
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Papildinājums noteikumos par kodināšanas

. līdzekļu izsniegšanu 1930. g. rudeni
lauksaimniekiem valsts neatmaksā-
jamā pabalsta veidā.

Rīkojums par ievedmuitas atmaksu.
Rīkojums par Tukuma lauksaimniecības

un rūpniecības izstādes eksponātu
pārvadāšanu. "

Rīkojums par pārgrozībām ,,Noteikumos
par precu pārvadāšanu pa dzelzceliem
N° 342".

Valdības rīkojumi un pavēles
Saziņā ar iekšlietu ministri

apstiprinu.
1930. g. 19. augustā.

Zemkopības ministris
V.Gulbis.

Papildinājums noteikumos
par kodināšanas līdzekļu izsniegšanu
1930. g. rudenī lauksaimniekiem
valstsneatmaksājamā pabalsta veidā.

Noteikumos par kodināšanas līdzekļu
izsniegšanu 1930. g. rudenī lauksaimniekiem
valsts neatmaksājamā pabalsta veidā pa-
pildināt ar šādu 51. pantu:

5'. Saimniecībām ar ziemāju sējas
platību līdz 1,5 ha var izsniegt līdz
300 g Cerēšana, bet saimniecībām ar
lielāku platību — 600 g Cerēšana.

Zemkopības departamenta
direktorsP. Grāvs.

Augu aizsardzības inspektors K. Roze.

Rīkojums N2 399
1930. g. 18. augustā.

Par Tukuma lauksaimniecības un rūpnie-
cības izstādes eksponātu pārvadāšanu.
Uzdodu valsts dzelzceļu stacijām pie-

ņemt pārvadāšanai kā parastā, tā pasažieru
ātruma līdz Tukuma 1 vai II stacijai
Tukuma apriņķa valdes un organizāciju
sarīkojamās lauksaimniecības un rūpnie-
cības izstādes eksponātu sūtījumus un
tāpat Tukuma I Un II stacijām uzdodu
pieņemt atpakaļpārvadāšanai nepārdotos
eksponātus līdz to pirmējām izsūtīšanas
stacijām, piemērojot šiem pārvadājumiem
1928. g. ,.Valdības Vēstneša" 170. numurā
publicētā valsts dzelzceļu preču tarifa
1 daļas § 41. nosacījumus un aprēķinot,
saskaņā ar tiem veduma maksu ar 25°/c
tarifa pazeminājumu.

Rīkojums spēkā no š. g. 20. augusta
līdz 15. septembrim.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Mazkalniņš,

RĪKOJUMS Nr. 191
1930. g. 15. augustā.

Ievedmuitas atmaksa par izejvielām, kas izlietotas laku izgatavošanai.
(Vispārējie noteikumi, rīk. Ne 208/29. un 120/30. g. izsludin. „Vald. Vēstn." 1929. g.

178. un 1930. g. 115. num.).
H) Akc. sab. ,,J. C. Koch" atmaksājama ievedmuita par izejvielām, kas izlietotas

laka izgatavošanai. Izejvielu nosaukumi, tarifa iedalījumi un daudzumi, par kādiem
atmaksājama ievedmuita par katriem eksportētiem 100 kg (netto) gatavu ražojumu,
uzrādīti zemāk pievestās fabulās.

Tabula Ne 1.

Izejvielu nosaukums, ievedmuitas tarifa iedalījums un
Eksportējamo ražojumu daudzums kg

nosaukums Sveķi Augu eļļas Benzīns Terpentins Cinka bal-
82. p. f.pk. 117.p.2pk. 85.p. lb.pk. 86. p. tumslSl.p.

Sudraba laka L 3116 . . . 20 40 20 16 —
Čauliņu laka L 1665 . . . 30 30 — 25 —
Grīdu laka L 32 30 30 20 —.'! —
Bronza tinktūra L 23 . . 39 — 40 — —
Temperol sikatīvs L 50/0 .40 — 45 —
Flatting L 27 35 30 — 20 —
Body L 85 10 30 — 35 —
Emaljas krāsa, balta ... — 20 5 5 50

Tabula JVe 2.

Izejvielu nosaukums un ievedmuitas tarifa iedalījums
Eksportējamo Izejvielu daudzums kg uz 100 kg (netto) eksport. ražojuma
emaljas krāsu *-

jVojvfo Sveķi Augu eļļas Benzīns Terpentins Cinka baltums
;82. p. l'. pk. 117. p. 2. pk. 85. p. lb.pk. 86. p. 131. p.

2 — 20 5 5 49
3 — 20 5 5 47
5 — 20 5. ? 5 45
6 10 20 10 — —
7 — 20 5 5 49
8 10 18 10 37
9 — 20 5 5 47

12 10 20 10 —
13 — 20 5 5 42
14 10 20 10
15 10 20 10
16 10 20 10 — —
18 10 20 10

21 — 20 5 5 44
22 10 20 10 1
23 15 30 15 — 1
24 15 30 30 1
25 10 20 10
26 10 20 10
28 10 22 10
29 10 20 10
31 10 20 10 — —
32 10 20 10 — —
35 10 20 10 — —
36 15 27 15
37 10 20 10 22
38 10 22 10 —
39 10 20 10
41 — 20 5 5 49
42 — 20 5 5 46
43 10 20 10 35
47 10 20 10 — —
67 10 20 10 -<- —
68 10 20 10 —
69 — 20 5 5 41
70 10 20 10 6
71 10 20 10 — 3
72 10 20 10 — —
Piezīme. A/s ,,J. C. Koch" eksportējamie ražojumi apzimēti bez tam vēl ar

kopēju nosaukumu ,,Temperol".
2) Eksportējamo ražojumu netto svars ekspertam jākonstatē ražošanas vietā,

izlases veidā, noņemot no katra atsevišķas iesaiņojuma šķiras paraugu un pārbaudot,
vai netto svars tiešām saietas ar firmas rēķinos uzrādīto netto svaru.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Apstiprinu.
1930. g. 14. augustā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums Nr. 398
par pārgrozībām „Noteikumos par preču

pārvadāšanu pa dzelzceļiem Ne 342".

Liepājas pasažieru stacijā pasažieru
ātruma preces jāpieņem nosūtīšanai un
jāizdod saņēmējiem arī svētdienās un

svinamās dienās no pīkst. 8 līdz 11 un
no pīkst. 19 līdz 21.

Sakarā ar to 1928.g.,.Valdības Vēstnesī"
196. numurā, kas izsūtīts visām stacijām
publicēto ,,Noteikumu par preču pārvadā-
šanu pa dzelzceļiem Ne 342" I nodalījuma
9. punktu ,,a" panta beigas, dzēšot esošo
semikolu, jāpapildina ar šādu jaunu tei-
kumu: „un Liepājas pasažieru stacijā
svētdienās un svinamās dienās no

pīkst. 8—11 un no pīkst. 19—21" un
10. punkta beigas, sākot 6. rindiņa ar
vārdiem,,izņemot Rīgas pasažieru staciju..."
jāatvieto ar šādu jaunu teikumu: ,,izņemot
Liepājas pasažieru staciju, kur arī svēt-
dienās un svinamās dienās no' pīkst. 8—11
un no pīkst. 19—21 jānotiek pasažiera
ātruma preču pieņemšanai un izdošanai,
kā arī iekraušanai un izkraušanai no vago-
niem ar preču īpašnieku līdzekļiem un
Rīgas pasažieru staciju, kur laikā no
1. maija līdz 30. septembrim šais dienās
no pīkst. 8—11 jānotiek ātri bojājošqs
preču izdošanai un izkraušanai no vago-
niem ar preču īpašnieku līdzekļiem".

Bez tam minēto noteikumu I nodalījuma
11. punkts jāizteic šādā jaunā redakcijā:
,,Dzīvniekus , dzīvas zivis, putnus, bišu
saimes un līķus visās stacijās izdod ikdienas
katrā laikā".

Rīkojums spēkā ar 1930. g. 1. septembri.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
K. Spriņģis.

Finanču direktors Mazkalniņš!
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Valdības iestāžu paziņojumi

Saraksts
par personām, kuras ar Ministru kabineta
lēmumu uzņemtas Latvijas pavalstniecībā

