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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

Valdības rīkojumi tin pavēles.
Saziņā ar iekšlietu ministri

apstiprinu.
1930. g. 30. jūlijā.

Zemkopības ministris
V.Gulbis.

Noteikumi
par kodināšanas līdzekļu izsniegšanu
1930. g. rudenī lauksaimniekiem
valsts neatmaksājamā pabalsta veidā.

1. Ar vajadzīgiem kodināšanas līdze-
kļiem pirmā kārtā apmierināmi mašīnu
koplietošanas punkti un citas organizā-
cijas, kuru rīcībā ir kodināšanas aparāti,
kas pieejami visiem vietējiem lauksaim-
niekiem. Kodināšanas līdzekļus šīm vaja-
dzībām Zemkopības ministrija izdala tieši.
Pārējo kodināšanas līdzekļu daudzumu
Zemkopības ministrija sadala pēc apriņķiem,
samērā ar ziemāju sējumu platību, pie
kam kodināšanas līdzekļu izdalīšanu uz
vietām pārzina apriņķu valdes.

2. Kodināšanas līdzekļu izdalīšanu lauk-
saimniekiem apriņķu valdes var izdarīt
tieši caur pagastu pašvaldībām, vietējām
kooperatīvām organizācijām, vai arī caur
vietējo agronomisko personālu.

3. Kodināšanas līdzekļi izsniedzami par
brīvu. Izdalīšanas izdevumu segšanai
apriņķa valdes var atļaut ņemt no lauk-
saimniekiem ne vairāk kā 10 sant. no
katras oriģināliesainojuma vienības.

4. Kodināšanas līdzekļi izsniedzami
lauksaimniekiem, kas paši vai ar graud-
niekiem apsaimnieko savu zemi, tāpat ari
zemju nomniekiem.

5. Saimniecībām ar ziemāju sējas pla-
tību līdz 1,5 ha, var izsniegt ne vairāk
kā 50 gr Germisana,vai !00 gr Uspuluna-U.,
bet saimniecībām ar lielāku platību —
līdz 100 gr. Germisana, vai 200 gr.
Uspuluna-U.

6. Kodināšanas līdzeklis izsniedzams
oriģināliesainojuma līdz ar lietošanas pa-
mācību pret saņēmēja parakstu. Par ko-
dināšanas līdzekļa indīgumu jāatgādina
katram saņēmējam.

7. Apriņķu valdēm "resp. tās pilnvaro-
tām personām Zemkopības ministrijas
izsūtītie kodināšanas līdzekļi jāizdala lauk-
saimniekiem 10 dienu laikā. Pārpalikums
nododams nekavējoties apriņķa valdei atpa-
kaļ, sadalīšanai pa rajoniem, kur kodinā-
šanas līdzekļi pieprasīti papildus.

8. Kodināšanas līdzekļu izdalītajiem
jāved saraksts, kurā atzīmējams: 1) kodi-
nāšanas līdzekļu izdalītāja (iestādes vai
personas) nosaukums un adrese, 2) saņē-
mēja vārds un uzvārds, 3) atrašanās vieta
(pagasts un māja) un 4) ziemāju sējas platība.

9. Norēķini par izdalīšanai nodoto kodi-
nāšanas līdzekļu izlietošanu apriņķu valdēm
jāiesūta Zemkopības ministrijai ziemāju
sējas sezonai beidzoties, bet ne vēlāk par
1930. g. 15. novembri.

10. Par nepareizu ziņu sniegšanu, kā
arī par valsts vai pašvaldības iestāžu
maldināšanu kodināšanas līdzekļu saņem-
šanai, draud Sodu likumā 444 1. pantā
paredzētais sods.

Zemkopības departamenta
direktors P. Grāvs.

Augu aizsardzības inspektors K. Roze.

Apstiprinu.
Tautas labklājības ministris

V.R u b u 1 s.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš.

Dienesta noteikumi ostu ārstiem.
1. Ostas ārsts ir veselības departamenta

priekšstāvis ostā un tās territorijā.
2. Ostas ārsta darbības rajons sakrīt

ar ostas administratīvām robežām. Viņa
pastāvīgā dzīves vieta ir attiecīgas ostas
pilsēta; tikai sevišķos, izņēmuma gadī-
jumos, ar katrreizēju veselības departa-
menta atļauju, ostas ārsts var dzīvot
ārpus attiecīgas ostas pilsētas.

3. Ostas ārsta amats, likumā paredzētā
kārtībā, ieskaitīts valsts civildienesta un
tādēļ arī kā tāds padots pastāvošiem no-
teikumiem par civildienestu.

4. Izpildot savus dienesta pienākumus,
ostas ārsts lieto zīmogu 35 mm caurmērā
ar valsts ģerboni un uzrakstu ,,ostas
ārsts" (pievienojot attiecīgas ostas no-
saukumu}.

5. Ostas ārsts tieši padots veselības de-
partamentam. Viņa augstākais priekš-
nieks — tautas labklājības ministris.
Visi ostas ārsta iesniegumi ministrirri iet
caur veselības departamentu. Izņēmumi
pielaižami tikai sevišķi steidzamos gadī-
jumos, pie kam tūliņ pēc tam jāpaziņo
par notikušo ari veselības departamentam.

6. Uz dienestu attiecošos rīkojumus
ostas ārsts saņem no veselības departamen-
ta. Citas iestādes griežas pie ostas ārsta
caur savu priekšniecību.

7. Ostas ārsts darbojas ciešā kontaktā
ar attiecīgas ostas valdi.

8. Uz tautas veselības kopšanu un
aizsardzību attiecošo likumu un rīkojumu
izpildīšanu ostas ārsts savā rajonā pār-
rauga saziņā ar ostas valdi un policiju.
Vajadzības gadījumos ostas valde un
policija griežas rakstiski vai mutiski pie
ostas ārsta un kopīgi ar viņu izdara sa-
nitāro apskatīšanu. Gadījumos, kur vaja-
dzīga policijas vai ostas valdes līdzdarbība,
ostas ārsts grieža? ar attiecīgiem norādī-
jumiem pie ostas valdes vai policijas
priekšniecības, kura tad vai nu pati, vai
arī komandējot sev padotos ierēdņus, pie-
palīdz nozīmēto uzdevumu izpildīt.

Policija ziņo ostas ārstam par visiem
viņai zināmiem saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām ostas territorijā.
Policija pēc ostas ārsta norādījumiem
izved viņas varā esošos sērgas apkaro-
šanas, kā arī citus, sanitārā stāvokļa
uzturēšanai pienācīgā līmenī paņēmienus.
Par nelaimes gadījumiem ostas rajonā
policija un ostas valde nekavējoties ziņo
ostas ārstam.

9. Ostas ārstam neiztrūkstoši jāpiedalās
ostas padomes sēdēs kā padomu devējam
sanitāri-techniskos jautājumos. Par šajos
jautājumos pieņemtiem lēmumiem ostas
ārstam jāziņo veselības departamentam.

10. Ostas ārsta sanitārai uzraudzībai
padota visa osta un tās territorijā, ar
visām uz viņas atrodošām ēkām, iestādēm
un noliktavām, un visi ostā atrodošies
peldošie līdzekļi un kuģi. Sevišķa vērība
piegriežama kuģiem, kup peld zem Lat-
vijas karoga, tāpat ostas ārsts pārrauga
arī visus plostus un plostniekus ostas
rajonā.

11. Palīdzības sniegšanas punkts jūr-

niekiem, kuri saslimuši ar venēriskām
slimībām, padots ostas ārsta pārraudzībai.
Tāpat viņš pārrauga un vada arī kuģu
deratizāciju, dezinsekciju un dezinfekciju.

12. Ostas ārsts vāc un kārto stati-
stiskās ziņas par saslimšanas gadījumiem,
sevišķi ar lipīgām slimībām, ostā starp
jūrniekiem un vispār uz kuģiem. Šī uz-
devuma sekmēšanai ostas ārstam ir tie-
sība pieprasīt no kuģa kapteiņiem un
stauveriem rakstisku ziņojumu par katru
ostā saslimušo jūrnieku vai kuģa strādnieku.
Sevišķos gadījumos, un ja apstākļi to

prasa, ostas ārstam ir tiesības ievietot
slimos jūrniekus slimnīcās uz attiecīgā
kuģa rēķina.

