram 10 desetīnas, vairāk vai
mazāk, cik dabā izrādīsies, Bau-
skas (senāk Poņevežas) apriņķa.
Īslīces (senāk Ķiburu) pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
— uzaicina visas personas, kam
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kommi-
sijai par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
āprobežojum. ar neapstrīdamas
pārdošanas un bipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām. Ns 2716

Daugavpilī, 1930. g. 15. jūlijā.
Kommisijas priekšsēdētāja v.

?99442 E. Kriķis.
Sekr.-darbv. v. i. B. Vembris.

Rubas pagasta tiesa,
pamatodamās uz savu nolēmumu
no 1930. g. 8. janvāra izsludina,
ka Ezeres pagasta pils. Made
Zēmeris, dzim. Bauka, dzīvojoša
Ezeres pagasta Novadnieku mā-
jās, adoptē Miliju Šteinbergs,

. dzim. 1911. g. 21. maijā un
dzīvojošu Rubas pagasta likušu
mājās, piešķirot viņai visas liku-
mīga bērna mantošanas tiesības
un uzvārdu ,,Zēmeris".

Personas, kam būtu kādi iebil-
dumi pret šo adoptāciju, tiek
uzaicinātas pieteikties šai pa-
gasta tiesā sešu (6) mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Vald. Vēstn." trešo reizi.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
pieņemti un adopcija tiks no
pagasta tiesas atļauta.

Rubā, 1930. g. 25. jūnijā.
8535v 1 Pagasta tiesa.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
5. augustā, pīkst. 10 dienā. Rīgā,
Brīvības ielā Ns 75, pārdos
Ābrama Hoca kustamu mantu,
sastāvošu no manufaktūras
precēm, novērtētu par Ls300,—.

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

Rīgā, 1930.g. 22. jūlijā. 10388
Tiesu izp. O. Stellmachers.
Daugavpils pilsētas prefektūra

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi BL Ns
012552, izdotu 1928. g. 11. aprīlī
no Daugavpils prefektūras ar
Vladislava [ackeviča vārdu.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
30. jūliji, pīkst ' . 10 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā Ns 27, dz. 66,
pārdos Ābrama Goldšmidta ku-
stamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls520,—.

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

Rīgā, 1930. g. 22. jūlijā. 10389
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rigas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļ 'a ielā- Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. !. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, L. Kalēju
ielā Ne 9/11, ,,Ekspress" no-
liktavā pārdos Sarās Markuzes
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 22. jūlijā.
L. Ns 1263. 10394

Tiesu izp. V. Požariskis.

Salgales pagasta tiesa,
Jelgavas apriņķī, pamatodamās
uz sava 1930.* ģ. 16. aprija nolē-
muma izsludina, ka Salgales pag.
pilsoņi Juris Miķeļa d. Goba un
viņa sieva Līzete Krišjāņa m.
Goba, dzim. Jakobsons, dzīv.
Salgales pagasta Dauknu m.
adoptē Ludvigu-Mārtiņu Jāņa d.
Zīle, dzim. 1919. g. 28! martā un
dzīv. Salgales pagasta Dauknu
m., piešķirot viņam likumīga
bērna mantošanas tiesības un
uzvārdu ,,Goba ".

Personas, kam būtu kādi
iebildumi pret šo adopciju, tiek
uzaicinātas pieteikt šos iebil-
dumus šai pagasta tiesai sešu
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Vald. Vēstn." trešo
reizi.

Pēc minētā, termiņa notecē-
šanas nekādi iebildumi netiks
pieņemti un adopcija tiks no pa-
gasta tiesas atļauta.

1930. g. 16. jūlijā. 2
)0273r Pagasta tiesa.

Liepājas 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 21. jūlija
lēmumu un uz Civ. proc. lik.
146G-. p. pamata, pasludjna.

ka no Hirša Cerna Ivanam Pri-
luckim, dzīv. Liepājā. Lorenča
ielā Ns 4, izdota un pie Aizputes
notāra K. Vittenberga 1930. g.
3. jūlijā ar reģ. Ne 1467 aplieci-
nāta pilnvara visu CernaMietu
vešanai visās tiesu, administra-
tīvās un sabiedriskās iestādēs —
skaitās par iznīcinātu. Ns 984

Liepājā, 1930. g. 21. jūlijā.
10342r Miertiesn. J. Gertmans.

Liepājas 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 21. jūlija
lēmumu un uz Civ. proc. lik.
146044 .-48 . p pamata, pasludina
ka no Nafteļa Cerna, Ivanam Pri-
luckim, dzīv. Liepājā, Lorenča
ielā Ns 4. izdota un pie Aizputes
notāra K. Vittenberga 1930, g.
3 jū'ijā ar reģ. Ns 1469 aplieci-
nāta pilnvara visu Cerna lietu
vešanai v'sās tiesu, administra-
tīvās un sabiedriskās iestādēs —
skaitās par iznīcinātu. Ns 985

Liepājā, 1930. g. 21. jūlijā.
10343r Miertiesn. J. Gertmans.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. jūlijā, puiksten 12 dienā,
Rīgā, Kr Barona ie 'ā Ns 142,
dz. 2, pārdos Lidijas un Paula
Pērkons kustamu mantu, sastā-
vošu no l kājminamās šujma-
šīnas ,,Zinger" firmas u. c. un
novērtētu par Ls 510,—.

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

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
10395 Tiesu izpildītājs J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
1. augustā, pīkst. I! dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 77, dz. 1,
pārdos Mozusa Veiskopa ku-
stamu mantu, sastāvošu no 1
magonkoka drēbju skapja un
novērtētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
10397 Tiesu izpildīt. J. Dribā.

