
Instrukcijas mežu un meža materiālu
izsniegžanai valsts mežos,

Valdības rīkojumi un pavēles

Instrukcijas
mežu un meža materiālu izsniegšanai

valsts mežos
(„Valdības Vēstneša" 1929. g. 267. numurā)

papildinājums.
Instrukcijas mežu un meža materiālu

izsniegšanai valsts mežos 44. pantā pēc
pirmā nodalījuma ievest teikumu:

„Sastrādājot augošus kokus izlases
veidā cirsmās vai ārpus tām saimnie-
ciskā kārtā, tos tikai zīmogo ar mež-
ziņa āmuru divās vietās — krūšaugstumā
un pie celma un novērtē kā cirsmas
pēc platības."

Zemkopības ministris V. Gulbis.
Mežu departamenta direktors J. Ozols.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Zemkopības ministrija paziņo, ka

sakarā ar noteikumu pieņemšanu par
maizes labības tirgus regulēšanu pie zem-
kopības departamenta lauksaimniecības
pārvaldes, Kalpaka bulv. JV°6, darbojas
labības birojs, tālr. Ns 27373.

Zemkopības ministrija.

Paziņojums.
Lauksaimniecības pārvalde paziņo, ka

tekošā 1930./31. budžeta gadā atvēlētie
Ls 60.000,— pabalstiem karā nopostītām
saimniecībām ēku atjaunošanai tiks sadalīti
pēc pagājušā gada pabalstu izsniegšanas
noteikumiem („Vald. Vēstn." 1929. g.
183. numurā).

Pagastu valdēm jauni karā nopostīto
saimniecību saraksti nav jāiesūta, jo
pabalstu sadalīšana notiks pēc 1929./30.
budžeta gadā iesūtītiem saimniecību
sarakstiem.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.

Lauksaimniecības pārvaldes
priekšnieks J. Zariņš.

Būvniecības nodaļas vadītājs A. Vaits.

Dzelzceļu ziņas.
Sakarā ar svinibām Jelgavā svētdien

31. augustā, norīkoti apgrozībā sekosi
papildus vilcieni:

Pirmdien 1. septembrī no Jelgavas līdz
Daudzevai-Daugavai vilc. N° 20 bis atiet
no Jelgavas pulksten 3.00, Daudzevā
pienāk 5.40, Daugavā pienāk pulksten 6.55.

Talak no Daudzevas uz Neretu no-
rīkots L septembrī papildus vilciens
Ns77 bis atiet no Daudzevas pulksten 6.00,
Neretā pienāk pulksten 11.37.

2) Pirmdien 1. septembrī no Jelgavas
līdz Meitenei-Bauskai papildus vilciens
Ne 1 bis/2I bis. No Jelgavas atiet
pulksten4.15,Meitenē pienāk pulksten5.00.
No Meitenes uz Bausku atiet pulksten 5.55,
Bauskā pienāk 8.03.

3) Pirmdien 1. septembrī no Jelgavas
līdz Rīgai papildus vilc. N° 42 no Jel-
gavas atiet pulksten 2.00, Rīgā pienāk
pulksten 2.56.

4) Pirmdien 1. septembrī no Jelgavas
līdz Tukumam II papildus vilc. N° 21 bis
atiet no Jelgavas pulksten 1.45, Tukumā II
pienāk pulksten 3.10.

5) Pirmdien 1. septembrī no Jelgavas
līdz Reņģei papildus vilc. Ne 73 bis no
Jelgavas atiet pulksten 3.20, Reņģē
pienāk pulksten 5.25.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miezans.

No pasta un telegrāfa departamenta.

Telefona satiksme ar Luksemburgu.
No 1. septembra atklāta telefona sa-

tiksme starp Latviju un Luksemburgu.
Pielaistas vienkāršās un steidzamas pri-
vātas un valsts sarunas, zibens un abone-
menta sarunas, kā arī sarunas noteiktā
laikā.

Maksa par sarunas vienību — Ls 11,10,
bet laikā starp pulksten 19 un 8 —
Ls 6,70.

Rīgā, 1930. g. 23. augustā.
Departamenta direktora v. (paraksts).
Ekspluatācijas pārvaldes

priekšnieks V. Krūmiņš.

Uzaicinājums telefona abonentiem.
Pasta un telegrāfa departaments paziņo,

ka š. g. septembra mēnesī uzsāks 1931. g.
telefona abonentu saraksta iespiešanas
darbus, kādēļ abonentiem paziņojumi par
vēlamiem grozījumiem (kā uzvārda, firmas
nosaukuma u. c.) sarakstā jāiesniedz līdz
š. g. 1. septembrim vietējam telefona
resp. pasta un telegrāfa kantorim, kam
tie pievienoti. Pēc minētā laika nekādus
paziņojumus nevarēs ievērot.

Direktora v. V. Krūmiņš.

Ekspluatācijas pārvaldes
priekšnieka v. Kalniņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 12. augusta lēmumu ir apstiprinājis
Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības
zemes kultūras biroja sastādīto un I Vir-
cavas meliorācijas sabiedrības ,,Pūču

strauts" dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Sauķu-Nieru, Paitēnu u. c. māju^ novad-
grāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekusta-
mas mantas īpašniekiem vai viņu tiesību
ņēmējiem ir uzlikts par pienākumu pie-
dalīties l Vircavas meliorācijas sabiedrībā
,,Pūču strauts", minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturē-

šana.

1930. g. 22. augustā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka Zemkopības ministris ar
š. g. 6. augusta lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskā biroja ,,Zemes kultūra"
sastādīto un Rauzas meliorācijas sabiedrības
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Valkas
apr. Rauzas pagasta Maiļupes galveno no-
vadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem neku-
stamās mantas īpašniekiem vai viņu tie-
sību ņēmējiem uzdots par pienākumu pie-
dalīties Rauzas meliorācijas sabiedrībā,
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

1930. g. 16. augustā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Sakarā ar ģenerālkonsulāta likvidēšanu

un sūtniecības nodibināšanu Prāgā, kores-
pondence Latvijas pārstāvībai Čechoslo-
vaķijā turpmāk adresējama sūtniecībai uz
līdzšinējo ģenerālkonsulāta adresi, kur
pagaidām atrodas sūtniecības kanceleja:

Lēgation de Lettonie,
Panskā 5,
Praha II,

Tchecoslovaquie.
Sūtniecības telefons: 205-23.