13. Ostas ārsts izmeklē jūrniekus, kuri
vēlas iestāties valsts dienestā, nosakot
vai tie derīgi un piemēroti jūras dienestam
vai ne. Vajadzības gadījumos viņš ari
izdod tiem attiecīgas apliecības.

14. Medicīnisku palīdzību ostas ārsts
nesniedz, izņemot sevišķi smagus nelaimes
gadījumus, kādos viņš organizē un vada
glābšanas un palīdzības sniegšanas darbus.

15. Vajadzīgos ūdens satiksmes lī-
dzekļus ostas ārsts uz pieprasījumu saņem
no ostas valdes.

Rīgā, 1930. g. 2. jūnijā.
Veselības departamenta dfrektors

Dr. Aug. Pētersons.
Jūrniecības departamenta direktora v.

J. Kalējs.
Administratīvā departamenta direktors

K. Šlosberes.

Rīkojums Nr. 180
1930. g. 28. jūlijā.

Papildinājums noteikumos ,,ievedmuitas
atmaksa akc. sabiedrībai ,,Fenikss" par
ārzemju materiāliem (vagonu daļām un
piederumiem), kas izlietoti uz ārzemēm iz-
vesto ledus vagonu izgatavošanai"(rīk.
JMs 269/28, 8/29 un 143/30. g. izslud.
„Vald. Vēstn." 1928. g. 207., ' 1929. g.

9. un 1930. g. 136. num.).
Papildinot rīkojumu Ne 143/30. g. no-

saku, ka uz rīkojumos JV° 269/28 un 8/29. g.
pievesto noteikumu pamata atmaksājama
ievedmuita arī par ārzemju lokomotīvju
daļām, kas ietilpst šādos eksportējamos
lokomotīvju daļu komplektos:
Preču lokomotīvju ser. 0. B. — 45 loko-

motīvju daļu komplektos un
pasaž. lokomotīvju ser. H. B. — 4 loko-

motīvju daļu komplektos.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 179
1930. g. 30. jūlijā

1929. gada rīkojumu JV°JV° 158 un 163
(izslud. 1929.g. „V. V." 122. un 127. num.)

atcelšana.
Iekšlietu ministrijas robežapsardzības

priekšnieks un finanču ministrijas muitas
departaments paziņo, ka sakarā ar Krūzas
muižas un Kamardes-Usišku robežas pār-
ejas punktu pārņemšanu no robežapsar-
dzības attiecīgu muitu pārziņā un atvēr-
šanu viņu vietā muitas punktu, ar šo
tiek atcelti 1929. g. rīkojumi NaNe 158 un
163 (izslud. 1929. g. „V. V." 122. un
127. num.) par minētiem punktiem preču
ie- un izlaišanas tiesību piešķiršanu uz
1924. g. un 1927. g. „Va!d. Vēstn."
217. un 60. num. publicēto noteikumu
pamata.
Iekšlietu min. robežapsardzības pr-ka v.

Strazdiņš.
Finanču min. Muitas departamenta

vicedirektors B. Pavasars.

Rīkojums Nr. 375
1930. g. 30. jūlijā

par š. g. rīkojuma JVe 263, par Valsts
dzelzceļu autobusu satiksmi Jelgavā, pa-

pildināšanu.
Uzdodu š. g. 24. maija rīkojumu N° 263,

kas iespiests š. g. ,,Dzelzceļu Vēstneša"
20. numurā, papildināt šādi:

Pēc piektās rindkopas, kura beidzas ar
vārdiem ,,5 sant. vienā virzienā" ierakstīt
šāda satura jaunu rindkopu: ..Katram
par pilnu tarifa maksu braucošam pas-
žierim ir tiesība vest līdzi bez maksas vienu
bērnu, vecumā līdz pilniem 5 gadiem,
ja šis bērns autobusā neaizņem atsevišķu
sēdvietu; par pārējo šāda vecuma bērnu
vešanu, kuri brauc kopā ar pasažieri,

no katra ņemama maksa, kā par bērnu,
kurš vecāks par 5 gadiem. Bērni, vecumā
līdz 5 gadiem, bez pieaugušu pavadības
autobusā nav uzņemami".

Šis rīkojums spēkā ar 1930. g. 5. au-
gustu.

Dzelzceļu galvenā direktora v. i.
K. Spriņģis.

Ekspluatācijas direktora v. i. Kļaviņš.
Finanču direktora v. i. I. Leitis.

Rīkojums
par lauku gada, mēneša un nedēļas

tirgiem.
Iekšlietu ministrija paziņo vispārībai,

ka saskaņā ar pašvaldību lēmumiem ir
atļauts noturēt tirgus šādās vietās:

Gada tirgus:
Talsu apriņķa Pastendes pagastā

15. aprīlī, strīpojot 4. maija un 10. oktobra
tirgus.

Jēkabpils apriņķa Biržu pagastā līdz
šim noturēto gada tirgu pirmā trešdienā
pēc pirmā aprīļa — likvidēt.

Kuldīgas apriņķa Rendas pagastā
15. oktobra tirgu pārcelt uz 11. oktobri.

Menesa tirgus:

Ludzas apriņķa Mērdzenes pagastā
katra mēneša otrā datumā. Reizē ar to
līdz šim minētā pagastā atļautie gada
tirgi (20. februārī, 18. maijā un 20. oktobrī)
atcelti.

Nedēļas tirgus:
Valkas apriņķa Gaujienas pagastā,

Gaujienas muižā — ceturtdienās.
Jēkabpils apriņķa Dignājas pagastā —

ceturtdienās.
Kuldīgas apriņķa Kabiles pagastā —

sestdienās.
Daugavpils apriņķa Jāsmuižas paga-

stā, ,,Ordovkas" sādžā — pirmdienās.
Rīgā, 1930. g. 31. jūlijā. N° 90649.

Pašvaldības departamenta
direktora v. J. Ziemanis.

Nodaļas vadītāja v. A. ļaunbērzs.

Ministru kabineta sēde 1930. g. 31. jūlijā.
Noteikumi par kodināšanas līdzekļu iz-

sniegšanu 1930. g. rudenī lauksaim-
niekiem valsts neatmaksājamā pa-
balsta veidā.

Dienesta noteikumi ostu ārstiem.
Papildinājums noteikumos ,,ievedmuitas

atmaksa akc. sabiedrībai ,,Fenikss "
par ārzemju materiāliem, kas iz-
lietoti uz ārzemēm izvesto ledus va-
gonu izgatavošanai.

1929.g. rīkojumu N°N°158 un 163atcelšana.
Papildinājums rīkojumā par valsts dzelz-

ceļu autobusu satiksmi Jelgavā.
Rīkojums par lauku gada, mēneša un

nedēļas tirgiem.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Ziedojumi Brīvības piemineklim.
Sapieru pulks Ls 446,—, Šķibes pagasta

pašvaldība Ls 200,—, Latvju jaunatnes
savienības Bērzmuižas organizācija no
kopīga ar pagasta komiteju izrīkojuma
Ls 200,—, Rūjienas piensaimnieku sabie-
drība Ls 140,—. Pa Ls 100,—: Meirānu
piensaimnieku sabiedrība, Rīgas tekstīl--
fabriku akc. sab., Dobeles, Mežmuižas un
Rīgas namnieku, amatnieku un tirgotāju
krāj-aizdevu sabiedrības, Mežmuižas sav-
starpējā ugunsapdrošināšanas biedrība,
Lielauces krāj-aizdevu sab. kopā ar uguns-
apdrošināšanas biedrību un caur konsu-
lātu Dancigā Hekmanis no Hamburgas.
Rīgas maizniekubiedrība Ls 80,-—, Jaun-
vāles pagasta valde, Latviešu-holandiešu
biedrība Amsterdamā un Rīgas zvejnie-
cības biedrība Ls 50,—, Latvijas pret-
alkohola biedrības Vadakstes nodaļa
Ls 46,66 (izrīkojums), P. V. Zāfīša saime
Ķīnā caur ,,Atpūtas" redakciju Ls 45,60
un citas mazākas summas. Rīgas apriņķa
pamatskolu inspektors no apriņķa skolām
Ls 383,50 un Rīgas pilsētas 2. iec. pamat-
skolu inspektors — Ls 238,40. Valsts
Smiltenes ģimnāzija Ls 203 (izrīkojums),
V. Olava komercskola — Ls 151,—,
Latvijas vācu skolas — Ls 2759,60.
Lielākās summas no vietējām komitejām
šādas: dzelzceļu virsvaldes — Ls 1781,
Rīgas garnizona — 1257,'ļjfmanču mini-
strijas — 1129, pasta un telegrāfa dep-ta —
700, valsts kontroles — 200, tieslietu mi-
nistrijas — 269, ārlietu f.ministrijas —
543, skolu departamenta r,—T383, Rīgas
12. iecirkņa — 390, Tukuma""aprinka —