1929. g. 28. maija sēdē.
1) Oters-Steters Roberts 2) Greins

Arons 3) Macliachs Šļoms 4) Ševčinskis
Joselis-Iciks, 5) Dinsons Bērs, 6) Segals
Hercs-Jankelis, 7) Trigers Dāvids, 8) Tau-
čuss Kajetāns, 9) Vasiljevs Katrīne,
10) Feldmanis Haja, 11) Kopilovs Leons,
12) Feldmanis Ozers, 13) Giršs Valentīns,
14)Libermens-Libermanis Mozus, 15)Lange
Ernests-Zigfrīds, 16) Mertins, arī Martins
Emīlija, 17) Sapels Teodors, 18) Bļinovs
Stepans, 19) Baltiņš Motelis, 20) Flaks
Nochemijs, 21) Jofe, arī Jofels Šoloms-
Zālmans, 22) Mednis Ieva, 23) Rakovskis
Petronela, 24) Sinkevičs Teodora,
25) Aizenštats Lība, 26) Frutko Kalmanis,
27) Faivušs Mozus, 28) Goldrings Zāl-
mans, 29) Hochoļkovs Vēra, 30) Jakobass
Francis, 31) Kinelovskeris Cipa, 32) Kap-
lans Vulfs, 33) Millers Elizabete, 34) Mozins
Nikolajs, 35) Perijs Jānis, 36) Sperskis
Zigismunds, 37) Romānovskis Ipolits,
38) Švarss Movša-Azrielis, 39) Taube Her-
manis-Valentīns, 40) Taube Herta-Kat-
rīne, 41) Varsauers Jankehs, 42) Tilmanis
Geršons-Leibs, 43) Šeins Mozus-Bern-
hards, 44) Šapiro Ārons, 45) Sternins Sora
līdz ar dēlu Zālmani, 46) Segals Arons,
47) Mincs Šmuils-Morduchs, 48) Rapoports
Zālmans, 49) Piness Anna, 50) Natarevičs
Pinchuss, 51) Manuševičs Jēkabs, 52) Lib-
manis Arengolds, 53) KHots Mozus,
54) Kagans Izraēlis, 5) Kagans Zāmuelis,
56) Golodecs Jēkabs-Rubins, 57) Grin-
valds Iļja, 58) Golodecs Zālmans, 59) God-
ļevskis Helēne, 60) Gelkins Zālamans,
61) Ginters Jānis-Kārlis, 62) Fīlips Alek-
sandrs-Augusts, 63) Bērs Kalmans-Jē-
kabs, 64) Bagovuts Jānis, 65) Bernšteins
Markuss, 66) Birkle Henriete, 67) Barkāns
Zelda, 68) Āls Anna, 69) Feigelmanis Ger-
šons-Zēliks, 70) Čumačenko Aleksandrs,
71) Vēbers Aleksandrs, 72) Kīns Eižens-
Vilhelms, 73) Dobkins Hiršs, 74) Bezpalovs
Ābrams, 75) Bimbads Nochums-Gercs,
76) Ardovs Zēliks, 77) Freiduss flaims-
Šoloms, 78) Jundzillo-Rillo Marcelijs,
79) Palējs Srols, 80) Variatovs Ābrams,
81) Stepanovs Feodors, 82) Vileikis Vla-
dislavs, 83) Šeinkers Sore-Ševa, 84) Ste-
fankevičs Elizabete, 85) Rogalins Jāzeps,
96) Goldmanis Tuvijs, 87) Bernšteins
Moisējs.
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Iekšlietu ministrijas administratīvā
departam. vicedirektora v. K. Ābels

Pasu nodalās vadītājs P. Kurzemnieks

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
i/2 gadu 12,— gadu 18—
3 mēn 6,— >/2 Eadu 10,—
1 , 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 , 1,70

un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1930. g. l'S. augustā

Nr. 53.
§ L

Dienesta labā pārvietoju 12. Bauskas
kājnieku pulka pulkvfidi-leitnantu Rai-
mondu Bebri un 10. Aizputes kājnieku
pulka pulkvedi-leilnantu Ansi Lasi vienu
otra vietā, bet Artilērijas inspektora
štāba kapteini Albertu Rumbu uz Bru-
ņoto vilcienu pulku.

§2.
Pārvietoju dienesta labā 12. Bauskas

kājnieku pulka virsleitnantu Jāni Viten-
bergu uz 2. Ventspils kāļnieku pulku
un paaugstinu par kapteini,, skaitot no
1922. g. 10. septembra.

§3.
Pārvietoju 7. Siguldas kājnieku pulka

virsleitnantu Reinholdu Pin cer i un
9. Rēzeknes kājnieku pulka leitnantu
Robertu Salmiņu vienu otra vietā, bet
1. Liepājas kājnieku pulka kara ierēdni
Jāni Dambi uz Armijas štābu.

Valsts Prezidents A. Kviesis.
Kara ministris M. Vācietis.

Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz30 vienslejigam
rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejlgu rindiņu. . * —,20

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas —,80



Valsts Prezidenta A. Kvieša
atklāšanas runa

Baltijas valstu archaiologu kongresā Rīgā.
1930. g. 19. augustā.

,,Manas dāmas, mani kungi! 1912. gadā
zviedru zinātnieki ar slaveno Oskaru
Monteliusu priekšgalā sasauca no 12. līdz
30. augustam Stokholmā pirmo Baltijas
aizvēsturiskā laikmeta archaioloģijas kon-
gresu. Savā ielūgumā uz šo kongresu
zviedru zinātnieki teica: ,,Par Baltijas
archaiologu — aizvēsturiskā laikmeta pē-
tīšanas speciālistu — kongresa nepiecie-
šamību spriests jau ilgi. Šī kongresa mēr-
ķis ir dot zinātniekiem iespēju satikties
un iztirzāt jautājumus, kas attiecas uz
Baltijas zemju aizvēsturisko laikmetu un
uz viņu seno vēsturi, lau akmeņu laik-
meta starp zemēm, kuras atrodas ap
Baltijas jūru, pastāvēja bieži sakari.
Kopš vēsturiskiem laikiem viņas no kul-
tūras viedokļa sastādīja vienu kopību.
Tas ir iemesls, kādēļ ir nepieciešami iz-
tirzāt kopīgi viņu pagātnes paceltos jau-
tājumus, dot zinātniekiem iespēju ie-
pazīties speciālistu vadībā ar kolekcijām,
kuras atrodas muzejos, un studēt izra-
kumus un archaioloģiskos objektus, kas
atrasti Baltijas jūras zemēs. Nodoms
sasaukt kongresu radies Zviedrijā, kur
Stokholmā noturēts pirmais Baltijas aiz-
vēsturiskā laikmeta archaioloģijas kon-
gress — vieta, kas bija vispiemērotākā
šai sanāksmei. Zviedri cer, ka šim pir-
majam kongresam sekos citi un ka tos
noturēs citās Baltijas jūras zemēs".

Stokholmas kongress var būt lepns uz
to, ka viņā piedalījās tik daudz ievēro-
jamu personu. Atcerēsimies nelaiķus
profesorus Monteliusu un Becenbergeru,
kas miruši, un promesošos Almgrenu,
Kosinnu un Spicinu. No otras puses man
ir patīkams pienākums atzīmēt, ka daži
no zinātniekiem, kas ņēmuši dalību pir-
majā Baltijas arhaioloģijas kongresā, at-
rodas mūsu vidū, kā piemēram dr. Arne,
kongresa ģenerālsekretārs, un ievērojamais
somu zinātnieks profesors Hakmans.

Kaut gan otrais kongress, kuru bija no-
domāts sasaukt 1915. g. Karalaučos, ne-
varēja sanākt kara dēļ, es tomēr konstatēju,
ka pastāv nenoliedzama kontinuitāte un
Rīgas konference turpinās 1912. gadā
uzsāktos darbus. Tagadējās konferences
programma to pierāda. 1912. g. kongress
iztirzāja akmeņu laikmeta kultūru un
tā vēsturi, kā ari vēsturiskos laikmetus
Baltijas zemju attīstībā, dažādās bronzas
laikmeta un sevišķi dzelzs laikmeta et-
niskās problēmas un beidzot skandina-

viešu sakarus ar austrumiem senatnē.
Tos pašus jautājumus tagad iztirzās Rīgā,
dažus pat tie paši zinātnieki, kā tas
sakāms par Zviedrijas pārstāvja profesora
Arnes ziņojumu.

Tomēr vienā ziņā Rīgas kongress at-
šķiras no Stokholmas kongresa. Latvieši,
igauņi, lietuvieši un zināmā mērā arī poļi
nevarēja attīstīt savu darbību neatkarīgās
un nacionālās valstīs; toreiz viņiem trūka
valdību atbalsta zinātniskā darbā, viņiem
nebija nepieciešamās organizācijas un vi-
ņiem nebija zinātnieku institūtu. Šodien
man ir liels prieks redzēt šeit sapulcējušos
vienīgi neatkarīgu valstu pārstāvjus.

Es izsludinu Baltijas archaioloģijas kon-
ferenci par atklātu Latvijas universitātē
un ceru, ka latvju zinātnieki tagad varēs
dot saviem ārzemju kolēģiem sekmīgāku
līdzdarbību un nodot,zinātnes rīcībā ie-
vērojamākus līdzekļus.

Es apsveicu kaimiņvalstu zinātniekus
mūsu brīvā un neatkarīgā-zemē, kur viņi
baudīs cieņu kā draugi un kā zinātnieki.
Es novēlu arī jūsu darbam visas iespējamās
sekmes un ceru ka tas izdosies tikpat spī-
doši, kā 1912. g. Stokholmas kongresa
darbs." .

Ārzemes

Stāvoklis Indijā.
Londona, 19. augustā. Pēc Punas cie-

tumā noturētām apspriedēm Gandijs, kā
zināms, nosūtījis vēstuli Indijas viceka-
rālim. ,,Daily Telegraph" diplomātiskais
redaktors tagad zina vēstīt, ka vēstules
saturs galvenos vilcienos esot šāds: Gan-
dijs deklarē, ka saprotot, ka vicekarālis
un angļu sociālistiskā valdība, rēķinoties
ar stipro konservatīvo un liberāļu opozī-
ciju, varbūt nevarēs Indijas priekšā uz-
ņemties garantiju par to, ka angļu-jn-
diešu konferences rezultāts būs patiesas ne-
atkarības, t. i. dominijas statūta piešķir-
šana Indijai. Bet viņš prasa, lai vice-
karālis un angļu valdība apņemoties šādu
politiku konferencē noteikti aizstāvēt kā
savu oficiālo programmu. Ja tāds solījums
tiktu dots un ja tam sekotu visu Indijas
politisko ieslodzīto amnestēšana, tad in-
diešu nacionālistu vadoņi būšot ar mieru
pasivās pretošanās kampaņu izbeigt.

Ievadrakstā ,,Daily Telegraph" nosauc
šo Gandija pasiņojumu par ultimātu un
aizrāda, ka tas nozīmējot to pašu prasību
atkārtošanu, kuras indiešu nacionālisti
uzstādīja jau agrāk. Starpība esot tikai
tā, ka Gandijs tagad „grib dot priekšrakstu
ne vairs angļu parlamentam, bet gan
angļu valdībai". Tādos apstākļos indiešu

mēreno politiķu mēģinājums panākt iz-
līgumu jāatzīstot par izjukušu un Indijas
valdībai atliekot tikai ,,joprojām izpildīt
savu pienākumu". LTA.