Izlabojums.
Š. g. ,,Valdības Vēstneša" 1.60. numurā

iespiestā miertiesnešu iecirkņu papildu
sadalījumā Liepkalnes pagastam jābūt
iedalītam tikai Rīgas apr. III iec. mier-
tiesneša iecirknī un Mārcienas un
Saikavas pag. — Madonas apr. 3. iec.
miertiesneša iecirknī; tanī pašā ,,Valdības
Vēstneša" numurā iespiestā tiesu izpildī-
tāju iecirkņu sadalījumā — Dauguļu
pagastam jābūt piedalītam Valmieras apr.
I iec. tiesu izpildītāja iecirknim.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretārs 0. Blūmbergs.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu sis menas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
8. Daugavpils kājn. pulka bij. kareivi Jāni
Dāvida (Dāvā) d. Jakobsonu, apsūdzētu
pēc k. s. 1. 134. p.

Jakobsons dzimis 1901. g.' 9. septembrī, luter-
ticīgs, neprecējies, Rīgas pilsētas piederīgs, reāl-
skolas izglītība.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, " ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 22. augustā.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons..

Sekretāra v. p. i., kara-ierēdnis
ļaun a 1 k s n i S.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
8. Daugavpils kājn. pulka bij. kareivi Leibu
Markusa d. M e r k e 1 i, apsūdzētu pēc k. s. /I,
134. p. pamata.

Merkels dzimis 1893. g., pēc tautības žīds,
agrāk dzīvojis Ilūkstes apr. Subates miestā.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.
. 1930. g. 22. augustā. . .

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

,- Sekretāra v. p. i., kara-ierēdnis
launa.'ksnis.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 21. augusta nolēmumu,
meklē Eduardu-Dāvi Krieviņu arī Zaķi,
kas apsūdzēts pēc s. 1. 49., 51. un 586. p.

Eduards-Dāvis Krieviņš arī Zaķis dzimis
1898. g. 14. augustā, Bauskas pagasta piederīgs

un pēdējā laikā dzīvojis Jelgavā, Sniķes krogu.
Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma

Eduarda-Dāva Krieviņa arī Zaķa tagadējā uztu-
rēšanās vieta vai- viņa mantība, par to tūliņ
paziņot tuvākai policijas iestādei. Atrašanas
gadījumā Eduardu-Dāvi Krieviņu ari Zaķi ap-
cietināt, ieskaitot Bauskas apriņķa izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, par ko paziņot Jelgavas apga-
baltiesai un minētam izmeklēšanas tiesnesim.

Jelgavā, 1930. g. 23. augustā.

Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs A. Štubis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1930. g. 18. augusta lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 51. p. un 129. p. 1. d.
apsūdzēto Staņislavu Jāzepa d. B e i n a r u ,
dzim. 1911. g. 18. jūnijā, ar pēdējo dzīves vietu
Daugavpilī, Krāslavas ielā JVs 41, kura sevišķas
pazīmes: vidēja auguma, gaišmatis, ar tīru
ovālu seju.

Atrašanas gadījumā minētais Beinars nogādā-
jams spaidu kārtā Latgales apgabaltiesas Dau-
gavpils 2. iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rīcībā.

Daugavpilī, 1930. g. 21. augustā.

Priekšsēdētāja v. J. Legzdiņš.

Sekretāra palīga v. A. Kalniņš.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra s. g. 12. augusta lēmuma ir jāpiedalās I Vircavas meliorācijas sabiedrībā „Pūču strauts",
jāņem dalība pie Jelgavas apr. Vircavas pag. Sauķu-Nieru, Paitēnu u. c. māju novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

! Dalībniekam Māju X5N2
izmSTpēc

S Dalībnieka
Dalībnieka piederošo vai Kādā P§astā atrodas mā Jprojekta,

?o īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas no kuras
* Vārds un uzvārds esošo mālu mēmie- zemes/PI»."U apzīmējums " „u ' čības grāmatu piederēja dalībnieku

I
nosaukums plānjem «^^ balsu skaitu

. r Ls

' Žanis Saukitēns īpašnieks Sauķi-Nieres 61 3989 Vircavas pagasta Kroņ-Vircavas muižas 1019,—
2. Olga Saukitēns īpašniece Sauķi-Skursteņi 62 3573 ,, ,, „ () ] 94'—
3- Voldemārs Jekals īpašnieks Paitēni 76 3665 „ ,, ,, ,t) 851,—
4- Visvaldis Brauers . . . . _ „ Smedēni 75 4207 „ „ ., n 984,—
5Margarete Brežinskis un Erichs Brežinskis īpašnieki Liel-Jessi — 4624 Platones pagasta Jaunplatones muižas 331,—
6. Miķelis Ozols īpašnieks Vēži 198F 11806 „ ? „ „ „ n5_

Piezīme. Sini dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā piedarbu
pirmreizējas izvešanas, tā ari pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kura var būt lielāka vai mazāka.

Rīgā, 1930. g. 22. augustā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāfa v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Maksa par «Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

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

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

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—
par katru tālāku rindiņu „ —,15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu „ —,20

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.) „ —,23

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas —,80



Nekustamas mantas saiaksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra 1930. gada ļ
augusta

^^ l^^^^^uS^^S^jāņem dalība pie Valkas apr. Rauzas pagasta Maiļupes galveno novadgrāvju rakšanas darbu ļzvesanas un .zvesto darbu kartība uzturēšanas. ,

2 Dalībniekam
« Dalībnieka piederošo vai
« Dalībnieka īpašumu tiesību viņa lietošanā
0. vārds un uzvārds . .. esošo māju
„ apzīmējums
g K nosaukums
2

1. Kārlis Ciemītis īpašnieks Jaun-Cepļi
2. Jēkabs Zvirbulis „ Vec-Cepļi
3. Jānis Pavasars » Jaun-Tildert
4. Pēteris Paeglis „ Lejas-Tilden
5. Voldemārs Brītiņš Kalna-Tilden
6. Smiltenes virsmežniecība ,, Krastiņi
7. Ernests Lielmanis „ Atvases
8. Palsmanes ev. lut. draudze īpašniece
9. Smiltenes virsmežniecība ,, —

10. Pētera Zariņa mantojuma masa . . . Mantnieki Ezīši
11. Pēteris Pletiens īpašnieks Alkšņi
12. Jānis Justmans „ Pūriņi
13. Juliuss un Vilis Brikmanis ..... īpašnieki Liel-Klavaiši
14. Jānis Rušs īpašnieks Maz-Klavaiši
15. Jānis Kainais „ Traškas
16. Jānis Melzups, Anna Kļaviņa, dzim. Kra-

stiņ, Marija Melzup, Anna Bikiņ, Kri-
stīne Jurjān, Līze Kamš, Karlīne Zei-
bolt, dz. Kļaviņa Līdzīpašnieki Gubeņi