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
5. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Artilērijas ielā Ns 54, dz. 6,
pārdos Jāņa Reinsona kustamu
mantu, sastāvošu no 1 ozolkoka
bufetes u. c, novērtētu par
Ls 580.

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

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
mona t,.„ ;.*,-, i r»,-; k-,i vjj^ i itou it1 j. i>iiua

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
1. augustā, pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 128,
pārdos a/s ,,A . Jansons un Co."
kustamo mantu, sastāvošu no
1 kopējamās mašīnas ,,V. A. Teli",
novērtētu par Ls 2000.

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

Rīgā, 1930. g. 11. jūlijā.
10398 Tiesu izpildīt. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
30. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ķengeragā, Ulmaņa mājā, Lat-
viešu akciju bankas lietā pārdos
Jāņa Ulmaņa kustamu mantu,
sastāvošu no riņķa zāģa, novēr-
tētu par Ls 300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
10392 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
30. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ķengeragā, Pavasara mājā, pār-
dos Kārļa Cimdiņa kustamu
mantu, sastāvošu no adāmma-
šīnām, novērtētu par Ls 320.

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

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
10393 Tiesu izpildīt. V. Strauss.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ne 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Grienvaldes-Iecavas krāj-
aizdevu sab. prasības pēc 1928. g.
17. janvāra ar žurn. Ns 224
korob. obligācijas un citu pra-
sību apmierināšanai no Jāņa
Kalnavēdera 1930. g. 24.'se'tembri, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
abgabaltiesas sēžu zālē, publiskos

torgos pārdos Jāņa Jura d.
Kalnavēdera nekustamo īpašumu
Bauskas apr. Misas pagasta
,,Vēder-Kalne" mājas 31,44 des.
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4310;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem pār Ls 5600,—
ar'%;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

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

Jelgavā, 1930. g. 22. jūlijā.
10378 Tiesu izp. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
30. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ķengeragā, Ulmaņa māja, Lat-
viešu akciju bankas lietā pārdos
Žaņa Ulmaņa kustamu mantu,-
sastāvošu no ēvelmašīnas, novēr-
tētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
10391 Tiesu izo. V. Strauss.

.u .ļ.. .

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
30. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Ķengeragā, Ulmaņa mājā, Lat-
viešu akciju bankas lietā pārdos
Žaņa Ulmaņa kustamu mantu,
sastāvošu no frēzmašīnas un lielā
riņķa zāģa, novērtētu par Ls 320.

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

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
10.390 Tiesu izpild. V. Strauss.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns24, ist. 20, paziņo:

1) ka Kārļa Dzelzīša prasības
apmierināšanai no Annas Eren-
felds 1930. g. 24. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Annas Matīsa m. Eren-
felds nekustamu īpašumu Talsu
apr. Kandavas pagasta ,,Dumpe "
mājas 79,99 desetīnas platībā
ar zemes grāmatu reģ. Ns 3573;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 4500
ar 0'ai /0i

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Tukuma-Talsu
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

lelgavā, 1930. g. 22. jūlijā.
10380 Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Krišjāņa Šlosberga un
citu prasību apmierināšanai
1930. g. 24. septembrī, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Jāņa
Jāņa ī d. Šlosberga nekustamo
īpašumu Bauskas apr. Ceraukstes
pag. ,,Kaļķu cepļi", ar zemes
grāmatu reģ. Ns 10595;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 5000,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt,' jāiemaksā
zalogs — desmitā dala no ap-
vērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1930. g. 22. jūlijā.
10379 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

i) ka Ludvuga Rūtena un
citu prasību apmierināšanai no
Andreja Janovska, 1930. g.
24. septembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Andreja
Kārļa d. Janovska nekustamu
īpašumu, Bauskas apr. Kur-
menes pagasta ,,Dudur" mājas,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 717;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1305,71
ar % un mūža uzturu Annai
Janovskis;

4) ka personām, kas vēlas pie
toreiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no aņ-
vērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1930. g. 22. jūlijā.
10381 Tiesu izn. K. Burdais.
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Paziņojums.

1930. g. 28. jūnijā finanču mi-
nistris apstiprinājis
Tirdzniecības un rūpniecības

akciju sabiedrībai

„West-Export"
statūtu 21. § grozījumu, sa-
skaņā ar ko samazināts valdes
locekļu skaits uz 3—6 direk-
toriem, līdzšinējo 6—9 vietā.

Tirdzniecības nodaļas
priekšnieks P. Kalnozols.

10374r Revidents Aug. Celmiņš.
Rīgas prefektūras 2. iec. pr-ks

paziņo, ka š. g. 11. augustā,
pīkst. 10 no rīta, Dzirnavu ie'.ā
Ne 20, dz. 12. pārdos vairāk-
solīšanā Hermīnes Azers ku-
stamu mantu, sastāvošu no:
kumodes ar 4 atvilknēm, apaļa
galdiņa un kušetes, kopvērtībā
par Ls 22. I0376r

Rīgas notārs V. Kanskis,
uz Zofijas Decs (Daetz) 1930. g.
21. jūlija lūgumu ar reģ. Ns 6926,
izsludina ka Zofija Decs atsauc
un anullē pilnvaru jaunsaim-
niecības pārzināšanai Talsu apr.,
Ārlavas pagastā Jaunā muižā,
izdotu Agnesei Tverdovskis-Hart-
manis un apliecinātu Rīgas no-
tāra V. Kanska kantorī 1929. g.
13. jūnijā ar reģ. Ns 5051, līdz
ar tālākpilnvarojumiem.
1031 Ir Not. v. i. Ģed. Bērents.