Jauna tipa lidmašīna.
Ņujorkā, 19. augustā. Rusveltfildas

aerodromā vakar demonstrēts kāds jauna
tipa monoplāns, kurš attīsta Amerikā vēl
nepieredzētu ātrumu. Kad lidmašīnai
nolaižoties tās riteņi jau skāra zemi,
ātrums vēl pārsniedza 100 jūdzes stundā.
Lidmašīnas konstrukciju tur stingrā
slepenībā. LTA.

Bezdarbu posts Anglijā.
Londonā, 19. augustā. Bezdarbnieku

skaits Anglijā 11. augustā sasniedza
2 050 737. Tas ir par 39 270 lielāks
nekā 28. jūlijā un par 882 669 lielāks
nekā taī pašā laikā pagājušā gādā.

i TA>

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
31. jūlija nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Tukuma - Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Emmai-Lizetei
Andreja m. Krūmiņš piederošā

nekustamā īpašuma Talsu apr.
Kalnamtiižas ,,Ulte" mājām, ze-
mes grām. Ns 2103, korroborēta
akts: obligācija par 3000 c. rbļ.
kas izdota 1883. g. 12. maijā
ar Eduarda Brukena-Foka vārdu,
korroborēta 1886. g. 29. maijā
ar No 220 un noder kā prasījuma
dokuments par 1500 c. rbļ.
lielu atlikumu par labu minētam
Eduardam Brukenam-Fokam ar
kuru vispēdīgi,saskaņā ar 1895. g.
16. augustā ar Ns *593 korrob.
uzrakstu, rīkojusies Angelika
Bruken-Fok, — ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par sa-
maksātu un lūdzējai Krūmiņš
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
L. Ns 3272/30/ 12278b

Prreks'sēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Elvīras-Evas Šulcs, dzim.
Baltiņš, rūgumu viņas prasības
lietā pret Frici-Louis Šulcu, par
laulības šķiršanu, uzaicina pē-
dējo, kura dzīves vieta prasītājai
nav zināma, ierasties tiesā 2 mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1930. g. 18. augustā.
L. Ns 1506. ' 12837z

Priekšsēd. b.v.i. L. Bruemmers.
Sekretāra v Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka 1930. g. 9. septembri
minētas nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1917. g. 20. nov.
Mangānu pag. mir. Oeorga-( Jura)
Jāņa d. Krasta testamentu!

Rīgā, 1930. g. 18. augustā.
Priekšsēd. v. A. Verd nērs.

12869z Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa ,
pamatodamās uz sava šā gada
31. jūlija nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Amalijai-
Kroičs, Alinei-Elizabetei Kroičs
un Lindai Kroičs uz dzimts
obroka tiesībām piederošā ne-
kustamā īpašuma Jelgavas pils.,
II hip. iec, ar zemes grām!
Ns 27B korrob. akts: obligācija
par 5000 c. rbļ., izdota 1914. g.
17. okt. av Pētera Pētcja d.
Baumanovska vārdu, pēdējā
blanko ccdēta un korrob. 1.914. g.
17. okt. ar Ns 2144, — ierasties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdioas Vēstnesī' un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par sa-
maksātu un lūdzējiem Amālijai
Alinei-Elizabetei im Lindai Kroičs
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
L. N2 3267/30. 12279b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. (paraksts). I

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
31. jūlija nolēmuma, uzaicina
tā? personas, kiifu rokās atrodas
šādas Tukuma - Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Kristapam
Anša d. Feldmanim piederošā
nekustamā īpašuma Jelgavas apr.
Sniķeros muižas ,,VeckrogeI" mā-
jām, zemes grām. Ns 3082,
korroborētas aktis: 1) obligācija
par 1200 c. rbļ., izd. 1906. g.
6. nov. ar Gustava Mežanca v.,
pēdējā blanko cedēta un korrob.
1906. g. 6. nov. ar Ne 955; 2) obli-
gācijas par a) 700, b) 600 un
c) 500 c. rbļ., izd. 1906. g.
6. nov.: a) ar Roberta Feldmana,
b) Līnas Mežanc un c) Olgas

I Vilks vārdu un korrob. 1906? g.

6. nov.: a) ar Ns 956, b) ar
Ns 957 un c) ar Ns 958 un 3) obli-
gācija par 1000 c. rbļ., izd.
1909. g. 13. martā ar Augusta
Bērziņa vārdu un korroborēta
1909. g. 13. martā ar Ns 288, —
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minētās aktis.

Ja noteiktā '^aikā aktis ne-
iesniegs, tiesa atzīs tās par
samaksātām un lūdzējam Kri-
stapam Feldmanim atvēlēs prasīt
hipotēku dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
L. Ne 3273/30. 12282b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
31. jūlija nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Joharmai-
Emīlijai Anša m. Krēgers
(Kregers) piederošā nekustamā
īpašuma Jelgavas apr. Ūziņu
muižas ,,Pukste-Zāmeļu" mājām,
zemes grām. No 3507, korrob.
akts: obligācija par 1500 c. rbļ.,
izdota 1904. g. 13. febr. ar
Anša Dāvida d. Ostvalda vārdu
korroborēta 1904. g. 17. febr.,
Ns 241, un ar 1913. g. 30. martā
Ns 825, korroborētu uzrakstu
blanko cedēta, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā : laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par sa-
maksātu un lūdzējai Johannai-
Emīlijai Krēgers atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1930. ;g. 12. augustā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

Sekretāra v. J. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šāgada 31. jūlija
nolēmumu dara zināmu vispārībai
ka promesošā Jāņa (Ivana) Mar-
tinsona mantībai iecelta aizgād-
nība.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
L. No 3249/30. * 12285b

Priekšsēd. v. (paraksts). I
Sekretāra v J. Abromaitis. I

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
31. jūlija nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Tukuma - Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Robertam
Jāņa d. Ābolam piederošā ne-
kustamā īpašuma Tukuma apr.
Ozolmuižas kalpu zemes gabala
Ns C. IX, zemes grām. Ns 3891,
korroborēta akts: obligācija par
500 c. rbļ., izdota 1911. g.
22. sept. ar Otto Friča d. Niedres
vārdu un korrob. 1911, g.23. sept.
ar Ne 1708, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.-

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par sa-
maksātu un lūdzējam Robertam
Ābolam atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
L. Ns 3256/30. 12281b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v J. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 17. jūlija
nolēmumu , dara zināmu vis-
pārībai, ka laulātie draugi Žanis
Retteris un Emīlija Retteris,dzim.
Burkāns 1930. g. 16. jūnijā
noslēguši savstarpēju līgumu par
šķirtu mantu laulībā/ tad pat
reģistrētu pie Jelgavas notāra
A. Lūles ar reģ. N? 2808, ar
kuru vi ņi atceļ Civ. lik. 41.—66.,
79 un turpmākos p. aprādītās
tiesības un to vietā ieved Civ.
lik. 27. un 28. p. paredzētās
atsevišķās mantas tiesības, pēc
kuram katram no laulātiem tie-
sība savu atsevišķo mantu pašam
pārvaldīt un brīvi lietot, kādēļ
virs neatbild par sievas pa-
rādiem un otrādi.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
Na 34125. L. 3211/30. 12286b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Abromaitis.

Rīgas pilsētas 16. iec. mier-
tiesnesis paziņo, ka saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1958. p. šīs tiesas
atklātā sēdē š. g. 29. septembrī,
pīkst. 10, nolasīs mirušās Helē-
nas Voišvillo notariālo testamentu.

Rīgā, ' 1930. g. 15. augustā.
12891z L. N2 1509

Miertiesnesis (paraksts). _

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
3. 1. jūlija nolēmuma , uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Jēkabpils - Ilūkstes zemes
grāmatu nodaļā uz Lībai, Pē-
terim, Kārlim, Jūlijam, un Al-
vīnei Polaniem piederošā ne-
kustamā īpašuma Jēkabpils apr.
Sēlpils muižas „PoIan-Kaln Ni>67"
mājām, zemes grām. Ne 2655,
korroborēta akts: obligācija par
3000 c. rbļ., izdota ^ 1913. g.
15. martā ar Pētera Jāna dēla

Zvejnieka vārdu, pārvesta uz
uzrādītāju un korroborēta 1913.g.
20. martā ar Ns 453, ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesi"
un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par sa-
maksātu un lūdzējiem Polaniem
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

Sekretāra v. J."Abromaitis.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, plkšt. 11 dienā, Rīgā,
Valdemāra ielā Ne 85, noliktavā,
pārdos akc. sab. „Lats" kustamu
mantu, sastāvošu no Tomas mil-
tiem 40 maisu un novērtētu par
Ls 240,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
12910 Tiesu izp. J. Orīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. rec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
27. augustā, plkšt. 10 dienā, Rīgā,
Avotu ielā Ns 16a, dz. 9, pārdos
Leiba Michelsona kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novērtētu
par Ls 220,—.