17. Jānis Bikiņš . īpašnieks Zilie
18. Pēteris Jansons „ Purzemnieki
19. Kārlis _Abele . „ Dārziņi
20. Jānis Ābele ; „ Vāveres
21. Jānis Akminis (Akmentiņš) ,-, Lejas-Kalnzemnieki
22. Kārļa Vārnas mantojuma masa . . . Mantnieki Galiņi
23. Kārlis Tarrs īpašnieks Ķikuti
24. Pēteris Treijers . ,, Disleri
25. Jānis un Kārlis Jansoni Līdzīpašnieki Renceles-Garie
26. Kārlis Lapsa īpašnieks Renceles-Kadoki
.27. Kārlis Lapiņš ,, Renceles-Ģēvi
28. Juliuss Knostenbergs ........ ,, Jaun-Rences
29. Smiltenes virsmežniecība — Valsts mežs
30. Augusts Andersons ......... īpašnieks Baloži
31. Fricis Lācis ,, Līcīši
32. Aleksandris Zvaigzne ,, Dravnieki
33. Voldemārs Zvaigzne. ........ ,, Grāvīši
34. Dāvids Jansons ,, Cīruļi
35. Kārlis Kļaviņš „ Bērziņi
36. Augusts Mucenieks ,, Saliņas
37. Jānis Artmans „ Upmaļi
38. Jānis Trijēcis . . „ Celmiņi
39. Jāņa Ludzenieka mantojuma masa . . Mantnieki Aizupi
40. Jānis Krūmiņš ........... īpašnieks Krūmiņi
41. Reinholds Zvirbulis „ Imantas
42. Kārlis Būda „ Liepiņas

Darbu
Māja NaHs izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,

pēc pēc un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
mēmie- zemes ripriprēia dalībnieku

čības grāmatu pteuere .a
baļ .skajtu

plāniem reģistra
^

26 918 Palsmanes muižas 48— Šinī dalībnieku sarakstā uz-

or i -ir\QQ 51 radītas darbu izmaksas sum-
25 i 31)99 ,, ,, > mas uzskatāmas par pamatu

149Fa(V) Gaujienas muižas 13U,— dalībnieku maksājumu no-
150Fa(VII) ,, » 99,— teikšanai un nokārtošanai kā
,c/Vm — 65,— P^ darbu pirmreizējas ižve-

.^ A. ; n„i„j^„ ,. ~,o„ m„;*->c io.fi šanas, tā arī pie izvesto darbu18Fa — Palsmanes mac. muižas 196,- kārt-^ uztur"Kana8 tuBpmāk >
1F, Fa 8718 ,, ,, ,, °3> neņemot vērā darbu faktiska

19a — „ ,, ,, 348,— izmaksu, kura var būžt lielāka
41 Fa „ „ „ 19— vai mazāka.

21 2006 Rauzas muižas 311,—
15 2004 „ „ 169,—
16 2019 „ „ 300 —
3 2012 „ „ 153,—
4 2013 „ „ 130—
5 2021 „ „ 137 —

6 2008 Rauzas muižas 244 —
7 2020 „ „ 332 —
8 2014 „ „ 227 —

— 3742 „ „ 83 —
9 2022 „ „83,— ,

10 2010 „ „ 331 —
12 2007 „ „ 137—
13 2011 „ „ 146,—
14 2005 „ „ 155,—
17 2016 „ „ 318 —
18 2018 „ „ 191—
19 2017 „ „ 238 —

20 2015 „ „ 241 —
— — 285 —

16F, Fa 8671 Rauzas muižas 284 —
19F, Fa 10708 „ „ 177—

52F — „ „ 172—
13F 8668 „ „ 551 —

27F, Fa 8672 „ „ 379—
26F, Fa 9140 „ „ 203—
25F, Fa 10754 „ ,, 117,—
24, FFa 11136 „ „ 129—
23F, Fa 8496 „ „ 93—

22Fa — „ „ 70 —
21F, Fa 8495 „ „ 133—
20F, Fa 8494 „ „ 84 —
15F, Fa — „ „ 178,—

11 grupa.
1. Smiltenes virsmežniecība īpašnieks Valsts mežs
2. Mežsarga dien. zeme
3. Pēteris Būda . „ Zālītes
4. Pēteris Šķērītš „ Malējas
5. Kārlis Šķērīts ........... „ Malējas
6. Jēkabs Zariņš. ,, Zariņi
7. Eduards Lēģeri s ,. Ezernieki

Rīgā, 1930. g. 16. augustā.

— — Rauzas muižas 342,—
14F — „ ' 53 —

46F 10763 „ „ 171—
17F „ „ 252 —
18F — „ „ 416,—

47F 10755 „ „ 810 —
48F - „ „ 529-

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

RĪGA.
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām
slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no 1930. gada 16. līdz
23. augustam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

_

W 3Slimības nosaukums e~
īrļ'O» S.ra M

Typhus abdom Vēdera tifs. . . 15
Paratvphus Paratifs .... 3
Febris exanth Izsituma tifs . . —
Febris recurrens .... Atgulās drudzis . —
Malaria Purva drudzis . —
Variola et variolois. . . Bakas —
Morbilli Masalas .... —
Scarlatina Šarlaks 14
Tussis convulsiva.... Garais klepus . 8
Diphter. vēra Difterits .... 3
Cholera asiatica .... Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 4
Parotitis epidemica . . . Cūciņa . . . ; 3
Dvsenteria Asinssērga ... —
Mening. cerebrospin. epid. Epidēmiskais gal-

vas un mugur-
kaula smadzeņu
plēves iekaisums 1

Poliomvelitis ant. ac. . . Bērnu trieka . . 1
Tubercul. pulm Plaušu dilonis . 3
Trachoma Trachoms ... 13
Scorbutus Skorbuts.... —
Influenca Influenca ... —
Encephalitis letharg. . . Miega slimība . —
Lepra Spitālība.... —
Febris puerperalis. . . Nedēļnieču drudzis . —
Tetanus Sastinguma krampji I

Iedzīvotāju kustība Rīgā.
Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja

ziņām 1930. gada jūlija mēnesī reģi-
strēti (iekavas atzīmēti skaitļi par ie-
priekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši . . 299 (314) 229 (226) +70 (+ 88)
Vācieši ... 45 (30) 54 (50) — 9 (— 20)
Krievi ... 70 (77) 41 (37) +29 (+ 40)
Žīdi .... 78 (25) 47 (34) +31 (— 9)
Poļi un leiši. 25 (39) 30 (15) — 5 (+ 24)
Citi . . . . 20 (11) 34 (30) —14 (— 19)

Kopā . 537 (496) 435 (392) +102 (+)104

Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberku-
loze 56 (45), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
71 (67), vēzis 57 (40), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 18 (23), vecuma
nespēks 31 (34), elpojamo orgānu slimības,
neieskaitot tuberkulozi 23 (33), nieru
slimības 11 (6), vēdera tifs 6 (1), izsituma
tifs 0 (0), roze 7 (2), difterija 0 (0),
masalas 0 (0), garais klepus 0 (0), influ-
enca 0 (0), šarlaks 0 (3), smadzeņu plēves
iekaisumi 9 (6), nedabiskā nāve 31 (29),
pašnāvības 13 (8).