Latgales apgabal*itsas Ludzas
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Ludzā, Vakzāles
ielā Ns 1, paziņo:

1) ka Va'sts zemes bankas Rē-
zeknes nodaļas nrasībā par
Ls 85,27 ar soda naudas % un
piedzīšanas izdevumiem, pēc Lat-
gales apgabaltiesas 1. civīlno-
daļas rīko'uma jio 1930. g.
I5./16. aprīļa ar Ns 776 30,
1930. g. 4. oktobrī, sākot no
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
pirmā publiskā izsolē pārdos
Aleksandra-Antona d. Greivuļa
nekustamu mantu, kas atrodas
Ludzas apr., Pildas pagastā zem
nosaukuma Vītoliņu Ne 15F mā
jas ar zemes grāmatu reģ.
Ns 7376 (55 sēj.) un sastāv no
Rest-ostatkovas muižas izdaFtas
zemes 11,55 ha platības;

2-* ka šī nekustama manta pār-
došanai izsolē ir novērtēta pai
Ls 1700;

3) ka bez augšminētās prasības
minētā nekustama manta ir ap-
grūtināta ar hipotēku parādiem
par Ls 1500;

4) kā solīšana sāksies no no-
vērtēšanas jeb priekšrocīgo prasī-
bu summas, skatoties uz to,
kura no šīm summām izsoles
dienā būs augstāka;

5) personām, kas vēlās pieda-
līties izsolē, ir jāiemaksā drošības
nauda desmitā daļa no novēr-
tēšanas summas;

6, zemes grāmatas šai neku-
stamai mantai tiek vestas Lat
galēs zemes grāmatu nodaļā
Daugavpilī.

Personām, kam ir kādas te-
sības uz pārdodamo nekust,
mantu, ka^ pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz šo pārdodamo ne-
kust, mantu, ir ieskatāmi Lat-
gales apgabaltiesas 3. civīlnod.
kancelejā Daugavpilī.

Ludzā, 1930. g. 20. jūlijā
10345r Tiesu izpild. (paraksts).

Rīga-Preču stacijas pr-ks
ziņo, ka š. g. 29. un 30. jūlijā,
Rīga-Preču stacijā, pīkst. 10,

pārdos ūtrupē
šādus no saņēmējiem neiz-

pirktus sūtījumus:
1) 2 mc siļķes, sālītas, sv.

155 kg, pēc sūt. Dundaga—
Rīga-Pr. Ns 21289. nosūt. Dun-
dagas pat. b-ba, san. J. Gutmans;

2) 1 mc. biezp'ens, nekaltēts,
sv. 145 kg, pēc sūt. Rūjiena—
Rīga-Pr. Ns 43655, nosūt. Maz--
salaces piens, sab., saņ. dup!.
uzrād.;
3) 3 mc. gaļas, sālīta, sv. 433 kg,

pēc sūt. Kalsnava — Rīga-Pr.
Ne 54329, nosūt. Judels Finger-
hut, saņ. dupl. uzrād.;

4) 2 ķp. lupatas, izņ. zīda, sv.
387 kg, pēc sūt.Rēzekne I — Rīga
Pr. Ne 407606, nosūt. Avsejs'
Bobrovs, saņ. dupl. uzr.;

5) 2 kp. lupatas, izņ. zīda, sv. .
388 kg, pēc sūt. Rēzekne I—Rīga-
Pr. Ne 407605, nosūt. Avsejs,
Bobrovs, saņ. dupl. uzrād.;

6) 1 mc. siļķes, sālītas, sv.
77 kg, pēc sūt. Koknese—Rīga-
Pr. Ne 60321, nosūt. Leizers Šif,
saņ. Nathan Alperovics;

7) 3 kp. lupatas, izņ. zīda, sv.
538 kg, pēc sūt. Rēzekne I —
Rīga-Pr. Ne 466713, pārdotas
ūtrupē 1930. g. 28. jūn., bet līdz
šim laikam neizņemtas;

8) 1 ms. rudzu maize, sv. 23 kg,
pēc sūt. Skrīveri — Rīga-Pr..
Ns 476789, nosūt. Jānis Bendiņš,
saņ. dupl. uzrād.;

9) atrastas mantas:
I sn. rudzu maize, sv. 0,3 kg,
Rojas stac. 10384r

Priekšnieks Putnis.

Rīgas prefektūras 2. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 1. augustā,
pīkst. 10 no rīta, Kr. Barona
ielā Ns3, pārdos otrreizējā vairāk-
solīšanā firmai J. Graumanis un
dēli kustamu mantu, sastāvošu
no: 28 gab. separatoru un da-
žādām kantora mēbelēm un vieni
dzelzs decimāla svari, kopvērtībā
par Ls 3000. 10375r

Rīgas prefektūras 12. iec. pr-ks
1930. g. 31. jūlijā, pīkst. II. pār-
dos publiskā vairāksolīšanā Mazā
Biķernieku ielā Ns 2, Paviļam
Markovam piederošu nekustamu
mantu, sastāvošu no 1 smagā
automobiļa ,,Brockway" firmas,
modelis ,,J. B." motora Ns 3920,
novērt, par .Ls 1912. 10377r

Bauskas apr. polic. 1. iec. pr-ks
izsludina, ka š. g. 1. augustā.
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas apr.
pr ka pārvaldes Bauskā, Pils
ielā Ne 52, pārdos vairāksolīšanā
Vilhelmam Priede aprakstītu
mantu, sastāvošu no viena 6 g.
veca ērzeļa, novērt. paLs 40
dēļ pagasta pērs. nodokļa pie-
dzīšanas. 10346r



Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgam pases

un personas apliecības, kuras
pieteiktas par zudušām -pēc šāda
saraksta:

1) Latvijas pasi ser. BA
Ns0l0364,izd.no9.iec.l928.g.10.V
ar Helēnes Gerasimovs v.; 2) La-
tvijas pasi ser. AT No 022945 no
8. iec. 1928. g. 10. febr. ar Au-
gusta Kubazepa v.; 3) Latv.
pasi ser. AL Ne 007789 no 1. iec.
1. nov. 1927. g. ar Itas Fains v.;
4) Latv. pasi ser. BK Ne 6602
no Rīgas prēf. 16. aug. 1928. g.
ar Hanas Feigelsons v.; 5) Latv.
pasi ser. BJ Ne 015176 no 4. iec.
1928. g. 13. jūn. ar Georga Lūsis
v.; 6) Nanzena pasi Ne 25209 no
Rīgas prēf. 1928. g. 3. apr. ar
Vilhelma Stempkovska v.; 7)
pērs. apl. Ne 615 no Daugavpils
prēf. 1925. g. 10. nov. ar Andreja
Šklars v.; 8) Latv. pasi ser.
AV Ns 003619 no 8. iec. 1928. g.
ar Raisās Michalčuks v.; 9) pērs.
apl. Ns 193 no Rīgas prēf.
1929. g. 31. maijā ar Pētera

Da&is v.; 10) Latv. pasi ser.
BP Ns 012317 no Liepājas prēf.
1927. g. ar Paulīnes Stroke v.;
1\ \ Latv. pasi ser. AL Ns 015385

no ' 3. iec. 1927. g. 29. okt. ar
Eduarda Eglīša v.; 12) Nanzena
pasi Ns 13910 no Rīgas prēf.
1925. g. ar Feodora Nazarenko v.;
13) Latv. pasi ser. AV Ne 019569
no 8. iec. 1928. g. 20. marta ar
Marijas Kļavinš v.; 14) Latv.
pasi ' ser. Ne 022203 no Auces
polic. pr-ka 1927. g. ar Kārļa
Muša v.; 15) Latv. pasi ser. JA
Ne 006386 no Cēsu apr. 1. iec.
pr-ka 1930. g. 20. janv. ar Pau-
līnes Lācis-Karo v.; 15) Latv.
pasi se-\ BJ Ne 023133 no
Rīgas prēf. 1928. g. 14. jūn. ar
Imanta Ziediņa v.; 17) Latv.
pasi ser. AT Ne 015207 no
12. iec. 1928. g. 13. febr. ar
Alfrēda Incīša v.; 18) Latv. pasi
ser. Ne 003095 no 10. iec. 1927. g.
29. nov. ar Jēkaba Strazdiņa v.;
19) Latv. pasi ser. BJ Ne 0'l5946
no Liepājas prēf. 1928. g. 12.sept.

ar Oskara Slefindorfa v.; 20) Latv
pasi ser. AN Ns 011079 no S. iec.
1927. g. 15. nov. ar Oto Lesiņa
v.; 21) Latv. pasi ser. AK
Ns 006588 no 8. iec. 1927. g.
4. okt. ar Jāna Bergina v.;
221 Latv. pasi se *r. AV Ns 021071
no Rīgas prēf. 1928. g. 21. martā
ar Feigas Matisons v.; 23) pērs.
apl. Ns 238 no Valmieras apr.
pr-ka 1926. g. 22. sept. ar Annas
Medinskis v.; 241 Latv. pasi ser.
BA Ns 020986 no 3. iec. 1928. g.
ar Ludviga Svirplise v.; 25) Latv.
pasi ser. AP Ns 008461 no' Rīgas
prēf. 1927. g. 24. dec. ar Jūlija
Baumana v.; 26) Latv. pasi ser.
MJ Ns 008860 no Rīgas prēf.
1930. g.,8. martā ar Kārja Lībieša
v.; 27) Latv. pasi ser. BA
Ne 022325 no Rīgas prēf. 1928. g.
7. maijā ar Helēnes ivanovs v.;
28) Latv. pasi ser. AL. Ns 9470
no 3. iec. 1927. g. 24. okt. ar
Valtera Bēra v.; 29) Latv. pasi
ser. AN- Ns 466 no Rīgas prēf.
1927. g. 5. nov. ar Augusta
Eliskalna v.; 30) Latv. pasi ser.
AL. Ns 8900 no 6. iec. 1927. g.
27. okt. ar Rachnieļa Beļina v.;
31) Latv. pasi ser. AJ Ns 3033 no
5. iec. 1927. g. 15. sept. ar
Lariona Afanasjeva v.; 32) Latv.
pasi ser. BJ Ns 017,366 no Rīgas
prēf. 1928. g. 2. jūn. ar Henrietes
Strauss v.; 33) Latv. pasi ser.
BJ Ne 2! no Rīgas prēf. 1928. g.
11. jūn. ar Austras Skuja v.;
34) Nanzena pasi Ne 34426 no
Rīgas prēf. ar Jefima Turorceva
v.; 35) Latv. pasi ser. CZ
Ns 001764 no Ventspils polic.
pr-ka 1926. g. 27. okt. ar Artura
Bumbiera v.; 36) Latv. pasi
ser. AN Ne 6510 no Rīgas-
Jūrm. ,1927. g. 15. nov. ar
Nikolaja Mitenberga v.; 37)
Latv. pasi ser. BK Ns 8738 no
Rīgas prēf. 1928. g. 7. sept.
ar Kārļa Ošenieka v.: 38) Latv.
pasi ser. MT Ne 2076 no Iršu
pag. 1927. g. 3. dec. ar Oskara
Gagnusa v.:. 39) Latv. pasi ser.
BK Ne 22156 no Rīgas prēf.
1928. g. 30. maijā ar Alises
Rīdelis v.; 40) Latv. pasi ser.
BK Ns 8454 no Rīgas prēf.
1928. g. 18. sept. ar Aleksandra
Rubuļa v.; 41) Latv. pasi ser.
AZ Ns 018462 no 9. iec. 1927. g.
12. dec. ar Helēnes Staruškins v.;
42) Latv. pasi ser. AK Ns 9315
no 3. iec. 1927. g. 5. okt. ar Ma-
tildes Lucis v.; 43) Latv. pasi
ser. AP Ne 6396 no 9. iec. 1927. g.
28. dec. ar Feigas Šperlings v.;
44) Latv. pasi ser. AV Ns 8527
no 9. iec. 1927. g. 15. nov. ar
Georgiia Šeibeļa v.; 45) Latv.
pasi ser. KL Ns 019704 no Sa-
benes pag. 1928. g. 28. janv. ar
Emīlijas Koržans v.; 46) Latv.
pasi ser. AZ Ne 001550 no XII
iec. 1927. g. 2. dec. ar Valtera
Kipenvarlica v.; 47) Latv. pasi
ser. BJ Ne 018469 no Rīgas prēf.
1928. g. 7. jūn. ar Jēkaba Ploča
v.; 48) Palestīnas pasi Ne 23474
no Palestīnas 1929. g. 9. apr. ar
Frīdas Tonis v.; ' 49) Latv. pasi
ser. BA Ne 020451 no Rīgas prēf.
1928. g. 4. maijā ar Matronas