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

Rīgā, 1930. g. 11. augustā.
12933 Tiesu izp. J.Kazubierns.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
31. jūlija nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Jānim-Emīlim
Jāņa d. Orosbergam piederošā
nekustamā īpašuma Bauskas apr.
Bruknas - Šenbergas muižas
,,Briežu" mājām, zemes grām.
Ne 975, korrob. dalīšanas akts,
kas noslēgta 1911. g. 25. okt.
starp Katrīni Stanke, Emfltt-
Jāni, Mārtiņu-Pāvelu un Augustu
Jēkabu Jāņa d. Orosbergiem,
Katrīni Vilken, Andreju Gros-
bergu un Kristu, Apoloniju, Jū-
liju, Terēzi un Mariannu Jāņa b.
Orosbergiem, korroborēts 1911.g.
1. novembrī ar Ns 3336 un
noder kā prasījuma dokuments
par 100c. rbļ. par labu Andrejam
Jēkaba d. Orosbergam un par
150 c. rbļ. par labu Kristam,
Apolonijai, Jūlijai, Terēzei un
Mariannai Jāņa h. Orosbergiem
katram, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par sa-
maksātu un lūdzējam Jānim-
Emīlam Orosbergam atvēlēs pra-
sīt hipotēkas dzēšanu zemes grām.

Jelgavā, 1930. g. 12. augustā.
L. Ns 3260/30. 12280b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v fnaralfstsl

1'
'

"? i <

(ficsm
šslu&imMļmml.

i ? i

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc, lik. 1958. p.
paziņo, ka 1930. g. 9. septembrī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1918. g. 31. janvārī
Krievijā mir. Jāņa-(Ivana) Ābra-
ma d. Šaganova-(Šagana) testa-
mentu.

Rīgā, 1930. g. 18. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12868 Sekretāra v. P. Birkens.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 20. augustā.

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

100 Francijas franku 20,31—20,46
100 Beļģijas beigu 72,15—72,70
100 Šveices franku 100,40—101,15
100 Itālijas liru 27,04—27,25
100 Zviedrijas kronu 138,90—139,60
100 Norvēģijas kronu .... 138,50—139, 20
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55 ,
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes gufaeņu .... 208,15—209.20
100 Vācijas marku '. 123,40—124,05
100 Somijas marku 12,95—13,07
100 Igaunijas kronu 137,80—138,50
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 52—60

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 māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

Māksla.
Nacionālais teātris uzsāks sezonu svētdien ,

31. augustā, pulksten 7.30 vakarā ar Saulieša
traģēdiju ,,Z a u I s" A. Amtmaņa-Briedīša režijā ,
N. Strunkes dekoratīvā ietērpā. Otrā novitāte
būs: L. Fodora komēdija „PiIdspaIva"
E. Feldmana režijā, ar Anniju Simsoni kā viešņu.

Uzaicinājums,
Zemkopības ministrijas zemkopības de-

partaments uzaicina Sakas (Upes) muižas
zemes gabala JVe 313F, kurš atrodas Pāvil-
ostas biezi apdzīvotā vietā — Jūras un
Kalnu ielas stūri, Sakas pagastā, Aizputes
apriņķi, mirušā ieguvēja Jēkaba Frišmuta
mantiniekus ierasties sešu mēnešu laikā,
skaitot ar dienu, kurā šis uzaicinājums
iespiests „Valdības Vēstnesī", zemes vēr-
tēšanas daļā — Rīgā, Antonijas ielā
N° 15-a, iepazīties ar piešķīruma izpirk-
šanas noteikumiem, kā arī iesniegt pierā-
dījumus par apstiprināšanu mantošanas
tiesībās.

Neierašanās vai pierādījumu neiesnieg-

šanas gadījumā mantiniekus uzskatīs kā
labprātīgi atteikušos no piešķīruma iegū-
šanas un to no jauna ieskaitīs valsts zemes
fondā.

Pamats: 1) 1923. gada 31. marta likuma
par nekustamu īpašumu korroborē-
šanu sakarā ar agr. ref. lik. 5. p.,
2) 1924.'g. 8. februāra instrukcijas pie
min. lik. 20. un 25. p. un 3) 1923. g.
23. aprīļa lik. par valsts zemes fonda
piešķirto un piešķiramo zemju no-
vērtēšanu un pārdošanu dzimtsīpa-
šumā vai atdošanu dzimtsnomā 23. p.

1930. g. 15. augustā. JVe 13532-C.

Zemkopības departamenta
direktora v. E. Maciņš.

Zemes vērtēšanas daļas
vadītāja v. K. Šnornieks.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
II. jūlija rezolūciju, pamatojoties uz
1922. g. 14. jūlija lēmumu (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Bauskas
apriņķī, Ceraukstes pagastā atrodošos ze-
mes gabalu ar nosaukumu „Ceraudzes"
vārdā ,,Rušini".

Rīgā, 1930. g. 18. augustā. JN° 91121.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
12932 Nodaļas vadītāja v. A. Jaunbērzs.

Paziņojums
Olainē un apkārtnē dzīvojošiem valsts darbi-

niekiem.
Tautas labklājības ministrijas Darba

aizsardzības departaments paziņo, ka zob-
ārste R. Barkans pieņemta par valsts
darbinieku zobu ārsti.

Slimniekus pieņem Olainē, Kausa mājās,
pirmdienās un ceturtdienās.

Departamenta direktors F. Roze.
Valstsdarbiniekuārstn.nod.vad.DrDriba.



Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Aizpil-
sētas ielā Ns 23, paziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas sprie-
dumus no 1927. g. 1. decembra
izteiktus viņas 1927. g. 5. de-
cembra izpildu rakstā Ne 16337
yn 1930. g. 24. marta izpildu
rakstā Ne 4165 par piedzīšanu par
labu Helēnai Ignata m. Rimša —
Ls 2455,— ar % un tiesāšanas
izd., 1930. g. 25. oktobri, pulksten
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē atklātā izsolē pārdos Au-
gusta Tadeuša d. Puncuļa ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Kaunatu pag.
Vecānu sādžas viensētā Ns 10
ar zemes grāmatu reģistra
Ns 17955 (161. sēj.) un sastāv no
zemes gabala 11,480 ha platībā;

2) ka bez augšminētā parāda
nekustamais īpašums apgrūtināts
ar parādu par labu Valsts zemes
bankai Ls 1600.— apmērā;

3) ka nekustamais īpašums iz-
solei novērtēts par Ls 3000,— no
kuras summas iesāksies solīšana;

4) ka personām, kas vēlas iz-
solē dalību ņemt jāiemaksā dro-

šības nauda — desmitā daļa no
novērtēšanas summas, t. i. Ls300;

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemies
grāmatu nodaļā;

6) ka personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi tiesu izpildītāja' kan-
celejā darba laikā. L. Ns 177/30

Rēzeknē, 1930. g. 18. augustā.
Tiesu izo. I. Stumbergs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Aizpi!-
sētas ietā Ns 23, paziņo:

1) ka izpildot Rēzeknes 1. iec.
miertiesneša 1929. g. 27. jū-
lija spriedumus Civ. lietu
Ns 683, 684 un 685 piespiedu
izpildīšanas kārtībā uz protestē-
tiem vekseļiem Zālamana Za-
gorje prasības piedzīšanaiLs 380
ar °/o% un tiesāšanas izdevumiem
un pievienotu ari citu kreditoru
prasību piedzīšanai, 1930. g.
25. oktobri, puIkstenlO rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē atklātā
izsolē pārdos Nochuma Meiera d.
Bohrova nekustamo īpašumu,
kas atrodas Rēzeknes pilsētā
Latgales prospektā Ns 40, ar
zemes grāmatu reģistra Ne 362
(3. sēj.) un sastāv no zemes
gabala uz dzimtslietošanas tiesī-
bām, 156 kv. saž. platībā ar atro-
došamies uz tā 2 mūra mājām,
ar dzīvojamām, veikala un nolik-
tavu telpām un 2 koka šķūņiem;

2) ka uz nekustamo īpašumu
skaitās uzlikti aizliegumi par
Ls 3384,48 ar %%;

3) ka nekustams īpašums iz-
solei novērtēts par Ls 2000,—;

4) kā personām, kas vēlas iz-
solē dalību ņemt jāiemaksā dro-
šības nauda desmitā daļa no
novērtēšanas summas, t.i. Ls 200;

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

6) ka personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
jāiesniedz -līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā darba laikā. L. Ns 213/30.

Rēzeknē, 1930. g. 18. augustā.
I2907v Tiesu izp. J. Stumbergs.

€Jtu iestāžu
sludinājumi.

Rīgas prēf. 1. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 1. septembrī,
pīkst. 10 diena, Rīgā, Mazā
Jaunā ielā Ns 2, veikalā, pārdos
Izraēla Kagana kustamu mantu,
sastāvošu no 4 mucām akmeņu
og|u darvas, 2 mucām netīrīta
trāna, 30 mucām klorkaļķa, 9 mu-
cām alauna, 35 kg šellakvaska,
120kg krāsotāju līmes un 2mucām
priežu ekstrakta un novērtētu
par Ls 1660 dēļ Rīgas pilsētas
valdei pienākošā īres parāda
segšanai. 128482

Paziņojums.
?1930. g. 18. augustā finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Rūpniecības akciju sabiedrībai
„Pilot", Rīgā, kuras mērķis ir:
firmas P. Beiersdorf & Co Ham-
burgā preparātu un arī dažādu
ķīmisko un tai radniecisko no-
zaru preču ražošana un to pār-
došana.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—
kas sadalās 1000 akcijās pa
Ls 100— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīga.
Sabiedrību dibina šādi Latvijas

pilsoņi:
1) Bernhards Sērs, dzīv. Rīgā,

M. Nometņu ielā Ne33, 2) Katrīna
Sērs, dzīv. Rīgā, M. Nometņu
ielā Ns 33, 3) Alfons Heidemanis,
dzīv. Rīgā, Elizabetes ielā Ne 27,
dz. 1, 4) Marija Riekstiņ, dzīv.
Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 66,
dz. 40, 5) 'Arno Neihaus (Neu-
haus), dzīv. Rīgā, Marijas ielā
JVs 36.