Māksla.
Latvijas mākslas akadēmijā jaunu audzēkņu

pieteikšanās lūgumus pieņems līdz 15. septembrim,
ikdienas no pulksten 10—14, sestdienās no
10—13.

Uzņemšanas pārbaudījumi notiks 18. un
19. septembrī, mācīou sākums 23. septembrī.

Tuvākas ziņas kancelejā.

Nacionālā opera sezonu atklās sestdien, 30. au-
gustā ar Jāņa Mediņa operu „S p r ī d ī t i s".
Piedalās A. Liberts-Rebane, Gothards, Lamberts,
Žubīte, Lūse. Niedra, Tunce, Pelle, Neimanis u. c.
Diriģents autors. — Svētdien, 31. augustā, pul-
ksten 2 dienā ballets ,,Apburtā princese".
Piedalās Aleksandra Feodorova un visa balleta
trupa. Diriģents Otto Karls. Pulksten 7.30
vakarā ar Amandas Liberts-Rebanes un Ādolfa
Kaktiņa piedalīšanos ,,Karmen ". Pārējās
lomās Natālija Uland-Šulcs, Nikolajs Vasiljevs,
Jānis Kārkliņš u. c. Diriģents Jānis Suchovs.

Bērniem, kas piedalījušies operā ,,Karrrien",
jāierodas operā trešdien, 27. augustā, pulksten 12
dienā.

Balletā ,,A p b u r t ā princese" nodaroi-
nātiem bērniem jāierodas operā trešdien, 27. au-
gustā, pulksten 12 dienā.

Nacionālais teātris. Pirmdien sāka pārdot
sezonas atklāšanas izrādes biļetes. Interese
publikā ļoti dzīva. Sezonu atklās 31. augustā
ar A. Saulieša „Zauls" A. Amtmaņa-Briedīša
režijā, N. Strunkes dekoratīvā inscenējumā.
Biļetes dabūjamas arī tālākām izrādēm. Izņe-
mamas arī abonementu biļetes pirmizrādēm un
parastām izrādēm (cenas par 20 un 25% zemākas).

Dailes teātris. Otrdien, 26. augustā, pulk-
sten 7.30 vakarā „Trejmeitiņas" ar prof.
P. Zaksa piedalīšanos arī šai ' sezonā pievelk
pilnus namus apmeklētāju. Visas līdzšinējās
izrādes bija galīgi izpārdotas. Lai vakarā no-
vērstu drūzmēšanos pie kases, publiku, sevišķi
ieoraucējus no provinces, lūdz biļetes iegādāties
jau laikus vai aizrunāt pa tālruni 27334. —
Trešdien, 27. augustā, pulksten 7.30 vakarā
A. Švābes vēsturiskā skatu luga par tautas
izrāžu cenām „Piebaldzēni-vēverīš i". —
Ceturtdien, 28. augustā, pulksten 7.30 vakarā
prof. Paula Zaksa viesizrāde 70. reizi ,,Trej-
meitiņas" . Studentiem, skolniekiem un kara-
vīriem puscenas.

Literatūra.
Tautas tradīciju krāšana.

Latviešu folkloras krātuvei( Rīgā, Valde-
māra ielā Ko 36a) iesūtījuši dažādas tautas tradī-
cijas š. g. jūlijā: M. Bērziņš Umurgā — 12(2903);
J. Bičolis Rīgā — 545; M. Geistants Rucavā — 9;
K- Kļaviņš Bauskā — 1; P. Leitāns Rīgā — 184
(1635); E. Melngailis Rīgā — 545 (1655); A. Me-
žaks Taurupē — 366; J. Radiņš Zūrās — 31;
B. Riekstiņš Rīgā — 755 (18049); P. Skoliņš
Sarkanmuižā — 91; E. Ziediņš Katlakalnā — 80
(147); pamatskolas: Aizkraukles 6 kl. 206
(560); Bejas 6-kl. — 321; Bērzmuižas 6-kl. —3(7);
Doles pag. Salas I pak. — 251 (1120); Lielstraupes
1 pak. — 4; Matkules 6-kl. — 617; Palsmanes
pag. Ķempju — 1050; Purvmales pag. v. Viestura
— 461 (2430); Puzes II — 200; Salaspils 6-kl.
— 11 Sarkantnuižas pag. Tārgales — 67; Slokas

pils. I — 434 (4714); Stelpes pag. Nīzeres 6-kl.
—1041; Ventspils pils. IV — 8; Zaubes Kliģenes
I pak. — 228 (229); bez tam Pieminekļu pārvaldes
krājumiem — 38 (4713).

Kopā par jūliju — 7528 var.; pavisam Krātuvē
— 687 136 variantu.

Krātuve sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un
teicējiem un lūdz iesūtīt ziņas par bada (mēra)
dzegusi, kas tas tāds par putnu un no kam tādu

, nosaukumu guvis.
Latviešu folkloras krātuves pārziņa v.

E. Miķelsone.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 26. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,31—20,46
100 Beļģijas beigu 72,15—72,70
100 Šveices franku 100,35—101,10
100 Itālijas liru 27,03—27,24
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu .... 138,55—139,25
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 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°/Q 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 M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.



Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
izklausījusi Minnas Miķelsons lū-
gumu atzīt Miķeli Miķeļa d.
Miķelsonu par mirušu un pa-
matojoties uz sava lēmuma no
1930. g. 19. augusta un Civ.
proc. lik. 1947.—1950. p. un
viet. Civ. lik. 524. p. pamata
n o 1ē m a: uzaicināt bezvēsts prom-
būtnē esošo Miķeli Miķelsonu
gada laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas ,,Vald. Vēstn.",
ierasties tiesā, vai dot tiesai
drošas ziņas par sevi, kā arī
uzaicināt visas citas personas,
kam ir drošas ziņas par viņa
dzīves vietu, vai nāvi, iesniegt
šīs ziņas tiesai, aizrādot, ka
ja pēc publikācijas termiņa
notecēšanas nebūs saņemtas dro-
šas ziņas, ka Miķelis Miķelsons
atrodas pie dzīvības, tiesa uz
ieinteresētu personu lūgumu, uz
Civ. proc. lSk. 1951. p. pamata,
atzīs viņu par mirušu.