404, Bauskas — 1202, Daugavpils — 132,
Valmieras — 410, Cēsu — 264, Talsu — 305,



Jēkabpils — 124, Liepājas pilsētas — 454,
Daitgc^pi

ls
— 759. Rūjienas — 332,

Preiļu — 206, Zilupes — 277. Ķemeru —
100. i.-unvāles pagasta —99, Kursīšu —
100, Liepupes — 115, Stelpes — 101,
Omuļu — 96, Umurgas — 183, Grundzāles
— 78, Kokneses— 61, Vecauces — 68
u. c. Kopsummā — Ls 242.848,66.
Brīvības pieminekļa komiteja sirsnīgi pa-
teicas visiem 'laipnajiem ziedotājiem un
centīgajiem ziedojumu vācējiem.

Komitejas priekšsēdētājs
Valsts Prezidents A. Kviesis.

Paziņojums
Rīgā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr Alvīne Tetters pieņemta par valsts
darbinieku ārsti Rīgā.

Slimniekus pieņem Rīgā,BaložuielāN°29.
Departamenta direktors F. Roze.

Valsts darbin. ārstn. nod.
vadītājs Dr Driba.

Paziņojums
Liepājā dzīvojošiem valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas Darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr R. Rubinšteins pieņemts par valsts
darbinieku ārstu Liepājā.

Slimniekus pieņem Liepājā, Tirgoņu
ielā JS9 14.

Departamenta direktors F. Roze.
Valsts darbinieku ārstn. nod.

vadītājs Dr Driba.
Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs

paziņo, ka Valmieras apriņķa 2. iecirkņa tiesu
izpildītāja iecirkņa pārzināšana uz 3 nedēļām,
skaitot no š. g. 1. augusta, uzdota Valmieras
apriņķa 1. iecirkņa tiesu izpildītājam 0. Kas-
par s o n a m , Valmierā.

Rīgā, 1930. g. 30. jūlijā. Nš 4741.
Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretārs 0. B 1it m b e r g s.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas 2. iecirkņa miertiesnesis

izbeidz š. g. 14. marta ,,Valdības Vēstneša"
60. numurā iespiesto Olgas Jēkaba m. Vasi-
ļ e v s k i s meklēšanu.

Ludzā, 1930. g. 29. jūlijā. J\° 15/krim.
Miertiesnesis J. Konrāds.

Sekretārs Ed. Rozens. Redaktors M. Ārons.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 1. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,20—25,25-

100 Francijas franku 20,31—20,46
100 Beļģijas beigu 72,25—72,80
100 Šveices franku 100,30—101,05
100 Itālijas liru 27,04—27,25
100 Zviedrijas kronu 139,05—139,75
100 Norvēģijas kronu .... 138,55—139,25
100 Dānijas kronu 138,60—139,30
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209.15
100 Vācijas marku ...... 123,45—124,10
100 Somijas marku 12,95—13,07
100 Igaunijas kronu 137,75—138,45
100 Polijas zlotu ....... 57,55—58,75
100 Lietavas litu ...... 51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 51—59

Vērtspapīri: .
5°/0 neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—37

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1930. g. 31. jūlijā.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) noteikumus par maizes labības tirgus

regulēšanu un
2) noteikumusparpilsētu naudaszīmēm.
2. Pieņem un nolemj izdot pārvaldes

kārtībā noteikumus par cūkkopības vei-
cināšanu.

3. Ārlietu ministrijas rietumu nodaļas
vadītāju, diplomātiski-konsulārā dienesta

III pakāpes ierēdni Jūliju Feldmani
ieceļ diplomātiski-konsulārā dienesta II pa-
kāpē, skaitot no š. g. 1. augusta.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
važoņiem Varakļānu pilsētā.

Pieņemti Varakļānu pilsētas domes 1930. g.
10. jūlija sēdē (prot. JM° 8 p. 4.) un apstip-
rināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1930. g. 28. jūlija rakstu

N« 90548.

1. Par pilsētas važoņiem tiek pieņemtas
personas ne jaunākas par 17 gadiem,
kas nav no tiesas sodītas. Atļaujas no-
darboties ar važoņa amatu izsniedz policija.

2. Skārda numuri važoņiem priekš
braukšanas uz vienu gadu, jāizņem no
pilsētas valdes katru gadu līdz 1: februārim,
uzrādot policijas atļauju.

3. Pilsētas valdes izdotās skārda no-
zīmes piestiprināmas pie ekipāžām, kama-
nām un smago važoņu ratiem.

4. Važoņi, kas brauc bez skārda no-
zīmes, vai ar nozīmi, kurai termiņš note-
cējis, uzrādāmi policijai, kura noliedz
važoņiem braukšanu līdz jaunas skārda
nozīmes izņemšanai un tekoša gada nodevu
nomaksāšanai.

5. Važoņu ekipāžām un kamanām jābūt
stiprām un kārtīgām; ekipāžas un kamanas
tiek pēc policijas rīkojuma pārbaudītas
no pilsētas, valdes un policijas klātbūtnē
apskatītas un ja tās atrastas nestipras,
tad braukšana jāaptur līdz to izlabošanai.

6. Važoņu zirgi nedrīkst būt klibi,
nespēcīgi un neveseli.

7. Smagie važoņi nedrīkst kraut lielu
vezumu, ne smagāku kā zirgs, kuram
jābūt apkaltam, to var svabadi pavilkt,
pretējā gadījumā policija vai pilsētas
valdes locekļi var prasīt noņemt lieko
smagumu un važoņus par noteikuma
pārkāpšanu saukt pie atbildības.

8. No braucējiem aizmirstās lietas
važoņiem nekavējoties jānodod policijas
iecirknī, pretējā gadījumā vainīgos sauks
pie likumīgas atbildības par svešas mantas
piesavināšanu.

9. Uz policijas pieprasījumu važoņiem
bez iebilduma pēc sevišķas takses jāved
saslimušie, sasistie, piepeži mirušie, paceltie

piedzērušā veidā, trakojošie un noķertie ļ
noziedznieki.

10. Ja pilsētā izceļas ugunsgrēks, tad .
važoņiem jāved ugunsdzēsēji un arī pašiem
jāpalīdz glābt cilvēki un mantas.

11. Uz policijas pieprasījumu važo-
ņiem nekavējoties jāierodas noteiktā vietā
dēļ zirgu un pajūgu apskatīšanas.

12. Braukšanas taksi nosaka pilsētas
valde.

13. Šo noteikumu pārkāpējus sauks
pie atbildības uz Soda likumu pamata.

14. Šie noteikumi stājas spēkā 2 nedēļu
laikā, skaitot no to izsludināšanas ,gaidī-
bas Vēstnesī".

Pilsētas gcilva Z. Hnoch.s.
Sekretārs V. Strods-Sirmais.

[?»