Tirdzniecības nodaļas priekšn.
12914x P. Kalnozoļs.

Revidents Aug. Celmiņš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 26. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Kungu ielā Ne 10,
veikalā, pārdos vairāksolīšanā
firmas „J. M.Trofimov" kustamu
mantu, novērtētu par Ls 260,—
un sastāvošu no 2 kompl. galda
servīzes, viņa 1930. g. tirdzn.
zīmes vērtības segšanai.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
Piedz.-grāmatv. K. J. Treilons.

Rīgas prēf. 1. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 1. septembrī,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, L. Kalēju
ielā Ns 9/11, ,,Ekspres" noliktavā,
pārdos Bernharda Lindhamera
kustamu mantu, sastāvošu no
zāles garnitūras, 6 balti lakotiem
krēsliem, 2 manikirgaldiem,
1 mazgājamā galda, 4 lieliem
sienas spoguļiem, 1 instrumentu
skapja, 1 kušetes, 1 spoguļa,
1 gondolis, 2 galdiem, 2 krēsliem,
2 sienas sirmjiem un gardinēm
un novērtētu par Ls 755, dēļ
Vladimiram Maksimovam pie-
nākošā īres parāda segšanai.

Rīgas prēf. 12. iec. pr-ks pa-
ziņo, ka 1930. g. 29. augustā,
pīkst. 11, pārdos otrreizējā pub-
liskā vairāksolīšanā Rīgā, Ropažu
ielā Ns 19, Pēterim Ozoliņam pie-
derošo kustamu mantu, sastāvošu
no: 1) gāzes ģeneratora ķatļa,
pastāvoša no 2 daļām; 2) 5000
pudiem baltās Beļģijas, kausē-
jamās smilts, 3) glāžu " apķau-
sējamās mašīnas; 4) A- E- 0. fir-
mas elektromotora Ne 2784111
no., 220—380.,.,v. 2, P..S. un
5) A. E. O. firmas elektro mo-
tora ar JVs 28829950 no 220 līdz
380 V. 4. 5. P. Š., novērtētu; kop-
summā par Ls 2866,14. .12853?

Bauskas apr. pol. 1. iec. pr-ks
izsludina att. zināšanai, ka š, g.
29. augustā, pīkst. 11 dienā.,
Bauskā, Sudmalu ielā Ns 33,
pārdos vairāksolīšanā Alfrēdam
Leitis aprakstītu mantu, sastā-
vošu no, vienas kājminamās šuj-
mašīnas, lietotas, dažādām' mē-
belēm uņ veļas, novērt, par
Ls 72,50, dēļ nomas parāda
piedzīšanas par labu Žofijai un
Borisam Nisetovič. ' 12840Z

Bauskas apr. pol. I. iec. pr-ks
izsludina att. zināšanai, ka š. g.
30. augustā, pīkst. 11 dienā,
Rundāles pagasta, Adžunu ciema
pārdos vairāksolīšanā Ootbardam
Dičmanim aprakstito mantu, sar
stāvošu no 6 pūrvietām nepļauta
vasarāja labības, novērt, par
Ls 120,—, dēļ procentuāla peļņas
nodokļa un ienākuma nodokļa
piedzīšanas. ' 12839z

Rēzeknes apr. pol. 3. iec. pr-ks
dara zināmu, ka 1930. g. 1. sep-
tembrī, pīkst. 10, Viļēnos, Tir-
gus laukumā pārdos atklātā vai-
rāksolīšanā Sīmaņa Fainšteina
dzīv. Viļēnu pilsētā, kustamu
mantu: kumode, oša koka un
kušete, novērt, par Ls 80, ie-
kasēšanai Ls 77,06, saskaņā ar
Viļēnu pilsētas valdes rakstu
Ns 702 no 1930. g. ? 30. jūlija.

Rēzeknes apr. pol. 3. iec. pr-ks
dara zināmu, ka 1930. g. 1. sep-
tembri, pīkst. 10, Viļēnos, Tir-
gus laukumā pārdos atklātā vai-
rāksolīšanā Ābrama Gavartiņa,
dzīv. Viļēnu pilsētā, kustamu
mantu: spogulis, trimo un šuj-
mašīna, novērt, par Ls 220, ie-
kasēšanai Ls 216,66, saskaņā ar
Viļēnu pils. valdes rakstu Ns 701
no 1930. g. 30. jūlija. 12842x

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
29. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 28, dz. 7, pārdos
Zalomona Iziaelitana kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c, novērtētu par Ls 2137,—.

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

Rīgā, 1930. g. 16. augustā.
12934 Tiesu izp. J. Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka *1930. g.
26. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 77 otros
torgos pārdos Ericha Frizena
kustamo mantu, sastāvošu no
viena smagā automobiļa, novērt.
par Ls 3000,- .

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.

Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
26. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 77 otros
torgos pārdos Ericha Frīzena
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas smirģelmašīnas novērtētu
par Ls 300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12923b
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 77 otros
torgos pārdos Ericha Frīzena
kustamo mantu, sastāvošu no
vienas ēvelmašīnas,novērtētu par
Ls 600,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12924b
Tiesu izp. 0. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, novērtētu par Ls 2100,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12915b
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g,
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, novērtētu par Ls 230,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12916b
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
?sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, novērtētu par, Ls 395,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12917b
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
?sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, novērtētu par Ls 450,— ,

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12918b
Tiesu izp. 0. Stellmachers.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ns 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, novērtētu par Ls 525,—,

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12919b
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
«pildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
sastāvošu no manufaktūras pre-
cēm, novērtētu par Ls 450,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12920b
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rļgas prēf. ārējā nodaļa iz-
sludina par nederīgu ieroču at-
ļauju JVs 94, izd. no Ludzas apr.
Pol- 2. iec. pr-ka 1929. g. 10. ok-tobri ar Antona Urtana vārdu,
kas pieteikta par nozaudētu.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
28. augustā, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā JVs 75 pārdos
Ābrama Hoca kustamo mantu,
sastāvošu no dažādām manu-
faktūras precēm, novērtētu par
Ls 1090- .

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

Rīgā, 1930. g. 19. aug. 12921b
Tiesu izp. O. Stellmachers.
Rigas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo ka 1930. g.
26. augustā, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā 3, veik.
Kārļa Kauca lietā otros torgos
pārdos Jāņa Graumaņa kustamo
mantu, sastāvošu no traukiem,
kantora iekārtas un cita, novērt,
par Ls 900,—.

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

Rīgā, 1930. g. 16. augustā.
12927b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
26. augustā, pulksten 12.30 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 54/58,
garāžā, Vilhelmīnes Krastiņš lietā
otros torgos pārdos Edgara Vee
kustamo mantu, sastāvošu no
smagā automobiļa, novērtētu par
Ls 400,—.

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

Rīgā, 1930. g. 16. augustā.
12926b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
27. augustā, pulksten 11.30 dienā,
Rīgā, Elizabetes ielā Ne 63, veik.,

Mendeļa Sena lietā pārdos Va-
silija Guseva kustamo mantu,
sastāvošu no logu aizkariem,
novērtētu par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1930. g. 6. augustā.
12928b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
27. augustā, pulksten 12.30 dienā,
Rīgā, Oertrūdes je ļp{g 14, veik.,
firmas Brāļi Rabinoviči. lietā
pārdos Emīla Muetheļa kustamo
mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas, novērtētu par Ls 1070,—

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

Rīgā, 1930. g. 6 augustā.
12929b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
27. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kalnciema ielā Ns 132, pārdos
Kristapa Nadziņa kustamu mantu,
sastāvošu no zirga un raspuskas,
novērtētu, par Ls 960.

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
12940 Tiesu izp. L. Jakstiņš

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.g.
4i septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Doma laukumā Ne 5, pār-
dos firmas ,,V. F. Matison" kus-
tamu mantu, sastāvošu no raks-
tāmgaldiem un grāmatu skapja,
novērtētu par Ls 350,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
12931 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo,
ka 1930. g. 2. septembrī, pīkst. 'lO
dienā, Inčukalna pag. Ķīša mājās
otrā izsolē pārdos Krišjāņa Ķīša
kustamo mantu, sastāvošu no
govs, 4 bišu saimēm, kamanām
un medību bises un novērtētu
par Ls 940,—.

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

Rīgā, 1930. g. 14. augustā ,
12845z Tiesu izp. E. Liepjņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 4. septembrī, pīkst. 10
dienā, Stopiņu pag. Arvīda Oša
jaunsaimniecībā Ne 44F pārdos
Jāņa un Marijas Zemīšu kustamo
mantu, sastāvošu no 3 govīm
un novērtētu par Ls. 440,—.

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

Rīgā, 1930. g. 14. augustā.
12844z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 27. augustā, pīkst. 10
dienā, Taurupes pagasta ,,1.ejas-
Miķelenos" pārdos Rūdolfam
Lukstiņam piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no govīm un
novērtētu par Ls 650,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 6. augustā.
12901 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 27. augustā, pīkst. 12
dienā, Plāteres pag. ,,'Lapiņos"
pārdos otrā ūtrupē Robertam
Baložam piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no Ševrolet
firmas smagā automobiļa un no-
vērtētu par Ls 600,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 6. augustā.
12900 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
193fl.g.27. augustā, pīkst. 3 dienā,
Plāteres pag. ,,Pilupos" pārdos
otrā ūtrupē Kārlim Avotiņam
piederošo kustamu mantu, sastā-
vošu no sešām govīm un novēr-
tētu par Ls 1050,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 6. augustā.
12899 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 27. augustā, pīkst. 5
dienā, Ķeipenes pagasta ,,Mež-
maļos" pārdos Mārtiņam Zie-
mejam piederošo kustamu mantu,
sastāvošu no zirgiem un govīm
un novērtētu par Ls 600,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 6. augustā.
12898 Tiesu izp. A. Ozoliņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 28. augustā, plkšt. 11
dienā, Zaubes pag. ,,Strautiņos "
pārdos otrā ūtrupē Jānim Vei-
demaņam piederošo kustamu
mantu, sastāvošu no vienas ķēves,
govs, zāles pļaujmašīnas un
dāboliņa un novērtētu par Ls 950.