Rīgā, '1930. g. 20. augustā.
L. JMŠ 4338-11 g. 13076b

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

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309. un 311. p. pamata
Pētefa Jāzepa d. Lacha prasības
lietā pret Eleonoru Miķeļa m.
Lachs, dzim. Antonevičs, pat
laulības šķiršanu, uzaicina Eleo-
noru Miķeļa m. Lachs, kuras
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, četru mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no prasī-
tāja iesūdzības raksta, pieliku-
miem un uzdot savu dzīves
vietu Daugavpilī.

Ja aicinātā minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas

sēdi un izspriedīs bez viņas
klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet
savu dzīves vietu Daugavpil
neuzdos, aicinājumus uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Daugavpilī, 1930. g. 19. aug.
L. .Ne 1311p/30. 13192b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabali. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
22. martā mir. Vasilīja Jefima d.
Jakuboviča, 1926. g. 10. dec.
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1930. g. 10. janv.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 19. aug.
L. JMš 1705a/30. 13091b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretārs K. Kangurs.

f '(Ticsiī
siudttmētļumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Konrāda Gincela pilnv. zv. adv.
E. Samsona lūgumu un savu
1930. g. 12. augusta lēmumu
paziņo, ka Konrādam Gincelim
ir gājušas kara apstākļu dēļ
zudumā obligācijas: 1) par 42000
rbļ., apstiprināta 1914. g. 9. sept.
ar JMš 441 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Vecdrustu muižu,
ar zemes grām. reģ. JM° 33,
izdota par labu Georgam Vil-
helmam Eduarda d. Lembkem,
kas viņu cedējis uzrādītājam;
2) par 3500 rbļ., apstiprināta
1874. g. 20. sept. uz nekustamo
īpašumu Rīgā, IV hip. iec,
ar zemes grām. reģ. JMš 358,
izdota par labu Rīgas-Daugav-
pils un Daugavpils - Vitebskas
dzelzceļu sabiedrības penziju
kasei; 3) par 2000 rbļ., apstiprin.
1876. g. 3. dec. uz to pašu
nekustamo īpašumu, izdota par
labu Annai un Matildei Hennings,
kas viņu 1891. g. 15. martā
cedējušas Katerinai Ivana m.
Grass, dzim. Hebenšterit; 4) par
2000 rbļ., apstiprināta 1897. g.

27. nov. ar JMš 1938 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, I hip. iec. ar
zemes grām. reģ. JNē 14, izdota
par labu Mendelam Hermaņa d,.
Gotlībam, kura pārgājusi uz
Georgu Ivana d. Erdmani kā
blanko cessionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko un 5) par
23.000 -rbļ., apstiprināta 1911. g.
(9. dec. ar JMš 4389, uz to pašu
nekustamo īpašumu, izdota par
3abu Sorenam Balduinam Jeppe
?dēlam Sorensenam, kura pār-
gājuši uz Georgu Ivana d. Erd-
mani, "kā blanko cessionāru, kas
kas viņu ir atkal cedējis blanko.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests „Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos šī lēmuma no-
rakstu obligāciju duplikātu sa-
ņemšanai, kas izpildīs oriģināla
vietu.

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
JMš 5477. 12966b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
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 Rasmas Galējs lūgumu
uzaicina visas personas, kam
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1930. g.
19. augustā publicēto 1924. g.

"9. jūnijā Jaungulbenes pag. mir.
Andreja Galeina arī Galēja,
1-921. g. 28. nov. mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kam ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Andreja Galeina, ari
Galēja mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai triju 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. 20. augustā.
L. JMš 5552. 13069b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1908. g. 7. apr. mir. Amālijas-
Margaretas Helenes Pētera m.
Rozentāls, dzim. Kalniņš (Kal-
ning) ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem,fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
L. JMŠ 5505. 13070b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958.' p., paziņo, ka 1930. g.
16. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1923.g.
23. martā mirušā Friča Jēkaba d.
Sulmeistera testamentu.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13308z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. g. 17. aug. Ainažos
mir. Miķeļa Jāņa d. Miķelsona
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
L. JMš 5539. 13071b'

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
19. augustā izklausījusi mir.
Mārča Miške mantošanas lietu,
nolēma: par bezvēsts prombūtnē
esošā Richarda Mārča d. Miške at-
stāto mantu iecelt aizgādniecību,
par ko paziņot Vaives pagasta
tiesai izpildīšanai.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
L. JMš 4926. 13072b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1930. g.
19. augustā izklausīja Valsts
zemes bankas hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 1040rbļ., apstiprinātu 1894.g.
11. aprīlī ar JMš 276, uz nekustamo
īpašumu Jaun-Bebru muižas zem-
nieku zemes ,,Lejas-Tupēšanu
JMš 38B" mājām, Rīgas apr.,
ar zemes grām. reģ. JMš 4200
par labu baronesēm: 1) Johannai
Fridricha m. un 2) Ernestīnei
Kārļa m. fon Tīzenhauzen, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
JMš 4373. 13073b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
19. augustā izklausīja Jāņa Znota
hipotēkārisko parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 1500 r.,
apstiprinātu 1914. g. 12. martā
ar N°217 uz nekustamo īpašumu
Valkas apr. Likškalna muižas
,,Jaun-Rudiņu JMš 17" māju,
ar zemes grām. reģ. JMš 1177
par labu Jānim Āboliņam, kas
cedēta blanko.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
No 1512. 13074b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas' sēdē 1930. g.
19. augustā izklausīja Valsts
zemes bankas hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 880 rbļ., apstiprinātu 1875. g.
18. dec. ar jvia 2281 uz nekustamo
īpašumu Duntes muižas zem-
nieku zemes ,,Kalna-Pūces" mā-
jām, Valmieras apr., ar zemes
grāmatu reģ. JMš 2155 par labu
Vilhelmam grafam Duntenam,
kā pirkšanas summas atlikuma
nodrošinājums. Pievestā obli-
gācija ir pārgājusi uz Reinhardu-
Vilhelmu - Eiženu - Jēkabu Rein-
harda d. baronu fon Delvig.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
Na 4372. 13075b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. ' p. paziņo, ka 1930. g.
16. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1930. g.
4. augustā Rīgā mirušās Aleksan-
dras Nikolaja m. Eglīts, dzim.
Kamarinas testamentu.