<

(Tiesu
ālmāinājmmi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Līdijas Ulmanis piln-
varnieka — zvēr. adv. B. Berenta
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 22. jūlijā publicēto
1930. g. 2. maijā Majoros mir.
Emelīnes - Albertīnes Jāna m.
Vitte, dzini. Dancka, 1929. g.
14. nov. pie Rīgas Jūrmalas

pilsētas notāra Aleksandra Jan-
sona taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Emelines-
Albertīnes Jāņa m. Vitte mantc-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, iegātā-
riem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas 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. 25. jūlijā.
L. Ns 5276. 10751b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Liepājas apgabalt. tiesu izpildī-
tāja v. i. par Liepājas apr. 2. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Marijas ielā JNe 7, dz. 13, pamato-
joties uz Civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo ,
ka 1930. g. 3.oktobrī, pīkst.10
no rīta Liepājas apgabaltiesas:
sēžu zālē pārdos pirmā atklātā
vairāksolīšanā nekustamo īpa-
šumu, piederošu Babai Grantē,
dzim. Taube, pēc pirmā vīra
Vidiņš, un Nikolajam Jāna d.
Vidiņam par Babas Grantē
parādu.

īpašums atrodas Kuldīgas
apr., Turlavas pagastā, ierak-
stīts Kuldīgas zemes grāmatu
nodaļā ar zemes grāmatu lauku
reģ. N"s 5546 un sastāv no
„Kruke" (Jaun-Krukin) mājām,
48 deset. platības.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 7500,— un tiek
pārdots Ernesta Birznieka pra-
sības apmierināšanai. Bez minē-
tās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Valsts zemes bankai
Ls 3800,— apmērā un bez tam
uz Babai Grantē niederošām

ideālām 2/3 Vilim Feldmanim
Ls 2000,— apmērā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 7500,--.
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā , ir jāie-
maksā Ls 750,— drošības naudas
un jāuzrāda Tieslietu ministrijas
atļauja šī īpašuma iegūšanai.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. 11153

Liepājā, 1930. g. 28. jūlijā.
Tiesu izp. v. i. A. Meike.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iee. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 7. augustā, pulksten 12
dienā, Siguldas pag. Apeņu mājās
pārdos 2. izsolē Mārtiņa Štāia
kustamu mantu, sastāvošu no
5 govīm, 2 buļļiem, 3 telēm,
2 zirgiem un 3 cūkām, novēr-
tētu par Ls 1100,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vieta?/

1930. g. 24. jūlijā.
11201 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. * p. paziņo, ka 1930. g.
19. auguitā minētās noda|as at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
14. jūnijā Rīgā, mir. Vilhelmines
Ādolfa m. Strauchs, dzim Turaus
testamentu.

Rīsā. 1930. g. 30. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

11137/ Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Rīgas notāra Jāņa
Krūklanua lūgumu uzaicina visas
personas, kam ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ieruna;
pret šai tiesā 1930. g. 22. jūlijž
publicēto 1930. g. 9. martā
Rīgā mir. Mārtiņa Jāna dēla
Osīša, 1930. g. 3. martā pie
Rīgas notāra J. Krūklanda taisīto
testamentu, kā arī visas per-
sonas, kam ir kaut kādas tiesība;
uz mir. Mārtiņa Jāņa d. Osīša

mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma 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. 25. jūlijā.
L. JV9 5063. 10752b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas pils. 11. iec. miertiesnesis
r.zCiv. proc. lik. 75., 293., 301.,
309.-11. p. pamata, uz Kara
ministrijas Armijas Ekonomiskā
veikala lūguma viņa prasības
lietā pret Emīliju Šturms par
I.s08,66, uzaicina Emīliju Šturms,
kuras dzīves vieta prasītājam
nav zināma, ierasties tiesā vai
uzdot savu dzīves v.etu Rīgā,
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald
Vēstn.".

Ja atbildētāja Emīlija Šturms
noiiktā laikā neieradīsies per-
sonīgi, vai caur pilnvarnieku,
vai neuzrādīs savu dzīves vietu
Rīgā, lieta liks nolikti tiesa;
sCdč Klausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1930. g. 24. jūlijā.
640/30. i 0800b

Pap. miertiesnesis K. Sāns.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1930. g.
19. augustā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un no-
lasīs 1930. g. 11. martā, Ren-
cēnu pag. mir. Jāņa Toma dēla
Dūdiņa testamentu.

Rīgā, 1930. g. 30. jūlijā.
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

I1139z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1930. g.
19. augustā minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
14. maijā Mazsalacas pag. mir.
Kriša Teņa d. Kažoka testamentu

Rīgā, 1930. g. 30. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

11138z Sekretāra v. P. Birkens.

Dzelzceļu pol. Jelgavas iec,
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto studenta personas ap-
liecību No 12254, izd. no Latvijas
universitātes sekretariāta Rīgš
1929. g. 8. okt. ar Zālamana
Machelsona vardu. 10991o "

Latgales apgabaltiesas Kāisavas
iec. miertiesnesis saskaņā or
savu 1930. g. 24. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz Civ. proc.
iik. 140!. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1927. ģ.
5. sept. mir. Dorotas (Dortes)
Andriva m. Barkans ir palicis
mantojums, kas atrodas Ludza;
apr., Kārsavas pag. Čūdaru
sādžā un sastāv no nekustamas
mantas, kādēļ uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, kādas tiesības,
pieteikt tās augšminētam mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Kārsavā, 1930. g. 24. jūlijā.
N? 6TTC/30. ;0S77b

Miertiesneša v. A. Martinaltis

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis saskaņā ar
savu 1930. g. 24. jūlija lēmumu
un pamatodamies uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1928. g.
19. janv. mir. Jāņa Domenika d.
Turiais (Lipskis) ir palicis manto-
jums, kas atrodas Ludzas apr.,
Mērdzenes pag. Jaunā-Michalovas
sādžā un sastāv no kustamas
un nekustamas mantas, kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
kādas tiesības, pieteikt tās. augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Kārsavā, 1930. g. 24. jūlitā.
N"2 673c 30. 10876b

Miertiesneša v. A. Martinaitis.

Rēzeknes apr. pol. 5. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto L?.tv. iekšz. pasi ser,
NK Mi» 005401/400, izd. no Vara-
kļānu iec. pol. priekšn. 1928. g
24. janv. ar Šeine-Base Šeichats,
dzim. Aleksandrovičs vārdu.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 13. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 1. Kalēju
ielā Ne 9/11 ,,Ekspress" spīķerī,
Sv. Gara Konventā pārdos 2. iz-
solē Andreja Freiberga kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
grīdas tepiķa, elektr. galda un
griestu lampām u. c. un novēr-
tētu par Ls 355,—.

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

Rīgā, 1930. g. 30. jūlijā.
Tiesu izpild. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atro-
das Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 15. augustā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Aspazijas
bulv. Ns 4, dz. 2, pārdos Borisa
Gliksmaņa kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 30. jūlijā.
11135z L. Ne 1248

Tiesu izpild. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
8. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Artilērijas ielā Ns 13, II torgos
pārdos Ernesta Rage kustamu
mantu, sastāvošu no 1 dreibenķa,
1 preses, 5 skrūvsttkiem,
1 elektromotora, 2 lauku smēdēm,
1 metināšanas aparāta u. c, no-
vērtētu par Ls 945,—.

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

Rīgā, 1930. g. I. aug. 11204
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. 'g.
8. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Šķūņu ielā Ns 30/32 II ūtrupē
pārdos Jāņa Nelsona kustamu
mantu, sastāvošu no mēteļu
drēbes novērtētu par Ls 1200,—.

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

Rīgā, 1930. g. 1. augustā.
11206 Tiesu izpild. L. jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
12. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Kalēju ielā Ns 9/11,
pārdosHeinricha un EllasPutniņu
kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 1. augusta.
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas apr.
2. iecirkni, kura kanceleja atrodas
Liepājā, Marijas ielā Ns 7, dz. 13,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1141., P.4.3., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1930. g. 3. oktobrī,
pīkst.10 no rīta, Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmā
atklātā vairāksolīšanā nekustamu
īpašumu, piederošu Kristam Zī-
derim.