Dukalevs v.; 50) Latv. phs> ser
AN Ne 016277 no III iec. I92, .g.
22. nov. ar Hessela Špungina v.;
51) Latv. pasi ser. AJ Ne 806 no
8. iec. 1927. g. 9. sept. ar Zarafc
Jachnins v.; 52) Latv. pasi ser.
JA Ne 006266 no Cēsu pils. p.dic.
pr-ka 1927. g. ar Pētera Gruzdi ņa
v.; 53) Latv. pasi ser. AL
Ne 7874 no 1. iec. 1927. g. 3. nov.
ar Juliannas Monkevičs v,.;
54) Latv. pasi ser. BK Ne 016454
no 9. iec. 1928. g. 24. dec. ar
Pētera Matuka v.; 55) Latv. pasi
ser. BK Ne 025746 no Rīgas
prēf. 1929. g. 6. jūl. ar Aloisa
Romanovska v.; 56) Latv. pasi
ser. AN Ne 010140 no 6.. ieo.
1927. g. 15. nov. ar Irmas Heinoe
v.; 57) Latv. pasi ser. AA
Ne 017598 no 9. iec. 1927. g_
9. sept. ar Konstantīna Beļejuna
v.; 58) Latv. pasi Ne 159997 no
Rīgas prēf. 1921. g. 8. apr. ar
Sores Zeligsons v.; 59) pagaidu
per?, apl. Ne 1344 no Rīgas prēf,.
1929. g. 22. nov. ar Marijas
Vilciņš v.; 60) Latv. paši ser..
AJ Ns 004777 no 4. iec. 1927. g..
16. sept. ar Martas Arbergs v.;

61) Latv. pasi ser. A ļ Ns 023007
no 8. iec. 1928. g. 13. febr. ar
Kristīnes Jansuns v.; 62) Latv.
pasi ser. BK Ns 23559 no Rīgas
prēf. 1929. g. 1. jūl. ar Markusa
L.azara v.; 63) Latv. pasi ser.
OZ Ne 020310 no Rīgas prēf.
1927. g. 14. dec. ar Vasilija
Pčalina v.; 64) Latv. pasi ser.
AV Ne 1097 no 4. iec. 1927. g.
8. nov. ar Gersona Levina v.;
65) Latv. pasi Ne 34193 no Rīgas
prēf. 1919. g. 6. dec. ar Jāņa
Gotharda v.; 66) Latv. pasi ser.
BA Ns 4066 no 8. iec. 1928. g.
12. apr. ar Viktora Ozola v.;
67) Latv. pasi ser. AV Ns 012040
no Rīgas prēf. 1928. g. 2. martā
ar Emīlijas Dreimanis v.; 68) La-
tvijas pasi ser. JT Ns 018552 no
Preiļu pag. 1928. g. 12. apr. ar
Jevgeņijas Prokofjevs v.; 69)
Latv. pasi ser. AL Ns 2420 no
Rīgas prēf. 1927 g. 17. okt. ar
Annas Geidans v.; 70) Latv. pasi
ser. LP Ns 199 no Rīgas prēf.
1928. g. 25. apr. ar Antona
Antana v.; 71) Latv. pasi ser.
AV Ns 9815 no Rīgas prēf.
1928. g. 28. febr. ar Aloiza Jan-
kuna v.; 72) Latv. pasi ser.
AP Ne 23187 no 3. iec. 1928. g.
21. janv. ar ļāna Eglīša v.;
7.3) Latv. pasi seV.BA Ns 8304 no
Rīgas prēf. 1928. g. 23. apr. ar
Genovevas Orups v.; 74) Latv.
pasi ser. AA Ns 022734 no Rīgas
prēf. 1927. g. 10. sept. ar Olgas
Balodis v.; 75) Latv. pasi
ser. BJ Ns 670 no Rīgas prēf.
1928. g. 9. maijā ar Aleksandras
Flanders v.; 76) Latv. pasi ser.
BK Ns 7542 no Rīgas prēf.
1928. g. 29. aug. ar Jūlija
Tautera v.; 77) Latv. pasi ser.
BA ' Ne 007278 no Rīgas prēf.
1928. g. 20. apr. ar Pētera Gal-

vana v.; 78) Latv. pasi ser.
PK Ne 021117 no Kandavas pag.
1927. g. 29. nov. ar Žana Dokis v.;
79) Latv. pasi ser. AV Ne 238 no
Rīgas prēf. 1928. g. 14. febr.
ar Zinaīdas Emke v.; 80) Latv.
pasi ser. AN Ns 008481 no 9. iec.
1927. g. 14. nov. ar Indriķa
Jansona vārdu. 10385r