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

Jumpravā, 1930. g. 7. augustā.
12895 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2, iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 28. augustā, pīkst. 12
dienā, Zaubes pag. ,,Kalna-Pun-
tužos" pārdos Pēteram Avotiņam
piederošo kustamu mantu, sastā-
vošu no zāles pļaujmašīnas, bet
otrā ūtrupē no vienas ķēves un
trīs govīm un novērtētu par
Ls 500,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 7. augustā.
12896 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 28. augustā, pīkst. 1
dienā,Zaubes pagasta .,Melderos "
pārdos Jāņam Krastiņam piede-
rošo kustamu mantu, sastāvošu
no zirgiem, govīm un labības
pļaujmašīnas un novērtētu par
Ls 1150,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 7. augustā.
12897 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930.g.29.augustā, pīkst. 12dienā,
Suntažu pagasta ,,Pužakos "
pārdos otrā ūtrupē Jāņam Irbišam
piederošo kustamu mantu, sa-
stāvošu no ķēves un govīm un
novērtētu par Ls 600,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 6; augustā.
12893 Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr,
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 29. augustā, pīkst. 2
dienā, Suntažu pag.,,Maz-Ķ:šos"
pārdos otrā ūtrupē Kārļam
Mietuļam piederošo kustamu
mantu, sastāvošu-no zirga un
govs un novērtētu par Ls 300.

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

Jumpravā, 1930. g. 6. augustā.
12894 Tiesu izpild.A. Ozoliņš.

Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iecirkņa tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Kārsavas sta-
cijā, paziņo, ka noliktā uz
1930. g. 27 *. septembri, pikst. 10
no rīta, Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas sēžu zālē Aloiza
Pētera d. Logina-Keiša nekusta-
mas mantas, atrod. Jaunlat-
gales apriņķa Baltinavas pa-
gasta Kvašņ'evas sādžas zemes
robežās, pārdošana atcelta.

1930. g. 17. augustā. L. Ne 743
12902z Tiesu izp. H, Ķitners.

Igaunijas sūtniecība Rīgā at-
sauc..Valdības Vēstneša" 175. nu-
murā iespiesto sludinājumu no
š. g. 7. augusta Emmas Jaana m.
Apiņ, dzirņ. Pundberg, nozaudē-
tās personas apliecības lietā, jo
personības apliecība atrasta.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Aizpil-
sētas ielā Ne 23, paziņo:

1) izpildot Rīgas 2. iec. mier-
tiesneša spriedumu no 1927. g.
10. jūnija civillieta Ne 2059 pie-
spiedu izpildīšanas kārtībā uz
protestēta vekseļa Centrālās sa-
vienības ,,Konzums" prasības
piedzīšanai Ls 45,— ar °,'un
tiesāšanas izdev., 1930. gada
25. oktobri, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē at-
klātā izsolē pārdos Pimana Jāņad.
Burova nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr., Ozol-
muižas pagastā, Rubuļu sādžā ar
zemes grāmatu reģistra Ns 5644
(38. sēj.) un sastāv no zemniekiem
piešķirtas zemes viensētas Ne 2
piederošu kopīgi ar Semjonu
Jāņa d. Burovu un Anisu Jāņa m.
un Matronu Feodora m. Būroviem
32,717 ha platībā ar atrodošamies
uz tā ēkām;

2) ka nekustams īpašums ap-
grūtināts ar parādu par labu
Valsts zemes bankai Ls 600,—
apmērā;

3) ka nekustams īpašums iz-
solei novērtēts par Ls 6000,— no
kādas summas iesāksies solīšana;

4) ka personām, kas vēlas iz-
solē dalību ņemt, jāiemaksā dro-
šības nauda desmitā daļa no
novērtēšanas summas, t.i. Ls 600
un jāstāda priekšā Tieslietu mi-
nistrijas atļauja par nekustamā
īpašuma iegūšanas tiesībām;

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

5) ka personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu ir
ieskatāmi tiesu izpildītāja kance-
lejā darba laikā. L Ns 31/30.
12903v Tiesu izp. J. Stumbergs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Aizpil-
sētas ielā Ņs 23, paziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas uz-
devuma rakstu no 1930. g.
24./2S. janvāra ar Ns 848 Valsts
zemes bankas Rēzeknes nodaļas
prasības piedzīšanai Ls 350,—
ar soda naudu un cit. izd., 1930. g.
25. oktobrī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē at-
klātā izsolē pārdos Franča Izi-
dora d. Rēpeļa nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rēzeknes apr.,
Rēznas pag. Lielo-Barisu sādžā
ar zemes grāmatu reģistra
Ns 16984 (152. sēj.) un sastāv no
zemes viensētas Ns 4 ar nosauku-
mu ,,Egles" piederošu .kopā ar
Izidoru Andrieva d. Repeli ar
tiesībām katram uz pusi, un
aptver 6,039 ha platībā ar atro-
došamies uz tā ēkām;

2) ka nekustams īpašums ap-
grūtināts ar parādiem pār labu
Valsts zemes bankai Ls 900,—
apmērā;

3) ka nekustams īpašums iz-
solei novērtēts par Ls 450,— no
kādas summas iesāksies solīšana;

4) kn personām, kas vēlas iz-
solē dalību ņemt jāiemaksā dro-
šības nauda — desmitā daļa no
novērtēšanas summas, t. i. Ls 45;

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu nodaļa;

6) ka personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ii
ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā darba laikā.

Rēzeknē, 1930. g. 18. augustā,
L. Ns 439/30. 12904v

Tiesu izp. J. Stumbergs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Aiz-
pilsētas ielā Ns 23, paziņo:

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas kriminālnodaļas sprie-
dumu no 1925. g. 26. maija
izteiktu viņas 1926. g. 15. janvāra
izp. rakstā Ns 1024,par piedzīšanu
par labu Ampalijam Jēkaba d.
Dmitrijevam Ls 660,— ar pie-
dzīšanas izd., 1930. g. 25. oktobrī,
pulksten 10 rītā, Daugavpilī,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē atklātā izsolē
pārdos Stepana Kuzmina d.
Nizina nekustamso īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr., Ružinas
pag., Kruķu sādžā ar zemes grā-
matu reģistra Ns 5344 (35. sēj.)
un sastāv no zemniekiem pie-
šķirtas zemes viensētas, sastāvošu
no 3 gabaliem, platībā: a) 19 līdz
12,241 ha, b) Ne 19 a — 3,497 ha
un c) Ne 19b — 2,006 ha koppla-
tībā 17,744 ha ar atrodošamies
uz tā ēkām:

2) ka bez augšminētā parāda
nekustams īpašums apgrūtināts
ar parādiem par labu Valsts
zemes bankai Ls 1700,— ap-
mērā;

3) ka nekustams īpašums izso-
lei-novērtēts par Ls 1500,— no
kuras summas iesāksies solīšana;

4) ka personām, kas vēlas iz-
solē dalību ņemt jāiemaksā dro-
šības nauda — desmitā daļa no
novērtēšanas summas, t. i. Ls!50;

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

6) ka personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā darba laikā. L. Ne 230'30.

Rēzeknē, 1930. g. 18. augustā.
12906v Tiesu izp. ļ. Stumbergs

Paziņojums.
1930. gada 10. jūlijā finanču

ministris apstiprinājis

okcsaManza-Gnraža"
statūtu §37. grozījumu, saskaņā
ar ko pirmais darbības gads
skaitās no sabiedrības darbības
sākuma līdz 1930. ģ. 31. decem-
brim. 1291lz
Tirdzniecības nodaļas priekšnieks

P. Kalnozoļs.
Revidents Aug. Celmiņš.



Rūpniec. aizdevu savstarpīgas
kredītbiedrības valde

sasauc savu biedru
ārkārtēju pilnu biedru

sapulci,
kas notiks 1930. g. 2. septembrī,
pīkst. 7.30 vakarā, Ebreju kluba
telpās, Skolas ielā Ns 6.

Dienas kārtība:
1) sapulces prezidija vēlēšana,.
2) valdes, padomes un revīzijas

kommisijas ziņojumi par kre-
dītbiedrības darbību no>
1. janvāra līdz 15. augustam
šai gadā,

3) pārskatu apspriešana un at-
tiecīgu lēmumu pieņemšana,

4) kredita lieluma noteikšana,.
5) dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
12859z Valde.

Uzaicinājums.
Talsu apr. Stendes muižas

,,Strīķē" mājas (hip. Ns 1746).
īpašnieku Anšaun Kristapa Bāru,
Annas Jankevics un Līzes un
Anša-Roberta Bāru pilnvarnieks
Fricis Jankevics, dzīv. Stendes
pag. Strīķos, ?.r šo uzaicina
augstāk min. nekustamā īpa-
šuma pārdevēja Ādama Bezlika
alias Švalbes tiesību pārņēmējus,.
saņemt no viņa augstāk min..
Strīķē māju īpašnieku piln-
varnieka pirkšanas summas at-
likuma prasījumu 275 rbļ. ap-
mērā Ādamam Bezlikam alias ļ
Švalbem par labu, pēc 1883. g.
9. aprīlī starp Ādamu Bezliku
alias Švalbi, kā pārdevēju un
Ernestu Bāru, kā pircēju no-
slēgto pirkšanas-pārdošanas lī-
gumu, korrob. 1883. g. 11. aprīlī
arNsl40. Fricis Jankevics.

Taurenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšzemes pasi, izdotu no
Taurenes pag. valdes 1927. g.
15. dec, Ns 850, ser. CL 018650,;

ar Kristīnes Strazds, dzim. Mūr-
nieks, vārdu. 1180z

, ,

2>ašādi
sludinājumi.

V .... /
Koku zāģētavas un koku apstrād.

a/s „TROIKA"
Bilance 1929. g. 31. decembrī.

Aktīvs. Ls
Kase 289,14
Fabrikas kust. un ne-
kust, īpašumi un in-
ventārs 201 508,14

Materiāli 7 095,58
Dēoitori 69 968,14
Zaudējumi par iepriek-

šējiem gadiem ... 78 627,93
Zaudējums par 1929.g. 194,95

Ls 357 683,88
Pssīvs Ls

Akciju kapitāls . . .200000 —
Kreditori ... ' .. 17 146,80
Delkredere ..... 49982,25
Akcepti 554,83
Obligācijas . . . . . 90000 —

Ls 357 683,88
Peļņas un zaudējumu konts par

1929. gadu.
Dzīvojamās Ls Ls
mājas konts 518,16

Remontu
konts . . 6 274,91

Tirdzniecīb.
izdevumu
konts ... 11 688,09

Obligācijas
procenti . 300,—

Delkredere
konts . . 283,21

Fabrikas iz-
īrēšanas
konts . ." 3 500 —

Procentu
konts . . 3 —

Reskontro
konts . . 14 800,—

Zaudējums
par 1929. g. 194,95

Ls 18781,16 18781,16
12860x Valde

Maksātnespējīgas parādnieces
metāla izstrādājumu tirdzniecības
akc. sab. „Jēkabs Veinbergs"
kreditoru sapulce notiks š. g.
27. augustā, pīkst. 19. Rīgas ap-
gabaltiesas telpās.

Dienas kārtība:
1) pretenziju apmierināšana,
2) konkursa valdes atalgošana,
3) maksātnespējības rakstura no-

teikšana,
4) dažādi jautājumi,
5) konkursa slēgšana.
I2912z Konkursa valde.

Demenes pagasta
(Ilūkstes apriņķa)

Taržeka 6 kl. pamatskolai
vajadzīgs

4. skolotājs
(vīrietis) ar praksi.

Vēlēšana notiks pagasta pa-
domes š. g. 6. septembra sēdē,
pīkst. 12, Demenes pagasta valdes
telpās.

Alga pēc kategorijas, brīvs dzī-
voklis,apkurināšana un apgaismo-
šana. Kandidāti, kas vēlētos šo
vietu ieņemt, tiek uzaicināti ie-
sniegt, ar zīmognodevu apmak-
sātus, lūgumus ar attiecīgiem
dokumentiem pagasta valdei līdz
š. g. 4. septembrim.

Pasta adrese: caur Zemgali.
Tuvākā dzelzceļu stacija Zemgale
5 km. 127I9z

1* Demenes pagasta valde.
Ārlietu ministrija izsludina par

nederīgu nozaudēto Vācijas pils.
Šarlotes Hartwig, dzim. Eichler,
ārzemju pasi, kas izsniegta Vā-
cijas sūtniecībā Rīgā, 1925. g.
28. decemorī ar Ns 296. 12856z

Ārlietu ministrija izsludina par
nederīgu nozaudēto Vācijas pils.
Irmgardes Schultze, dzim. Pio-
trovvski ārzemju pasi, kas tai
izsniegta Vācijas sūtniecībā Rīgā,
1928. g. 18. septembrī ar Ns 760.

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kara klaus. apliecību Ns. 2/1128,
izd. 1923. g. 6. febr. no baugav-
pils kara apr. priekšn. ar Jāņa
Jezupa dēla Grachovska vārdu.

Jēkabpils apr. pol. 1. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latv. iekšz. pasi Ns 127
ser. KV Ns000198, izd. no Jēkab-
pils apr. priekšh. pa!. 2. iec.
1927. g. 10. sept. ar Grigorija
Ķuiova vārdu. 12077o

Ludzas apr. pol. 1. iec. priekšn.
atsauc 1930. g. 13. jūn. „V. V."
130. num. iespiesto sludinājumu,
ar kuru Franča Gailāna iekšz.
pase ser. MN Ns 015895 izsl.
par nederīgu. Minētā pase tagad
atrasta, kādēļ uzskatāma par
derīgu. 12080o

Vaiņodes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. BZ
Ns 011947, izd. no Liepājas prēf.
1928. g. 18. maijā ar Roberta
Pikeļa vārdu. 11931z

Latvijas universitātes studentu
karte Ns 3526, ar Gustava Ozo-
liņa vārdu pieteikta par pazau-
dētu un tādēļ uzskatāma par
nederīgu. 12854x

Rīgas prēf. 6. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 1366, izd. 1925. g.
28. maijā no kara kuģa ,,Vir-
saitis" komandiera ar Jēkaba
Mencis vārdu. 12849x

Nozaudēta un tamdēļ skaitāma
par nederīgu Lietavas pils. Ju-
tiana Markunas Lietavas pase,
izd. no Lietavas konsula Rīgā
arNa 1320, ser. D 04318. 12843x

Rīgas prēf. 11. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 70938, izd. no
Rīgas kara apr. pr-ka 1926. g.
24. novembrī ar Ignata Dābuliņš
vārdu, dzīv. Buļļu ielā Ns 11a,
dz. 7. 12850x

Rīgas prēf. II. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 16205, izd. no
Rīgas kāra apr. pr-ka 1924. g.
7. aprīlī ar Nikolaja Lapsiņa
vārdu, dzīv. Ventspils ielā Ns 21,
dz. 5. 12851x

Rīgas prēf. 11. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 4819, izd. no
4. Valmieras kājn. pulka kom-ra
1926. g. 3. jūnijā ar Dimitrija
Čuchnova vārdu, dzīv. Daugav-
grīvas ielā Ns 60, dz. 5. 12852x

Jelgavas apr. pol. 3. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju, Ns 503, izdotu
1929. g. 25. jūlijā no Jelgavas
apr. priekšnieka pal. 1. iec. ar
Kārļa Šulca vārdu. I2838x

Kalvenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ns 1093, izd.
no Bārtas pag. valdes 1928. g.
16. aprīlī ar Miķeļa Salma vārdu.

Taurenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem šādus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi Ns 1150, izd. no Tau-
renes pag. valdes 1926. g. 3. jū-
nijā ar Dāvis Kārļa d. Skribis
vārdu; 2) Latvijas iekšzemes
pasi Ns 113, ser. CL Ns 017913,
izd. no Taurenes pagasta valdes
1927. g. 29. septembri ar Paulis
Ziediņš vārdu; 3) karakl. apl.
Ns 23, izd. no Jātnieku pulka
komandiera 1927. g. 30. ap-
rīlī ar Paula Ziediņš vārdu. 12717z

Taurenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns 9048,
ser. BL Ns 009299, izd. no Dau-
gavpils prēfekt. 1928. g. 9. martā,
ar Jāzepa Mizniks vārdu. 127!8z

—

Latvijas universitātes studentu
karte Ns 10568, ar Oskara Odris
vārdu pieteikta par nozaudētu
un tādēļ uzskatāma par nederīgu.

Ceraukstes pagasta,
Bauskas apriņķī, Pomušas pamat-
skolai vajadzīgs

skolas pārzinis
(vīrietis).

Kandidāti, kas vēlētos mi-
nēto vietu ieņemt, tiek uzaici-
nāti pie pagasta padomes uz
vēlēšanām š. g. 30. augustā,
pīkst. 12, vai līdz minētai dienai
iesniegt rakstiskus pieteikumus
līdz ar attiecīgiem dokumentiem.

Pomušas skola atrodas no
Bauskas 8 km. 2* 12865z

Plāteres pagasta,
Rīgas apr.,

6-kI. pamatskolai vajadzīgs
pilntiesīgs skolotājs (ja).

Pieteikšanās š. g. 28. augustā
līdz pīkst. 12, pie pag. padomes,
vai iepriekš caur pagasta valdi,
iesniedzot vajadzīgos dokumen-
tus, dienesta gaitas aprakstu un
lūgumu, apmāks, ar zīmognod.
Spec. vācu valodā un klavieru
mūzikā priekšroka.

Adrese: c. Plāteri; dzelzc. piest.
Skrīveri, auto sat. Rīga-Ērgļi.
12866z Pagasta valde.

Lauksaimniecības ekonomisbās sabiedrības „GAI)JA"
Bilance 1930. g. 1. janvāri.