Rīgā, 1930. g. 23. augustā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13307 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1930. g.
8. aprīlī izklausījusi Vilhelma
Gīzes atstātas mantas aizgādņa
lūgumu iecelt aizgādniecību An-
tonijas Gīze, dzim. Kučiņins
un Pāvila, Vasiļija un Valijas
Vilhelma b. Gizu mantai, no-
lēma: par bezvēsts prombūtnē
esošāsAntonijas Matveja m. Gīze,
dzim. Kučiņin, un Pāvila, Valen-
tīnas un Vasiļija, Vilhelma dēlu
un meitas Gīze atstāto mantu
iecelt aizgādnību, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
L. -Nē 4093. 13077b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p., paziņo, ka 1930. g.
16. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1924. g.
1. maijā Liepkalnes pagastā mir.
Andreja Anža -d. Ozola testa-
mentu.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

13309z Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 293., 301.
un 309 1. p. pamata uzaicina
Kārli Zembachu, kura dzīves
vieta nezināma, divu mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņa sievas Mi'ldas-
Karolinas - Lilijas Zembachs,
dzim. Tīdemanis iesūdzības raksta
viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem un uzdot savu
dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais ne-
ierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā.

Jelgavā, 1930. g. 19. augustā.
L. Na 401. 12971b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretāra pal. v. M. Helmanis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz savu šā gada
31. jūlija nolēmumu dara zināmu
vispārībai, ka obligācijas: 1) par
2000 c. rbļ., 2) par 1000 c. rbļ,
3) par 1000 c. rbļ., 4) par 1000 c. r. i
5) par 1000 c. rbļ. un 6) par
500 c. rbļ., korrob.: 1) 1906. g.
28. apr., ar JMš 2651, 2) 1907. g.
16. maijā ar Ni 1010, 3) 1910. g.
25. sept. ar JMš 3061, 4) 1912. g.
30. martā ar JMš 858, 5) 1912. g,
19. okt, ar JMš2738 un 6) 1915. g.
19. janv. ar JMš 58 uz Jelgavas
apr. Džūkstes pag. Pēter-Balt-
Vērpju muižas ,,Meiru" mājām,
ar zemes grām. JMš 4512, atzītas
par iznīcinātām un lūdzējam
Kārlim Dzelztiltiņam, dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 20. augustā.
L. ĪNs 1686/30. 13090b

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
. Sekretāra v. J. Abromaitis.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1930.. g.
25. septembra atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1930. g.7. februārī Vārmes
pagastā mirušā Krista Jāņa d.
Balandina testamentu.

Liepājā, 1930. g. 22. augustā.
13322z JMš 964 m/30.

Priekšsēdētāja b. v. Vītiņš
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1930. g.
25. septembra atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1929. g. 25. decembri
Skrundas pagastā mirušās Kates
Pēteja m. Zalstrovs testamentu.

Liepājā, 1930. g. 22. augustā.
13323z JMš 945m/30.

Priekšsēdētāja b. v. Vītiņš.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka šīs tiesas 1930. g.
25. septembra atklātā tiesas sēdē
nolasīs 1930! g. 21. martā Alšvan-
gas pagastā mirušā Jāņa Mača d.
Lūka testamentu.

Liepājā, 1930. g. 22. augustā.
13324z Na 1033m/30. g.

Priekšsēdētāja b. v. Vītiņš.
Sekretārs A. ļansons.

Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1930. g.
4. febr. mir. Jāņa (Ivana) Mitro-
fana d. Lavrentjeva (Lavrenova),
1930. g. 30. janv. sastādītais
privāttestāments ar apgabaltiesas
1930. g.20. jūn. lēmumu apstipr.

Daugavpilī, 1930. g. 19. aug.
L. Na 247a/30. 13093b
Priekšsēd. b. v. A. Malkins.

Sekretāra v. i. K- Ozoliņš.

Jaunjelgavas iecirkņa miertiesu,
uz Civ. proc. lik. 74. un 75.p.pam.
Jāna Sama prasībā pret Augustu
Tilindu par Ls 286,^- ar o/ dēļ
darba algas, uzaicina atbildētāju
Augustu Tilindu, kura dzīves
vieta nav zināma, ierasties tiesas
sēdē Jaunjelgavā 1930. g. 19. dec.
pīkst. 13, kad tiks caurskatīta
minētā prasības lieta.

Ja atbildētājs noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai neie-
sūtīs pilnvarnieku, minētā lieta
tiks caurskatīta pret viņu aiz-
muguriski. JMš 3372.

Jaunjelgavā, 1930. g. 21. aug.
13339z Miertiesnesis Pušsars.

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz Civ. lik. 10. sēj.
1239. p. un Civ. proc. lik. 1401. p.
uzaicina 1909. g. 25. nov. mir.
Andreja Gudders mantniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības
uz atstāto no mirušā Preiļu pag.
Gudrovkas mājā kustamu un
nekustamu īpašumu augšminē-
tam miertiesnesim sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

1930. g. 19. augustā.
L. JMš 953/30. 12990b

Miertiesnesis J. Berķis.

Latgales apgabaltiesas Balti-
navas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1401. p. un
lik. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1930. g.
18. augusta lēmumu, paziņo, ka
pēc 1911. g. 24. jūnijā mirušā
Alekseja Aņisimova, Gauru pag.,
Loskoču ciemā ir palicis manto-
jums, sastāvošs no kustamas
un nekustamas mantas un uz-
aicina visas personas, kam uz
šo mantojumu vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības pieteikt
tās pēc piekritības triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Baltinavā, 1930. g. 19. augustā.
C. I. No 875. 12986b

Miertiesnesis A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Balti-
navas iec. miertiesnesis, saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1401. p. un
lik. kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p.
un pamatojoties uz savu 1930. g.
18. augusta lēmumu paziņo, ka
pēc 1929. g. 10. janv. mirušā
Vasiļija Michaila d. Božaņenoka
Baltinavas pag., Novo-Ivanovkas
fermā, ir palicis mantojums,
sastāvošs no nekustamas mantas
un uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības pieteikt
tās pēc piekritības triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas,, Vaid. Vēstn.".