Rīgas prefektūras rakstsNs5925
no š. g. 1., 2.. 3., 4., 5., 7., 8.,
9., 10.. 11., 12., 14. un 15. jūlija.

i ^

3)ažāāt
stuāimUļumi.

?

Rīgas ebreju savstarpigā
kredītbiedrība,

m. Kalēju ielā Ns 9/11,
uzaicina savus biedrus uz

ārkārtēju vispārēju sapulci,

kas notiks š. g. trešdienā,
6. augustā, pīkst. 19, biedrības
telpās, m. Kalēju ielā Ne 9/11.

Dienas kārtība:
1) sapulces priekšsēdētāja vē-

lēšanas;
2) valsts saimniecības depar-

tamenta revidentu akts par
izdarīto revīziju nolasīšana:

3) Valsts saimniecības depar-
tamenta raksta no š. g.
14. jūlija nolasīšana;

4) lēmuma pieņemšana par re-
videntu konstatēto kļūdu, ne-
pareizību un pretlikumību no-
vēršanu;

5) dažādi. 10373r Valde.

Apstiprinu.
Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.

Finanču ministris A. Petrevics.

Latviias Manā Rita
3-klW naudas loterijas Ii. 23

noteikumi.
' nodaļa. Loterijas iekārta.

I'. Latvijas Sarkanais Krusts sarīko 3-kIasīgu naudas loteriju
ar 3 izlozēm šādos termiņos: I klase — 1931. g. no 2. līdz
5. novembrim, II klase — 1931. g. no 1. līdz 4. decembrim un
III klase— 1932. g. no 4. līdz 30. janvārim.

2. Loterija sastāv no 300.000 lozēm 1.500.000 latu vērtībā
un no 100.000 vinnestiem un 2 prēmijām 1.091.008 latu vērtībā.
Vinnesti sadalās šādi:

I klases izloze — 1931. g. no 2. līdz 5. novembrim.
Ls Ls

2 vinnesti pa 2.000— 4.000 —
4 „ „ '1.000 — 4.000 —
4 „ „ 400,— 1.600 —

20 „ „ 200,— 4.000 —
50 „ „ 100— 5.000 —
50 „ „ 40— 2.000 —

200 „ „ 20,— . 4.000 —
800 „ „ 10— 8.000 —

12870 „ „ 4— 51.480 —

14000 vinnesti par Ls 84.080 —
II klases izloze — 1931. g. no 1. līdz 4. decembrim.

Ls Ls
2 vinnesti pa 5.000,— 10.000 —
4 „ „ 2.000— 8.000,—
6 „ „ 1.000,— 6.000 —
6 „ „ 400— 2.400 —

20 „ „ 200,— 4.000,—
50 „ „ 100,— 5.000,—
50 „ „ 40— 2.000 —

200 „ „ 20— 4.000 —
800 „ „ 10— 8.000 —

12862 ' „ „ 6— 77.172 —
14000 vinnesti par Ls 126.572,—

III klases izloze — 1932. g. no 4. līdz 30. janvārim.
Ls Ls

2 vinnesti pa 20.000,— 40.000 —
2 prēmijas „ 10.000,— 20.000 —
8 vinnesti „ 5.000,— 40.000 —

24 „ „ 2.000,— 48.000 —
60 „ „ 1.000— 60.000,—
70 „ ?;; 400,— 28.000 —

210 „ „ 200— ? 42.000 —
600 „ „ 100— 60.000 —
700 „ „ 40— 28.000 —

6600 „ „ 20— 132.000 —
63726 „ „ 6,— 382.356 —

72000 vinnesti un 2 prēm. par ? Ls 880.356 —
3. Loterijas plānu, noteikumus un izvešanas kārtību apsti-

prina finanču ministris.
4. Loterijas darbus pārzina un vada Sarkanā Krusta galvenās

valdes izvēlēta kommisija. ,
5. Saskaņā ar Latvijas Sarkanā Krusta statūtu § 6, loterijas

norēķini padoti Valsts kontrolei.
6. Tiesiskās attiecības starp loterijas ložu pircējiem un

Sarkano Krustu, kā loterijas sarīkotāju, nosaka vienīgi šie notei-
kumi; nolīgumi, kurus noslēdz lozes pircējs un pārdevējs un kuri
nesaskan ar minētiem noteikumiem, Sarkanam Krustam nav saistoši.

7. Par vinnestu izmaksu Sarkanais Krusts atbild ar visiem
saviem īpašumiem.

II nodaļa. Ložu iekārta.
1. Visas 300.000 lozes sadalās divās sērijās: A un B. Katras

sērijas lozes numurētas no 1 līdz 150.000. Pārdod pilnas lozes un
pilno ložu piektdaļas (visām 3 klasēm) un klašu lozes (vienai klasei).