īpašums atrodas Kuldīgas apr.,
Raņķu pag., ierakstīts Kuldī-
gas zemes grāmatu nodaļā ar
zemes grāmatu reģ. Ns 3058 un
sastāv no ,,Strēļu JVs 9" mājām,
atdalītām no Ieres muižas 45,61
deset. platības.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000,— un tiek
pārdots Edas Ventaskrasts un
Valsts zemes bankas prasību ap-
mierināšanai. Bez minētām pra-
sībām uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
Ls 3000,— apmērā un nodrošināts
nākamais valsts aizdevums par
labu Latvijas bankai Ls 3500,—

Daugavpils telefona kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju
Ns 163 kā nozaudētu , izd. 1929. g.
27. martā ar Arvīda Stepe vārdu.

apmēra.
Solīšana sāksies saskaņā ar

Civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 4000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 400,— drošības naudas.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienaK

Viji raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns 112

Liepājā, 1930. g. 28. jūlijā.
11149z Tiesu izp.v. i. A. Meike.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgu automobiļa
braukšanas Ns 143. kuru Jānis
Miķelsons pieteicis par nozaudētu.

Madonas apr. pol. 1. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgām,
kā pieteiktas par nozaudētām
Ļaudonas ev.-lut. draudzes baz-
nīcas valdes ziedojumu vākšanas
listes NsNs57, 58 un 80. Personas,
kas uz minētām ziedojumu vāk-
šanas listēm būtu ziedojušas, tiek
lūgtas pieteikties policijā vēlākais
līdz š. g. 10. augustam. 111818*

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis
uz Civ. proc. lik. 2011. p. 2014. p.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc mirušā 1930. g. 5. jūnijā
Rīgā, Benceļa Srago ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu vai sakarā
ar to tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt šis
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšminētā termiņā ne-
pieteiks tad viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušām.

Rīsā, 1930. g. 24. iūltjā.
L. Ns 1415/30. ' 10S69b

Pap. miertiesnesis (paraksts).

Latvijas bankas nedēļas pārskats
uz 1930. g. 30. jūliju.

AKTĪVĀ. Lati. S. P A S1V A. Lati. S
Zelts lējumos un monētās . . . . 24 031829 98 Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 45 278 605 —
Ārzemju valūta 44 125 020 83 Pamata kapitāls 18 734 925 25
Sudraba nauda 7292 728 — Rezerves kapitāls 4 351986 53
Valsts kases zīmes un metāla Speciālās rezerves 3 500 000 —

nauda 16333350 35 Noguldījumi 18 380893 11
īsa termiņa vekseļi 87 594 701 37 Tekoši rēķini 58 463 199 80
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 55 896 771 46 Valsts rēķini un depoziti 92 969 020 99
Citi aktīvi . 16 363 297 70 Citi pasīvi ? 9 958 869 01

251 637 499 69 251 63~7 499 69

Rīgā, 1930. g. 30. jūlijā. Padomes priekšsēdētāja v. A. Klive.
11130 " Galvenais direktors K. Vanag s.



Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas ap-
riņķa 2. iecirkni, kura kanceleja
atrodas Liepājā, Marijas ielā
Ns 7, dz. 13, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1930. g. 3. oktobrī, pīkst! 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā atklātā vairāksolī-
šanā nekustamu īpašumu, pie-
derošu Arnoldam Kleinbergam.

īpašums atrodas Liepājas ap-
riņķī, Grobiņas pilsētā, ierakstīts
Liepāj^s-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar zemes grāmatu reģistra
Ns 5 un sastāv no dzīvojamās
ēkas ar piebūvēm un dārza.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 3000,— un tiek
pārdots Otrās Liepājas savstar-
pējās kredītbiedrības prasības
apmierināšanai.

Bez minētas prasības uz šo ne-
kustamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Annai Mar-
kovskai 1550 krievu rub.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ, proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 3000,
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 300 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1930. g. 28. jūlijā.
11150 Ns 242
Tiesu izpildīt, v. i. A. Meike.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas apr. 2.
iecirkni, kura kanceleja atrodas
Liepājā, Marijas ielā Ns 7, dz. 13,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p. pa-
ziņo,. ka!930.g. 3. oktobri, pīkst.
lOnorīta, Liepājas apgabaltiesas
sēžu zālē pārdos pirmā atklātā
vairāksolīšanā nekustamu īpa-
šumu, piederošu mirušā Jēkaba
Indriķa d. Neimaņa mantojuma
masai.

īpašums atrodas Kuldīgas apr.,
Kuldīgas pag., ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar zemes
grāmatu lauku reģ. Ns 2164 un
sastāv no zemesgabala ,,Neiman
Ns 97", atdalītu no Kuldīgas
muižas, 14,44 deset. platības.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000,— un tiek
pārdots Aleksandra Fernesta pra-
sības apmierināšanai. Uz šo ne-
kustamu īpašumu hipotēku pa-
rādi nav nostiprināti.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 3000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 300,— drošības naudas.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas

pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Nš 334

Liepājā, 1930. g. 28. jūlijā.
11152z Tiesu izp. v. i. A. Meike.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas apr.
2. iecirkni, kura kanceleja atrodas
Liepājā, Marijas ielā Ns 7, dz. 13,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.,
paziņo, ka 1930. g. 3. oktobrī,
pīkst. 10 no rīta, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos pirmā
atklātā vairāksolīšanā nekustamu
īpašumu, piederošu Annai Celle,
pēc pirmā vīra Krūmiņš.

īpašums atrodas Kuldīgas pil-
sētā, ierakstīts Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā ar zemes grā-
matu reģ. Ns 512 un sastāv no
ganībām.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 6000,— un tiek
pārdots Kuldīgas patērētāju bie-
drības ,,Vienība" prasības apmie-
rināšanai. Bez minētās prasības
uz šo nekustamu īpašumu ir
nostiprināti hipotēku parādi:
Kuldīgas vācu sabiedrības kasei
Ls 4000,— un Efraimam Vein-
bergam Ls 1600,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 6000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 600,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns 301

Liepājā, 1930. g. 28. jūlijā.
11151 Tiesu izp. v. i. A. Meike.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas apr.
2. iec, kura kanceleja atrodas
Liepājā, Marijas ielā Ns 7, dz. 13,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p.
paziņo, ka 1930. g. 3. oktobrī,
pīkst. 10 rītā Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmā
atklātā vairāksolīšanā nekustamo
īpašumu, piederošu Boleslavam
Mārtiņa d. Mežalionam un Jē-
kabam Jāzepa d. Andžam par
Boleslava Mežaliona parādu.

īpašums atrodas Kuldīgas apr.,
Rendas pag., ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar zemes
grāmatu reģ. Nš 10050 un sastāv
no zemesgabala Ns43F ,,Arkleni",
atdalītu no Grauzdupes muižas,
20,64 ha platības.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2600,— un tiek
pārdots Kriša Bergmana prasības
apmierināšanai. Bez minētās
prasības uz šo nekustamu īpa-
šumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 2600,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 2600 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 260,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns 350

Liepājā, 1930. g. 28. jūlijā.
11154 Tiesu izp. v. i. A.Meike.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas apr.
2. iecirkni, kura kanceleja atrodas
Liepājā, Marijas ielā Ns 7, dz. 13,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1141., 1143., 1146.—1149. p. pa-
ziņo, ka 1930. g. 3. oktobri, pīkst.
10 no rīta, Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē pārdos pirmā at-
klātā vairāksolīšanā nekustamu
īpašumu, piederošu Kristapam
Ernesta d.Vidiņam, Kattei Andža
meitai Vidiņs un Marijai Georga
meitai Bergfeld, par Kristapa
Vidiņa parādu.

īpašums atrodas Kuldīgas ap-
riņķī, Vārmes pagastā, ierakstīts
Kuldīgas zemes grāmatu nodaļā
ar zemes grāmatu lauku reģ.
Ne 463 un sastāv no ,,Striķe "
mājām, atdalītām no Vārmes
muižas.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000,— un tiek
pārdots Aleksandra Baula pra-
sības apmierināšanai. Bez minē-
tās prasības uz Kristapam un
Kattei Vidiņiem piederošo ideālo
pusi no šī nekustamā īpašuma ir
nostiprināti hipotēku parādi Jē-
kabam Lejam Ls 2000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēša-
nas summas Ls 3000,— vai no
priekšrocīgu prasību summas,ska-
toties no tam, kura summa būs
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 300,— drošības naudas un
jāiesniedz Tieslietu ministrijas
atļauja šī nekustamā īpašuma
iegūšanai.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns 352

Liepājā, 1930. g. 29. jūlijā.
11155z Tiesu izp.v.i. A. Meike.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
piedzīšanas lietā par Ls 585,05
ar soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p., 1930. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Magdalenes Jāņa meitas
Prusaks nekustamu īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr. Viļēnu
pag. Noras Ns 50F.. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 11107 un sastāv
no grunts gabala 2.07 ha platībā;

2} ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500,—;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales apgabal-
tiesas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 29. jūlijā. L. Nš 1628
11156z Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 14319,30
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43.-49. not., 1930. g.
4. oktobrī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos' pārdos Vikentija
Jezupa d. Kursīša nekustamu
īpašumu, kas atrodas Daugavpils
apriņķī, Kalupes pagastā, Kur-
sīšu ' Nš 229 dzirnavu mājās,
ar zemes grāmatu reģist". Ns 15959
un sastāv no zemes gabala
16,04 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 16.500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 15,800,—;

4; ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas;

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

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

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.