Baltinavā, 1930. g. 19. augustā.
C. 1. Na 879. 12987b

Miertiesnesis A. Strazds.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 16. augusta
lēmumu un saskaņā ar Civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239.'p. un 1241. p.
un Civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. uzaicina 1926. g. 10. dec.
mirušās Teklas Meikula m. Don-
gas mantniekus pieteikt triju
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, savas
mantošanas tiesības uz minētās
Dongas mantojumu, atrodošos
Nirzas pag. Greidarfu sādžā un
sastāvošu no viensētas JMš 10
un saimniecības iekārtas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, 1930. g. 19. augustā.
Bl. N° 147. 12992b

Miertiesneša v. V. Bišentrops.
Ilūkstes apr. pol. 2. iec. pr-ks

izsludina par nederīgu nozaudēto
kumeļa reģistrācijas zīmi JMš 157,
izd. no Pilskalnes pag. valdes
1927. g. 27. augustā ar Jāzepa
Raubiškis vārdu. 12913z

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Daugavpils ielā JMš 74,
dz. 25, paziņo:

1) ka Michaila Arcimoviča, Frī-
das Hans un Elizabetes Hans
prasībās pret Arnoldu Pessisu
par Ls 7159,89 ar % 1930. g.
27. novembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu
zālē, uz publiskiem torgiem pārdos
Arnolda Pessisa nekustamo īpa-

šumu, kas atrodas Rīgā, Čiekur-
kalnā, 5. šķērslīnijā JMš 3, V hip.
iecirknī, ar zemes grāmatu reģ.
JMš422 (grupā 88, grunts Ne 22)
un sastāv nopilnaīpašumagrunts-
gabala 5772 kv. metru platībā ar
ēkām un piederumiem, kas at-
rodas uz tā;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 9100,—;

3) kā bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 10906.67,—;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Rīgas-Valmieras ze-
mes 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 18. augustā.
13384 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
3. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, .Miera ielā JMš3,pārdos Jāņa
Knubbes kustamo mantu, sastā-
vošu no viena granīta pieminekļa,
novērtētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 25. aug. 13390
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
2. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā JMš 31a,
dz. 11, Jēkaba Veinberga lietās
pārdos Emilijas Veiss kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 620,—.

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

Rīgā, 1930. g. 8. augustā.
13391 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
JMš 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Latvijas bankas prasībā
pret Ernestu un Almu Pīlupiem
par Ls 1900,— ar % un izdev.
1930. g. 27. novembri, pulkst. 10
rītā, Rīgas apgabalt. civlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Ernesta un Almas Pīlupu ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas Jūrmalas pils., Majoros,
Tirgoņu ielā JMš 33, ar zemes
grāmatu reģ. JMš 1893 un sastāv
no zemes gabala JMš 363 F;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 18.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 14.000,—;

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 Rīgas - Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības kas pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
13385 Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka firmas ,,Ošaliņš un
b-drs" prasības apmierināšanai
1930. g.'26. novembri, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Jāņa
Anša d. Aisberga nekustamu
īpašumu Talsu apr. Lībagu pag.
,,Kalniņi" mājas, 177,72 pūr-
vietas platībā, ar zemes grāmatu
reģ. JMš 4486;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 15.000,—:

.3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 6100,—
ar %;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas, un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
Tieslietu ministrijas puses nav

sķersļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Tnkuma-Talsu
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 Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 22. augustā.
13350 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Tukuma Patērētāju
biedrības prasības apmierinā-
šanai no Jāņa Revalda
1930. g. 26. novembrī, pulk-
sten 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Bērtuļa d. Revalda
nekustamu īpašumu Tukuma
apr. Engures pag. Rideļu
muižas ,,Purne" mājas 41,34
desetīnas platībā, ar zemes
grāmatu reģ. JMš 705;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 12.000,—:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 16.700
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Tukuma-Talsu 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 Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 22. augustā.
13351 Tiesu izp. K. Burdais.

Birzu pagastam,
Jēkabpils apriņķī, vajadzīgs 4-kl.
Viržu-Vidsala pamatskolai

2.skolotājs-ja
ar pilnām pamatskolas skolotāja
tiesībām.

Kandidāti-tes tiek lūgti pie-
teikties rakstiski Biržu pagasta
valdē līdz š. g. 3. septembrim,
vai ierasties personīgi Biržu pa-
gasta namā 1 km no Jēkabpils-
Aknistes šaursliežu dzelzceļa pie-
turas punkta ,,Vidsala", pie pa-
gasta padomes š. g 3. septembrī,
pīkst. 12 uz vēlēšanām, līdz ņemot
dokumentus par izglītību," līdz-
šinējo nodarbošanos un veselības
stāvokli.

Iesniegtie lūgumi apmaksājami
ar zīmognodokli Ls 0,80.

Alga pēc valdības noteiku-
miem ar brīvu dzīvokli, apkurinā-
šanu un apgaismošanu. 13365z

Biržu pagasta namā, 1930. g.
20. augustā.

Biržu pagasta valde.

€itu &&stm%u
sludinājumi.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 30. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā 109,
veikalā, pārdos vairāksolīšanā
Movša Šapiro kustamu mantu,
novērtētu par Ls 200,— un sa-
stāvošu no spoguļiem un nacionāl-
kases viņa dažādu nodokļa pa-
rāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 23. augustā.
13392 Piedzin.A. Lavrovskis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. I. septembri, plk' st. 12
dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā 115,
dz. 4, pārdos vairāksolīš. Leiba
Gordona kustamu mantu, novērt,
par Ls 308,84 un sastāvošu no
kāju šujmašīnām viņa dažādu
nodokļu parāda segšanai. 13393

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
Piedzinējs A. Lavrovskis.

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 19. augustā
,,Valdības Vēstneša" 185. nu-
murā izsludinātā firmas „Aron-
sons un Gurevičs", Kungu ielā 7,
mantu pārdošana 1930. g. 29. au-
gustā nenotiks. 13382z

Madonas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
5. septembrī, pīkst. 10, Jaun-
kalsnavas muižā izpārdos vairāk-
solīšanā Pēterim Saleniekam pie-
derošu kustamu mantu, sastāvo-
šas no vienas govs (sarkanas
spalvas), nocenotu par Ls 200,—
izpildot Cēsu-Madonas apriņķa
Valsts zemju inspektora rakstu
no 1930. g. 17. febr. ar JMŠ515. Iz-
zināt sarakstu, atsevišķas mantas
nocenojumu, kā arī apskatīt pār-
dodamo mantu varēs pārdošanas
dienā uz vietas. 13362z



Jaunlatgales apriņķa policijas
2. iecirkņa priekšnieks paziņo at-
klātībai, ' ka š. g. 8. septembrī,
pīkst. 10, Balvos, policijas iec.
kancelejā, un š. g. 9. septembrī,
pīkst. 10, Balvu pagastā, pie
stacijas, pārdos vairāksolīšanā
otrreizējos torgos Ernestam Strā-
dinām piederošo kustamu man-
tību: 1) vienu gab. baltas drēbes
15 mtr. 30 cm garu, 2) vienu gab.
nebalinātas drēbes 17 mtr. 80 cm.
garu, 3) dažādas ādas, 4) 10 koka
tupeles — novērtētu kopsummā
par Ls 188,10, 5) vienu dzelzs
gultu ar atsperu matraci — no-
vērtētu par Ls 86,—. Pārdodamā
mantība novērtēta kopsummā par
Ls 274,10 un apskatāma pārdo-
šanas dienā uz vietas. Uzskaitīto
mantību izūtrupēs, saskaņā ar
Balvu iecirkņa miertiesneša iz-
pildu rakstu JMš 1886 no 1926. g.
9. jūnija, parāda piedzīšanai, par
labu firmai A. S. Vecgulbenes
alus darītava. JMš 13926/27. g.