2. Pilnas lozes derīgas visu triju klašu izlozēm. Klases lozes
derīgas vienīgi tai klasei, kurai tās pirktas.

3. Lozes numurs, uz kuru krīt kāds vinnests, nākošā klasē
vairs līdzi nespēlē. Ja līdzspēlētājs grib loterijā tālāk piedalīties,
tad viņam jāpērk jauna loze.

4. Klases lozes, uz kurām attiecīgā klasē nav kritis vinnests,
apmaina pret nākošās klases lozēm uz IV nodaļā minētiem no-
teikumiem.

5. Lozes derīgas, ja uz viņām ir Sarkanā Krusta priekšnieka
un Loterijas kommisijas locekļu paraksti, attiecīgs numurs un
sērijas apzīmējums un ja lozē iespiests Latvijas Sarkanā Krusta
zīmogs.

6. Par lozes īpašnieku skaitās tās uzrādītājs, un nekādi
iebildumi par viņas zaudēšanu un bojā iešanu netiek ievēroti.

111 nodaļa. Ložu cena.
1. Pilna loze visām 3 klasēm maksā Ls 5,—, pilnas lozes

piektdaļa maksā Ls 1,—. I klases loze maksā Ls 1,50; par šīs lozes
apmaiņu uz turpmākām klasēm jāmaksā II klasē Ls 1,50 un
III klasē — Ls 2,—.

2. Kas nav pircis lozi iepriekšējās klasēs, bet vēlas spēlēt
turpmākās klasēs, tam jāsamaksā arī lozes iepriekšējo klašu vērtība.

IV nodaļa. Klašu ložu apmaiņa.
1. Klases loze derīga vienīgi tai klasei , kurai tā pirkta. Ja

klases lozes īpašnieks, kuram klases izlozē nav kritis vinnests,
vēlētos piedalīties nākošās klases izlozē, tad tam jāapmaina loze
uz nākošo klasi.

2. Šāda nākošās klases loze jāizņem 20 dienu laikā pēc
iepriekšējās klases izlozes beigām. Minētā laikā iepriekšējās
klases lozes īpašniekam paglabā pēc iespējas to pašu numuru
nākošās klases izlozei.

3. Klases loze jāapmaina uz nākošo klasi tikai tur, kur tā
nirkta.

4. Ja iepriekšējās klases lozes īpašnieks nav 20 dienu laikā
savu klases lozi apmainījis, tad pārdevējam tiesība nākamās klases
lozi pārdot citam.

5. Pie klašu ložu apmaiņas jānodod atpakaļ iepriekšējās
klases loze.

6. Kas šīs nodaļas iepriekšējo punktu noteikumus nav ievērojis,
bet vēlas piedalīties nākamo klašu izlozēs , tam jāpērk jauna loze
uz III nodaļā minētiem noteikumiem.

V nodaļa. Izlozes kārtība un vinnestu saraksti.
1. Izlozes dienas izsludina ,,Valdības Vēstnesī".
2. Lozes sagatavo un izlozi izdara Loterijas kommisijas

uzraudzībā.
3. Ložu numurus no 1 līdz 150.000 un vinnestu zīmītes

ieliek urnās izlozes dienā publikas klātbūtnē. Katrs izvilktais vinnests
attiecas uz abām ložu sērijām, tādēļ vinnestu urnā jāieliek .vinnestu
zīmītes pusei no noteikumos paredzētiem vinnestiem. i

4. Pēc katras pabeigtas izlozes Loterijas kommisija izdod
drukātu vinnestu sarakstu, kuru izsludina ,,Valdības Vēstnesi" un
izsūta ložu pārdevējiem.

5. Pirmo divu klašu izlozes ilgst ne mazāk kā 4 dienas,
bet trešās klases izloze — ne mazāk kā 24 dienas.

6. Loterija padota Valsts kontroles uzraudzībai.

VI nodaļa. Prēmijas.

I. Trešā klasē ir 2 prēmijas, katra Ls 10.000— apmērā.
Tās piešķir berdzamās izlozes dienas pēdējam vinnestam. Vienu
prēmiju izmaksā sērijas „A" attiecīgās lozes īpašniekam, otru —
sērijas ,,B" lozes īpašniekam.

VII nodaļa. Vinnestu izmaksa.
1. Vinnestus izmaksā Sarkanais Krusts vai viņa pilnvarotas

iestādes vinnējušo ložu iesniedzējiem.
2. No vinnestiem un prēmijām pie izmaksas atrēķina vienīgi

15% par labu Sarkanam Krustam.
3 Vinnestu izmaksu sāk 2 nedēļas pēc attiecīgas klases

izlozes slēgšanas.
4. Pilnas lozes īpašniekam, kuram I vai II klasē kritis vinnests,

līdz ar vinnestu atmaksā ari par nākošām klasēm iemaksāto naudu,
tādēļ, ka lozes numurs, uz kuru kritis vinnests, tālāk vairs līdzi
nespēlē.

VIII nodaļa. Vinnestu izņemšanas laiks.
Vinnesti jāizņem 3 mēnešu laikā, skaitot no III klases pēdējās

izlozes dienas, pretējā gadījumā tie pāriet Latvijas Sarkanā Krusta
īpašumā.

Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.
10165 Banku nodaļas priekšnieka v. i. V. Gailits.

]. Jelgavas kājnieku pulks
1930. g. 5. augustā, pulksten 10,

pārdos vairāksolīšanā

vienu armijai nederīgu,
vezumnieku tipa, zirgu.

Izsole notiks Jelgavā, pulka
kazarmās, Pulkveža Brieža ielā.