Aktīvs. ls Pasīvs Ls
Nekustams īpašums 76 044,08 Paju kapitāls . . 123 859,03
Inventārs 24 333.45 Rezerves kapitāls

' ' ... 18664,12
Nākošā gada izdevumi . 5 680— Amortizācija ' 17 272,95
ļ5,se.: i, : . •• . • 17 146,74 Maksāšanas vekseli un akcepti 261936,68
Tekoši rēķini kredītiestādēs 26 558,95 Kreditori . 274 501,21
Saņemšanas vekseļi 117 037,35 Depot vekseļi 140 200,—Dalību nauda citos uzņēmumos 7 190,— Aizdevumi ' '

28 120 08
Nodrošinājumi. . . 140 200— Pārejošas summas ... '. '.. '. ' . '. '. ' . '. '... ' . '. 1407,—
Debitori 104571,38 Peļņa. ... . 26995,61
Preces 373 613,41
Pārejošas summas 581,32

Aktīva kopsumma Ls 892 956,68 Pasiva kopsumma Ls 892 956,68

Pelņas un zaudējuma konts.
Zaudējums. , Ls Ls Peļņa, Ls Ls LsAlgas un atagojumt: Ienākums nopreču pārdošanas:

a administrācijas 5 400,- Brutto ienākums . .... 270893901b) darbinieku 81349,04 86 74g4 Atlikums pēc inventūras
Tekoši izdevumi: gada sākumā 362 890,68

a) administrācijas izdevumi 3 668,40 Iepirktās preces (pēc pas-
ta) ceļojumi un braucieni 2 663,47 cenas) 2 524 821 15
c) reklāma 2 390,34 T8877TT83n) telpu īre 18 809,98 Atlikums pec inventūras
e apgaismošana un apkurināšana . M 396,97 gada beigās 373 198,79 2 514 513,04 194 425 97f) nekust, mantas remonts un uzturēšana 631,80 ? —^^>'
g) kancelejas piederumi 3 133 67 Ienākumi no citam nozarēm:
h) pasts, telegrāfs, telefons . 4 92137 a) Ceptuve brutto peļņa . 23 280,16
i) dažādi izdevumi 7 560^16 izdevumi . 22 988,67 291,49
j) pajūgu un preču auto uzturēšana. . . 5.554,37 60 730 53 h) Linu punkts brutto peļņa 109 462,47

Nodokļi 3 181,'77 izdevumi '. 108 900,19 562,28
Apdrošināšana 4 331^85

c)
Kommisijas operācijas

Procenti 30 757,03 brutto peļņa .... 1 676,03 '
Kursu starpība 286,59 izdevumi . 1 341,78 334,25 1 188,02
Amortizācija. 6 221,59 Ienākumi no kustamas un nekustamas mantas ekspluatācijas 6 480,—Dazadi izdevumi un zaudējumi 11 100,57 Procenti . 17 169 17
Tīrā peļņa . . . 26 995,61 Dažādi ienākumi ". ..' .' . ' .' ' . ' . ' .' . ' .

' [ .' ,' .' 11 091,42
Ls 230 354,58 Ls 230 354,58

12861v Valde.

Līepājas-GIDdas dzelzceļa būves valdes II iec pr-ks
1930. g. 25. augustā, pulkst. 12, izsludina savā kantorī Liepājā,

Ziemeļu-rīta ostmalā Ns 1, dz. 2

rakstveida sacensī&as
dzelzsbetona cauru|u izgatavošanai
Liepājas-Alsungas dzelzceļa būvei.
1) no pik. 272+63 līdz pik. 406+79; drošības nauda Ls 250
2) no pik. 415+48 līdz pik. 450+74,5; drošības nauda Ls 120.

Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darba laikā. L 3536 2* 12937

Dzelzceļu li. teļu ietina kantori Daugavpilī,
1930. g. 30. augustā, pulksten 10,

izdos jauktā izsolē:
1) Publiskas atejas izbūvi Rēzeknes 1 stacijā, drošības nauda

Ls 135,—.
2) Bagāžas noliktavas izbūvi Rēzeknes I stacijā, drošības nauda

Ls 235,—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darba laikā. L3515 12938

Šoseju un zemes ceļu deportunenfs
izsludina 1930. g. 3. septembrī, pulksten II, savās telpas, Oogoļa

ielā Ns 3, ist. 468

liktas izsolesIii darbiem:
1) Mašīnu noliktavu un saimniecības ēkas jaunbūve VI rajona

inženiera vajadzībām — Rēzeknē.
Nodrošinājums Ls 3800,—.

2) Rīgas-Lubānas šosejas pārbūve no km 7,200—9,778.
Nodrošinājums Ls 2.400,—.

Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 469, parastā
darba laikā. L3511. '2936b

Zemkopības lilijas zemkopības departaments
1930. g. 26. augustā, pīkst. 10, Kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,

Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4,

izdos jauktās Izsolēs uzāksolišiā slns darbos.
sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

1) Rīgas apr., Lēdmanes pag. meliorācijas s-bas ,,Poļu pļava"
novadgrāvju rakšanas darbus 1420 tek. m gājumā ar 2337 kub. m
tilpuma un tīrīšanas darbus 723 tek. m, novērtētus par Ls 1449,—,
izsoles drošības nauda Ls 150,—;

2) Cēsu apr., Mārsnēnu un Baižkalna pag. Sīmaņu-Penguru u. c.
māju novadgrāvju rakšanas darbus 12362 tek. m garumā ar 28132
kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 18259,—, izsoles drošības nauda
Ls 900,— ;

3) Valmieras apr., Ternējas u. c. pag. Rūjienas meiior. sab.
,,Ziemelis" III gr. novadgrāvju rakšanas darbus 3830 tek. m gājumā
ar 6144 kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 3441,—, izsoles drošības
nauda Ls 170,—;

. 4) Valmieras apr. Ternējas pag. Rūjienas meiior. sab. ,,Zie-
melis" VII gr. novadgrāvju rakšanas darbus 6144 tek. m garumā
ar 10671 kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 5670,—, izsoles drošības
nauda Ls 280,—;

5) Valkas apr. Mālupes pag. Igrīves upes regulēšanas darbus
5120 tek. m garumā ar 8926 kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 5171,
izsoles drošības nauda Ls 250,—;

6) Tukuma apr. Lestenes pag. meiior. sab. ,,Šautrupe" no-
vadgrāvju rakšanas darbus 1623 tek. m garumā ar 2797 kub. m
tilpuma, novērtētus par Ls 1935,—; izsoles drošības nauda Ls 100,—;

7) Tukuma apr. Annenieku un Īles pag. Balžņas upes regulē-
šanas un Lielā purva novadgrāvju rakšanas darbus 21581 tek. m
garumā ar 48007 kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 29012,—,
izsoles drošības nauda Ls 1500,—;

8) Tukuma apr. Smārdes pag. Stirnupftes regulēšanas un Toma
purva novadgrāvju rakšanas darbus 16575 tek. m garumā ar
31159 kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 17613,—, izsoles drošības
nauda Ls 900,—;

9) Tukuma apr. Vānes pag. Dambaru dīķa novadgrāvju
rakšanas darbus 9247 tek. m garumā ar 11965 kub. m tilpuma,
novērtētus par Ls 7178,—, izsoles drošības nauda Ls 360,— ;

10) Tukuma apr. Smārdes pag. Cērkstes purva un Smārdes
muižas jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 19303 tek. m
garumā ar 28117 kub. m tilpuma, novērtētus par Ls 16879,—,
izsoles drošības nauda Ls 850,—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot
rakstiskus piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām 39.—42. p. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sāk-
šanas.

Nodrošinājumam naudas vietā var iesniegt Latvijas bankas
garantijas un valsts vai valsts garantētus vērtspapīrus pēc tinanču
ministrijas noteikta kursa, vai arī privātu banku un citu kredīt-
iestāžu garantijas, kuru nodrošinājumus finanču ministrija at-
zinusi par pietiekošiem, par ko pievienojama finanču ministrijas
atsauksme.

Meliorācijas sabiedrības darbu izvedējas reāla nodrošinājuma
vietā var iesniegt no sabiedr. valdes parakstītus vekseļus; citiem
vai daļai biedru jāparakstās kā galviniekiem.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var
iepazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4, tālrunis 34194. 12908v

Šoseju un zemes ceļu departaments
noturēs 1930. g. 1. oktobrī, pulksten 11 dep-ta telpās, Rīgā, Oogoļa,
ielā Ns 3, ist. 467,

rakstveida sacensību šādu mašīnu piegādei:
a) 3 gab. 10 tn. smagi trijratu tipa motorveltņi
b) 10 gab. 8 tn. „
c) 20 gab. 6 tn. „
d) 2 gab. 6 tn. ,, Tandem „ ,,
e) 6 gab. pašbraucēji motora akmeņu drupinātāji;
f) 2 gab. ,, „ sīkdrupinātāii;
g) 10 gab. ceļu plānētāji.

Sacensības noteikumi un tuvāki paskaidrojumi dep-ta telpās,
Oogoļa ielā Ns 3, ist. 467, darbdienās no pīkst. 10—14. L 3504b

Ventspils ostas vis
izdos 1930. g. 27. augustā,

pulksten 12,

jauktā izsole
Ventas upes

krasts BOstjprināšaD. darbus
augšpus dzelzs tilta.

Drošības nauda Ls 400,—.
Tuvākas ziņas un paskaidro-

jumi Ventspils ostas valdē pa-
rastā darba laikā. 1*
12720 Ventspils ostas valde.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1930. g. 13. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
ari vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.
Burtnīca maksā:

bez piesūtīšanas., Ls 0,55
ar piesūtīšanu ,, 0,60

Saturs:
111) Likums par konvenciju par

noziedznieku izdošanu un
tiesisku palīdzību krimi-
nāllietās starp Latvijas
Republiku un Spānijas
Karalisti.

112) Likums par konvenciju par
noziedznieku izdošanu un
tiesisku palīdzību starp
Latviju un Holandi.

113) Likums par protokolu par
grozījumiem Pastāvīgās
Starptautiskās Tiesas sta-
tūtos.

?MH^H^^M^BHMMK

Latvijas amatnieku krājaizdevu salia,
pamatojoties uz statūtu § 20, pārdos piektdien, š. g. 5; septembri,
pulksten 11 dienā, sabiedrības telpās, Kr. Barona ielā Ns 3,

vairāksolīšanā

ii blanko iedētu obligāti w li 20.008,-
izrakstītu uz nekustamu mantu Rīgā, Spīķeru iecirknī'Ns 55,
I hipotēku iecirknī ar zemes grāmatu reģ. Ns '931, grupa 4, Ns 38.

12858 valde. I
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