11158 Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 769,16 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43.—49. not., 1930. g.
4. oktobri, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Timofe-
jeva Lazara d. Siņakova neku-
stamu īpašumu, kas atrodas Rē-
zeknes apriņķī, Andrupenes pag.,
Dārziņi Ns 8F mājas, ar zemes
grāmatu reģistra Ns 17972 un
sastāv no zemes gabala 10,47 ha
platībā;'

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 1500,—.

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11157 Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 4,98 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43.-49. noteikumiem
1930. g. 4. oktobrī, pulkst. 10
rītā, Daugavpilī, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Feodora Sīmaņa d. Gusarova
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr. Kacēnu pag.
Gusakovas s. v. Ns 7, ar zemes
grāmatu reģ. Nš 716 un sastāv
no zemes gabala 1,572 hektāru
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 550,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 500;

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 Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11159 Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 3641,34
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.—49. p. noteikum.,
1930. g. 4. oktobri, pulkst. 10rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabalties.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jāņa un Franča
Ādama d. Spalvens-Spavļenku
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Ilūkstes apr. Salienes pagasta
Dzedzeļu mājās, ar zemes grām.
reģ. Ns 5850 un sastāv no
grunts gabala 50,67 ha platībā;

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

3) ka īpašums nav apgrūtināts
ar hipotēku parādiem;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11161 Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 102,34 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.—49. p. noteikumiem,
1930. g. 4. oktobrī, pulkst. 10
rītā, Daugavpilī, Latgales apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jāņa
Jegora d. Stepčenko nekustamu
īpašumu, kas atrodas Ludzas
apr. Brigu pag. Borchovo-K'išu
s. v. Ns 28, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 10872 un sastāv no
grunts gabala 2,003 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts pap Ls 200;

3) ka īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem par Ls 100;

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 Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11160 Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-

pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 241,53 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.—49. p. notei-
kumiem, 1930. g. 4. oktobri,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos Nemnona un
Jermolaja Andreja d. Vorobjevu
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr., Višķu pagastā
Priednieku mājas, ar zemes
grāmatu reģistra Na 7407 un
sastāv no zemes gabala 13,83 ha
platībā, no kuriem 13,42 ha
derīgas un 0,41 ha nederīgas
zemes;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 5600,—;

4) kā personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtešanas summas;

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā
11162 Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabalt. Daugavpils
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības iietā par Ls 189,— ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43.—49. not., 1930. g.
4. oktobrī, pulkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Boleslava Miķeļa d.
Bartuļa nekustamu īpašumu, kas
atrodas Daugavpils apr. Piedru-
jas pagastā, Baltās mājas ar
zemes grāmatu reģ. Ns 76 un
sastāv no zemes gabala 12,25 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1700;

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 Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabalt.
I. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 29. jūlijā.
11163 Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabalt. Daugavpils
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Daugavpilī, 3. jan-
vāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes banka;
prasības lietā par Ls 8,31 ai
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes banka;
statūtu 43.-49. p. 1930. g
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-

pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Stanča Jura d. Voiciša
1ideālo daļu no kopīpaš.
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr. Rugāju pag.
Augša s. v. Nš 5, ar zemes grām.
reģ. Ns 822, un sastāv no zemes
gabala 3,111 ha kopplatībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 300,—

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 Latgales 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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
L. Ns 1223. 11166b

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabalt. Daugavpils
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance
leja atrodas Daugavpilī, 3. jan-
vāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 1686,04
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. 1930. g.
4. oktobri, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Osipa d. un mazgad.
Emmas Jāņa m. Čaplinsku ne-
kustamu īpašumu, kas atrodas
Ludzas apr. Istras pag. Lazanu
s. v. Ns 19, ar zemes grām.
reģ. Ns 12896, un sastāv no
grunts gabala 14,309 ha platībā;

2) ka īpašums punliskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1900,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2100,—

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 - Latgales zeme?
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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,

Daugavpilī, 1930'. g. 29. jūlijā.
L. Ns 1627. 11165b

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabalt. Daugavpils
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Daugavpilī, 3. jan-
vāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 71,97 ar
soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. 1930. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos mir. Kirila Maksima d.
Lebedeva nekustamu īpašumu,
kas atrodas Daugavpils apr.
Ungurmuižas pag. Krustpils mui-
žas zem. gab. Ns 588, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 3092, un sastāv
no grunts gabala 35 deset. 1272
asis platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 300,—;

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

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 Latgales 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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
L. Ns 1622. 11164b

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Nš 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības lietā par Ls 577,15 ar soda
naudu un termiņmaksām, sa-
skaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43.-49. not., 1930. g.
4. oktobrī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos Pētera Sil-
vestera d. un Zoles Ādama m.
Nagļu nekustamu īpašumu, kas
atrodas .Ludzas apr. Kārsavas
pag. Dzerkaļevas s. v. Nš 6, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 12293 un
sastāv no zemes gabala 6,149 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 700,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 900,—;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11167z °. Ns 1666

Tiesu izpild. A. Menšikovs.
Latgales apgabaltiesas Daugav-

pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nod. prasības lietā par
Ls 129,— ar soda naudu un
termiņmaksām, saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtup. 43.—49.
not., 3930. g. 4. oktobrī, pulkst.
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdosAloiza
Antona d. Pušmiicana nekustamu
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Stirnienes pag. Zogatnieku
61 F. mj., ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4412 un sastāv no zemes ga-
bala 15,980 ha platībā, no kuriem "
15,404 ha derīgas un 0,576 ha
nederīgas zemes;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1900,—;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 29. jūlijā. L. Ns 410
11168z Tiesu izp.A.Menšikovs.

Rēzeknes apr. pol. 5. iec.
priekšnieks paziņo, ka šādi
vekseļi ar Jāņa Savelija d. Kuzņe-
cova vārdu nozaudēti: 1) prote-
stēts vekselis par Ls 190, parakst.
no pils. Pētera Borbals, dzīv.
Varakļānu pilsētā, 2) vekselis par
Ls 40 parakstīts no pils. Pimena
Beroza, dzīv. Vidsmuižas pagastā
un 3) vekselis par Ls32 parakstīts
no Pāvela Ivanova, dzīv. Vids-
muižas pagastā. No vekseļu
pirkšanas vai izlietošanas tiek
brīdināts. 10814o

Rīgas pilsētas IV ģimnāzija
izsludina par nederīgu nozaudēto
gatavības apliecību Ns 2515/158
no 1923. g. ar Annas Stiprais
vārdu. 11195o



Mežu deoartamenfs
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 3. sept., pīkst. 12 dienā,, Rīgā, Kalpaka bulv. 6, Mežu departamenta telpās, augošu mežu un sekvestrētus materiālus;

Pārdos _ Drošības nauda latos
?ķ Kādas virsmežniecības novada, apgaitas Pēc Num. Koku suga tējumš izcirtumu Me^ Cei,mi Piezīmes
^

un
kvartāla platības kokus , s

[atos 'Hulrml kultūru un sakņu
J2 ha gab. tīrīšanai

darniern ļaušanai

Kārķu virsmežniecībā.
11/ iec. mežniecībā. Apvienotā drošības Operācijas termiņš 1931. g.