2 10Z^

Rūjienas muita
pārdos atklātā izsolē 1930. gada
21. augustā, pulksten 10, muitas
telpās,konfiscētās kontrabandas

lietā Ne K. 2/30 mantas:

putraimus, cukuru u, c.
Pārdodamās mantas novērtētas
par Ls 1,03 un tās apskatāmas
ūtrupes dienā pirms izsoles.
10353 Rūjienas muita.

Mala telpas
izīrējamas no 1930. g. 1. augusta
Rīgā, Pēterbaznicas laukumā
Ns 37. Tuvākas zinas pie sēt-
nieka. L2708 10399

Iekšlietu ministrijas pasu no-r
daļa izsludina par nederīgu Bruno
Kaufelta nozaudēto ārzemju
pasi JVe 7027, izd. 1927. g. 7. okt.

Ternejas pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto Lāčplēša
kara ordeņa apliecību Ns 2965,
izdotu 1921. g. 17. jūlijā ar
Osipa Baklanova vārdu '. 9604z

sts tipogrāfijā.

Rēzeknes apriņķa valde
izdos ceturtdien, 31. jūlijā 1930.g.,
pīkst. 12 dienā, Rēzeknes apriņķa
valdes telpās Rēzeknē, Brāļu
Skrindu ielā Ns 6,

mazākprasītājiem otrreizējā
jauktā izsolē

Silajāņu ārsta punkta jaun-
būves darbus

par summu Ls 37.700.
Pie izsoles jāiemaksā 5% dro-

šības naudas no maksas aprēķina
summas naudā vai ari bankas
garantiju. 2*

Iepazīties ar maksas aprēķi-
niem un noteikumiem var Rē-
zeknē, apriņķa valdē. 10354r

Iespiests VaT

Likumu un Ministrukabineta
noteikumu krājums.

1930. g. 11. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,40
ar piesūtīšanu . „ 0,46

Saturs:
107; Likums par konsulāro kon-

venciju starp Latviju un
Franciju.

108) Likums par šķīrējtiesas
līgumu starp Latviju- un
Dāniiu.

Pasta un tēiesr. departaments
izsludina rakstveida izsoli

L2718 š. g. 11. augustā, pulksten 11, uz 10402

10Ķi stacionāri akumulatoru baterijām,
sastāvošām no 24 elementiem un 5 gab. pārveidotāja agregātiem.

Drošības nauda 10% no piedāvājuma kopsummas. 2*
Tuvākas ziņas Pasta un telegrāfa departamenta 10. istabā.

Mežu departaments
paziņo, ka 1930. g. 30. jūlija izsoles sludinājumā (iespiests ,,Valdības
Vēstneša" š.g. 157. numurā) ieviesušās kļūdas:
Vecmuižas v-bas vien. 16, 19,15 steri priedes stutmalkas vietā, jābūt

191,15 steri; 53,6 steri egles un priedes stutmalka 2,47 m g.
vietā jābūt 2,75 m g. un 72,0 steri skuju koku kluči vietā, jābūt
72,3 steri;

Jēkabpils v-bas vien. 4,46,00 steri stutmalkas vietā jābūt 406,00 steri;

Cesvaines v-bas vien. 8, 144,00 steri stutmalkas vietā jābūt 140,00steri
un vien. 5, 247,30 steri papīrmalka 2,44 rri g. vietā, jābūt 2,14
m g-;

Rīgas vien. 181, 1237,78 ntf (1206 s?āb.) priedes baļķi vietā, jābūt
1188 gab. un 778,73 m(885 gab.) egles baļķi vietā, jābūt
787.73 m3 (907 gab);

Strenču v-bas vien. 14, novērtējuma Ls 1550 vietā, jābūt Ls 1700
un vien. 15, novērtējuma Ls 2200 vietā, jābūt Ls 2400.

Rīgas vien.. 182, novērtējuma Ls 55520 vietā, jābūt Ls 50070 un
vien. 183, novērtējuma Ls 36950 vietā, jābūt Ls 35950.

No izsoles noņemta Šlīteres v-bas vien. 1! un Lubānas v-bas
vien. 9. 10386r'

Dzelzceju virsvaldes techn. direkcija
izdos rakstveida sacensība

š. g. 14. augustā, pīkst. 12 dienā,
izolācijas ierīkošanas darbus Rīgas Galvenā stac. virs
bagāžas un citu telpu dzelzsbetona pārsegumiem, balstu

mugurām un citās vietās.
Drošības nauda Ls 1000.
Piedāvājumi aizzīmogotās aploksnēs iesniedzami teclmiskas

direkcijas kancelejā ist. 315a ne vēlāk kā līdz š. g. 14. augustam,
pīkst. 12.

Tuvākas zinas darba laikā Dzelzceļu virsvaldē, Rīgā, Gogoļa
ielā Ns 3, ist. 3* 12. L 2709 10400

Dzelzceļu virsvaldes Mašīndīrekcīja
izsludina š. g. 25. augustā

sacensību
l gab.750 mm cēla plāt. motorvagonu iegādei dHit

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi saņemami Dzelzceļu virs-
valdes Mašīndirekcijā, 216. istabā, darba laikā. L2715 10401

Ualsts Varakļānu simnaziiai
vajadzīgs

skolotājs
zēnu vingrošanai, militārai apmācībai, dziedāšanai un mūzikai
(pūtēju orķestrim), — kopā 16 nedēļas shindas.

Kandidātus lūdz pieteikties personīgi, vai iesūtot dokumentu
norakstus ar īsu līdzšinējās darbības aprakstu skolas kancelejā
līdz š. g. 5. augustam.

10175i" L2624 1* Direktors.
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