Lugāzu novadā. nauda izcirtumu tī- 1. maijs. Tuvu dzelzceļam
1. Dzirnavnieku 15. apg., Lēģerī, c. 1928, g. atd. 3, pēc rīšanai un mežu kult. atrod. 22 koki jānocērt

Irbes laustā līguma Ns 42 '. . — 70 priede, egle 303,— darb. Ls 98,— — līdz 1. okt.
Lejas virsmežniecībā.

Koki gāžamj ar saknēm j
Lejas novadā. , pēdējās līdz 5 cm. resnumā

1. Apg. 20, mežsarga dienesta zeme kv. 47; apg. 21, 10% no vienības izlaužamas. Operācijas ter-
mežsarga dienesta zeme kv. 28 2,98 2865,— pārdošanas summas 1500,— miņš: 1931. g. 1. maijs.

Mežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un zemkopības ministra apstiprinātiem nosacījumiem.
Tuvākas ziņas un noteikumi Mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 11131

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
piedzīšanas lietā par Ls 558,34
ar soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p., 1930. g.
4. oktobri, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Reinholda Jāņa dēla
Leimaņa nekustamu īpašumu,
kas atrodas Jaunlatgales apr.
Augšpils pag. Līcīšu Ns 190F m.,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1810
un sastāv no grunts gabala 1,59
ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls700,—;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
i šumam ved Latgales apgabal-

tiesas zemes grāmatu nodaļā.
Personām, kam ir kādas tie-

sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo Īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 29. jūlijā, L. Ns 1626
11169z Tiesu izp.A.Menšikovs.

Rīgas pils. valdes nodokļu nod.
uz Rīgas prēf. 6. pol. iec. proto-
kola Ns8863 no 1930. g. 21. jūl.
pamata izsludina pils. Ābrama
Levins zirga pasi,no kurienes zirga
pase izd. nav zināms, par nozau-
dētu un nederīgu. Zirga pazīmes:
ķēve-bēra, 6 g.. 158 cm, kreisā
pakaļkājas iekšpusē kronīts balts.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 1639,32 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p., 1930. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī; Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, otros publiskos
torgos pārdos Boleslava Jēkaba d.
Freida nekustamu īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr.Andrupenes
pag. Sauleskalns Ns 69F. mājas,
ar zemes grāmatu reģistra Ns 8403
un sastāv nogruntsgabala21.ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1700,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1700,—

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

5) ka zemes grāmatas šīm īpa-
šumam ved Latgales apgabal-
tiesas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti , at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskāt. Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. e. 29. jūlijā.
11171z L. Ns 1124

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 124,99 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43:—49. not., 1930. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Osipa d. Kokina
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr. Višķu pagastā
Kapsētnieku mājās, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 7037 un sastāv
no zemes gabala 14,31 ha platībā,
no kuriem 13,91 ha derīgas un
0,40 ha nederīgas zemes;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2700,—

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11170z L. Ns 1623

Tiesu izp.A.Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Isaja Blocha prasības
lietā par Ls 998,20 ar% un tiesu
izdevumiem pēc Daugavpils l.iec.
miertiesneša sprieduma, 1930. g.
4. oktobri, pikst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Rochas Geigiser neku-
stamu īpašumu, kas atrodas
Daugavpilī, Virsnieku un Ale-
jas ielas stūrī, ar zemes grā-
matu reģistra Ns 1539 un sastāv
no gruntsgabala 50,8 kv. asis
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1100,—;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi . Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11172z L. Ns 833

Tiesu izpild. A. Menšikovs.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
HI74z L. Ns 665

Tiesu izpild. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 3378,06,
saskaņā ar Valsts zemes oankas
statūtu p. 43.-49. not., 1930. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Staņislava Pētera dēla
Damba nekustamu īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr., Vids-
muižas pag. Rijaskalna Ns 8F
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 4591 un sastāv no zemes ga-
bala 14,46 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3.800,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls3500,—

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bakas pra-
sības lietā par Ls 2351, 56 ar soda
naudu un termiņmaksām, saskaņā
ar Valsts zemes bankas statūtu
43.-49. p., 1930. g. 4. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Ādama Jura d. Betča nekustamu
īpašumu, kas atrodas Daugav-
pils apr., Preiļu pag. Preiļu un
Sandoru muiž. zem. gab. 10,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 4657
un sastāv no gruntsgabala 19,90
ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3200,—;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
H173z L. Ns 666

Tiesu izpild. A. Menšikovs.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā,Valdemāra ielā Ns 1-b,
pamatojoties uz 1925. g.29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu un 1926. 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 Nš 10,
1930. g. 16. septembrī, pīkst. 10
dienā, pārdos atklātā vairāksolī-
šanā tiesību uz saimniecību ar
ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem, kas atrodas
Rēzeknes apriņķī, Silajāņu pag.,
Bikovas sādžas viensētā Ns 21
un iedalīta Alistarcham Jemel-
jana d. Solovjovam;

2) Saimniecība sastāv no:
a. zemes kopplatībā 1,785 ha,
h. dzīvojamās ēkas, kūts un

pirts;
3) Solīšana sāksies no Ls 350.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

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

a. Drošības naudu >/s n °trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 70.

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 no nosolītās summas. Pārējās

4/s jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1930. g. 29. jūlijā
Ns R-2549. 11176

Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļa.

Cita Iestāžu ]
sludinājumi.

Rīgas prēf. XII iec. priekšnieks
1930. g. 12. augustā, pīkst. 11,
pārdos publiskā vairāksolīšanā
Rīgā, Valču ielā Ns 1, koku zāģē-
tavas „Baltbox" īpašniekam pie-
derošo 1 dubultzeimeri līdz ar
motoru, firmas ,,Carl Flolir"
A. G. Berlin, 30 HPNs 12291 un
novērtētu par Ls 2000. 11133o

Rīgas prefektūras XII iec. priekš-
nieks 1930. g. 13. aug., pīkst. 11,
pārdos otrreizējā publiskā vai-
rāksolīšanā Rīgā, Ropažu ielā 19,
pilsonim Pēterim Ozoliņam pie-
derošu kustamu mantu, sastā-
vošu no 20025 >/4 litra tilpuma
,,marta" alus pudelēm un novēr-
tēlu par Ls 801 ,—. 11207

Madonas apr. pol. 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka 1930.g.7.augustā,
pīkst. II, Mēdzūlas pag. ,,Lejie-
šos" izpārdos vairāksolīšanā pils.
Jēkabam Grimza piederošu ku-
stamu mantu, sastāvošu no viena
rakstāmgalda, nocenota par
Ls 11,12, izpildot Rīgas apgabal-
tiesas prokurora rakstu no 1930.g.
21. janvāra ar Ns 1930.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 11187
Mazsalacas pagasta padome
1930. g. 12. augustā, plk. 12 dienā,
pagasta nama telpās, izdos mut-
vārdu izsolē mazākprasītājiem

Līča skolas nama
būves darbus.

Solīšanas dalībniekiem jāie-
maksā 10% drošības nauda no
maksas aprēķina summas, vai
jāiesniedz drošas bankas garan-
tija. Pagasta padome patur tie-
sības izdot vienam no trim pēdē-
jiem mazākprasītājiem. Sīkāki
noteikumi ieskatāmi pagasta
valdē katru dienu no pīkst 9līdz 15.
11189o Pagasta valde.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

\) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls. 886,82 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p., 1930. g.
4. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Vlad. Morozova un Staņi-
slava un Ludviga Slišanu neku-
stamu īpašumu,, kas atrodas Lu-
dzas apr., Kārsavas pag.Malnavaa
muižas neatsavināmā daļā, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 4410 un
sastāv no 50,16 ha lielā zemes
gabala ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 7000,—
' 4) ka personām, kas vēlas pie

torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas šīm īpa-
šumam ved Latgales apgabal-
tiesas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 29. jūlijā.
11175z L. Ns 1560"

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Madonas apr. pol. 1. iec. priekš-
niekas paziņo, ka 1930. g.
8. augustā, pīkst. 11, Odzienas
pag. ,,Mošusalās" izpārdos vairāk-
solīšanā pils. Andrejam Beķeram
piederošu kustamu mantu, sa-
stāvošu no viena zirga, tumši
bēru spalvu, nocenota par Ls 100,
izpildot Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša rakstu no 1930. g.
30. aprīļa ar Ns 127.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 11186

Lubezeres pag. padome,
Talsu apriņķī, savā š. g. 15. au-
gusta sēdē* pīkst. 12 dienā,
vietējā pagasta namā, izdos
mazākprasītājiem

rajona ārsta mājas
izbūves darbus.
Pirms sacensības personām, kas

vēlas ņemt dalību, jāiemaksā
Ls 500,— drošības nauda. Darba
nosolītajam jāiesniedz sēdes at-
zītas kredītiestādes garantijas vai
skaidrā naudā drošība 10°/0 ap-
mērā no nosolītās summas. Iz-
sole — mutvārdu.

Pagasta padome patur tiesības
izdot darbu vienam no 2 beidza-
miem mazākprasītājiem.

Ar būves plānu un maksas ap-
rēķinu var iepazīties pagasta val-
des kancelejā katru darba dienu
no pīkst. 9—16.

Tuvākā dzelzceļa stacija —
pieturas punkts ,,Rudiki" — '/4km no pagasta nama. ' Bez tam
ērta satiksme ar kuģi no Rīgas uz
Roju un otrādi. i*
H087z

^Pagasta valde.

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgu taksometra
vadītāja apliecību Ns t-1610,
izd. no prēf. 1930. g. 18. martā
Jānim Kalniņam, kura pieteikta
par nozaudētu. ] 1197o I

iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rēzeknes apr. pol. 3. iec. priekš-
nieks izsludina, ka 1930. g.
13. augustā, pīkst. 12, Gaigalovas
pag. Šaurīšu s. pārdos atklātā
vairāksolīšanā pils. Brenča Sali-
moiia, dzīv. Gaigalovas pag. Šau-
rišu s., šādas kustamas mantas:
viens (1) separators, firmas ,,Ju-
bilea" , novērtēts par Ls 45,
iekasēšanai Ls 35, saskaņā ar
Rēzeknes apr. slimnīcas rakstu
Ns 935 no 1930. g. 30. maija.

Zvārtavas pag. valde, Valkas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas pasi ser. PT
Ns 006969, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 3. janv. ar Emīlijas
Bērziņš vārdu. 10556b

Dundagas pagastam
vajadzīgi

2 skolotāji-pārziņi
Dundagas 6 kl. pamatskolā un

Mazirbes 6 kl. pamatskolā.
Vēlami muzikāli un sabiedriski

darbinieki. Kandidāti tiek uz-
aicināti pieteikties rakstiski, pie-
liekot dokumentus vai to no-
rakstus, Dundagas pagasta valdei
līdz 1930. g. 13. augustam.

Vēlēšanas notiks padomes sēdē
1930.g. 16.augustā, pīkst. 2 dienā.
11188o Pagasta valde.

Rēzeknes apr.pol. 3. iec. priekš-
nieks izsludina, ka 1930. g.
13. augustā, pīkst. 12, Gaigalavas
pag. Šaurišu sādžā pārdos atklātā
vairāksolīšanā pils. Brenča Sali-
mona, dzīv. Gaigalavas pag. Šau-
rišu s., šādas kustamas mantas:
vienu (1) separatoru, firmas ,,Ju-
bifea" , novērtētu par Ls 45,
iekasēšanai Ls 2,80, saskaņā ar
Rēzeknes apr. slimnīcas rakstu
?Ns 789 no 1930.g. 28. aprīļa. 11185

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
auto vadītāja apliecību Ns 710,
izd. no prēf. 1926. g. 2. jūl. Jānim
Kalniņam. 11198o

Rīgas prēf. ārējā nodaļa izslu-
dina par nederīgu automobiļa
braukšanas numuru 299, kuru
,,The Shell companv of Latvia"
pieteikusi par nozaudētu. 11199o

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns8855a,
izd. no XI Dobeles kājn. pulka
kom. 1927. g. 26. aug. ar Vilhelma
Andreja d. Valdenburga vārdu.

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu Hugo
Krieķis 1930. g. 13. janv. no
Rīgas prēf. 9. iec. izd. velosipēda
braukšanas atļauju Ns 18/918.

Jelgavas apr. pol. 2. iec. priekš-
nieks dara zināmu, ka Kaln-
ciema pag. Ūdru mājās dzīv.
Alfrēds Janovskis pieteicis par
nozaudētu savu Brovninga sist.
revolveru, kal. 6,35 ar Ns 920884.
No revolvera pirkšanas tiek brī-
dināts. 11180o

Rencēnu pag. valde, Valmieras
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi ser.
PV Ns 012979 izd. no Kārķu
pag. valdes 1930. g. 4. janv.
ar Emma Kristīne Lācis vārdu. I

TirdzDīetlbasan rūpniecības
i "h. sab. Jūrmala

sasauc ceturtdien, 1930. g. 21. au-
gustā, pīkst. 2 dienā, Rīgā„
Tērbatas ielā Ns 14,

ārkārtējo pilnu sapulci
ar šādu dienas kārtību:

1) Nekustamu īpašumu iegādā-
šana.

2) Pārbūves un remonti.
3) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi. ' 11200o

Paziņojums.
Saskaņā ar Piksteres pien-

saimnieku sabiedrības š. g. 64 ap-
rīļa ārkārtējās pilnas biedru sa-
pulces lēmumu, Piksteres pien-
saimnieku sabiedriba nolemta

likvidēt
nododot tās pasīvu un ak-
tīvu Sunākstes piensaimnieku sa-
biedrībai, pie kuras jāgriežas ar
visām prasībām Piksteres pien-
saimnieku sabiedrīb. kreditoriem.

Piksteres piensaimnieku sabie-
drības likvidācijas kommisijā ie-
vēlēti: Jānis Kučpinte, Jānis
Rubens un Kārlis Zvejnieks.
Piksteres piensaimnieku sabiedr.

9883o likvidācijas kommisijā.
Asītes krāj-aizdevu sabiedriba

izsludina ka krājgrāmatiņa Ns 7
par Ls 1500, izd. no šīs sabiedrības
ar Elzas-Amalijas Pucens vārdu
pieteikta par sadegušu un tamdēļ
uzskatāma par nederīgu. 10041o

K. I Budžetu un kritu pārvalde
(Valdemāra ielā Ns 10/12,» Rīgā,

izdos jau&tā izsotē
1930. g. 12. augustā, pulksten 11,

&tlģā:
Izolācijas ierīkošanas darbus gajas sālifaua, Inten-
dantūras galvenās pārtikas noliktavas ēkā nr. l%

par Ls 8.027,80.
Darbu nobeigšanas termiņš 1930. g. 15. oktobris.
Izsole notiks Kara min. Budžetu un kreditu pārvaldē .

Valdemāra ielā Ns 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dziv. 1-a,.
izsoļu telpās, augšā norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi izsolē nodrošināmi 5°/0 apmērā no šeit uzrādītā
posteņa summas.

Tuvāki paskaidrojumi Kara min. Budžetu un kreditu pār-
valdes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 4, istaba 7,
katru darba dienu, parastā darba laikā. L 2965 11203

Valsts £udzas ģimnāzijai
vajadzīgs L 2963

pilntiesīgs latiņu valodas skolotājs
pie pilna stundu komplekta. Pieteikties skolā līdz 15. augustam.

f <

SbaMmāt
sIudincBjuml.

Akciju sabiedrība
Pirmais privātais

lombards

izūtrupēs
1930. g. 13. augustā, pulkst. 1
dienā, ieķīlātas, bet nenokārtotas
ķīlas līdz N» 320500 un 1930. g.
27. augustā līdz Ns 323000, Lom-
barda telpās, pašu namā, L. Ka-
lēju ielā Ns 18/20.

Ūtrupē nozīmētās ķīlas jāno-
kārto trīs dienas pirms ūtrupes,,
pretēji jāmaksā par zelta un
sudraba lietām proves valdes
izdevumi, pie kam zemprovīgie
priekšmeti tiks salauzti.

Pārdošanā nāks: zelts, sudrabs,
pulksteņi, uzvalki, zābaki, kažo-
ki, velosipēdi, šujmašīnas, manu-
faktūra, mēbeles u. t. t.

11134 Valde.
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