Latvijas banka izsludina par
nederīgu nozaudēto beztermiņa
noguldījuma grāmatiņu JMš 10694
ar Augusta Vērzemnieka vārdu.

Šķaunes pasta un telegrāfa
kantoris izsludina par nederīgu
radiofona atļauju JMš 11, izdotu
no Šķaunes pasta un tēl. kantora
1929.' g. 8. oktobrī ar S. Lindes
vārdu. 13287z

Inčukalna pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību JMš 3258, izd.
no Sapieru pulka kom. 1927. g.
29. maijā ar Artūra Aleksandra d.
Branta vārdu. 12795o

Naukšēnu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistr. zīmi JMš 82, izd. no šīs
pag. valdes 1926. g. 18. maijā ar
Ādama Riekstiņa vārdu. 12800o
^^-—«^^^—"-«^~—«T

Rēzeknes pilsētas ualde
dara zināmu interesentiem, ka
1930. g. 4. septembri, pīkst. 12
dienā, Rēzeknes pilsētas valdē

notiks
torgi uz pilsētas pamatskolu
mūra ēkas būvi Rēzeknes

pilsētā.
Tuvākas ziņas dabūjamas pil-

sētas valdē, katru dienu no
pulksten 10—15.

13357 2* Pilsētas valde.

Jlfiefu pagasta
(Jēkabpils apriņķī)

Ābeļu 6-klasigai pamatskolai
vajadzīgs

skolas pārzinis.
Vēlēšanas notiks pagasta pa-

domes š. g. 3. septembra sēdē,
pīkst. 12 dienā, pagasta valdes
telpās, Jēkabpili, Šosejas ielā.

Alga pēc kategorijas, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana un ap-
gaismošana. Kandidātīi, kas vē-
lētos šo vietu ieņemt, tiek uzaici-
nāti iesniegt lūgumus ar attie-
cīguiem dokumentiem pagasta
valdei līdz š. g. 1. septembrim.

Pasta adrese c. Jēkabpili. Tu-
vākā dzelzceļa stacija Krustpils.
13364z Ābeļu pagasta valde.

Dzelzceļu policijas Rēzeknes
iecirkņa priekšnieks izsludina zi-
nššanai, ka Jānis Lazdiņš nozau-
dējis savu revolveru „Mauzera"
sistēmas, kal. 7,65, JMš 266980.
Atradējam revolvers jānodod ie-
cirkni kancelejā. 13204z

Dažādi
sludinājumi.

?

Akc. sab. mēchaniska trikotāžu,
adītu preču un kokvilnas izstrā-

dājumu fabrika „MERKUR"
sasauc 1930. g. 26. septembrī,
pīkst. 5 pēc pusd., Rīgas Tekstil-
fabriku a./s. telpās, Šķūņu ielā 9,

kārt. vispār, akc. sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces priekšsēdētāja vēlē-
šana.

2) Valdes ziņojums par 1929. g.
darbību.

3) Revīzijas kommisijas ziņojums.
4) 1929. g. darbības pārskata ap-

stiprināšana, direkcijas atsva-
bināšana no norēķināšanās un
peļņas sadalīšana.

5) 1930. g. budžets.
6) Vispārējas vēlēšanas.
7) Tekoši jautājumi.
8) Triju akcionāru vēlēšanas, pro-

tokola parakstīšanai.
Akcionāriem, kas vēlas pieda-

līties vispārējā sapulcē ar balss
tiesībām, jāreģistrē savas akcijas
sabiedrības valdē 7 dienas ie-
priekš vispārējas sapulces.

13386z Valde.

Paziņojums.
Saskaņā ar Tautas labklājības

ministrijas š. g. 20. augusta rī-
kojumu JMš 7907 (,,Vald. Vēstn."
187. num.), XIII Rīgas kop.
darbin. slimo kases valde paziņo
visiem pierakstītiem slimo kasē
darba devējiem ka darba devēju
pārstāvju vēlēšanas XIII Rīgas
kop. darbin. slimo kases statūtu
izstrādāšanas komisijā notiks
š. g. 5. sept. slimo kases biroja
telpās, Raiņa bulv. JVs 7, no
pīkst. 10 līdz 15.

13389 Valde.

Maksātnespējīgās parādnieces
akciju sabiedrības „Endzeles mui-

žas spirta dedzinātava"
konkursa valde sasauc

PILNU KREDITORU SAPULCI
1930. g. II. septembrī, pīkst. 19,
Rīgā, Kr. Barona ielā JMš 7, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlē-

šanas.
2) Konkursa valdes ziņojums.
3) Imobiļa ,,Endzeles muižas

spirta fabrika" iegūšanas un
atsavināšanas jautājums.

4) Pretenziju pārbaudīšana.
5) Tekošie un saimnieciskie jau-

tājumi.
Konkursa valdes priekšsēdētājs
13383z zvēr. adv. M. Antons.

Nozaudētas ebreju jaunatnes
,,J. Trumpeldora vārdā" nac.
kult.-sporta biedr. Bauskas un
Alūksnes nod. reģistr. apliecības.

Trešai kopējai Rīgas slimo
kasei

pievienoto darba vietu īpašnieku
pārstāvju vēlēšanas kases statūtu
izstrādāšanas kommisijā, saskaņā
ar Tautas labklājības ministrijas
1930. g. 20. augusta rīkojumu
JMš 7907, notiks š. g. 3. septembri,
no pīkst. 12—16, kases biroja
telpās, Rīgā, Brīvības ietā JMš 192.
13381z Vēlēšanu kommisijā.

K. I Budžetu nn Mik pārvalde
(Valdemāra ielā JMš 10'!2)

izdos

jauktā izsolē
1930. g. 3. septembrī, pīkst. 11:

Jfrustnitī:
1) Dzīvojamās ēkas izbūves darbus Veselu muižā pie Krustpils,

par Ls 83.028,60.
Sienu un jumta izbūves darbu nobeigšanas termins —

1930. g. 30. novembris, pārējo darbu — 1931. g. 1. jūnijs.

£icpā$ū:
2) Virsnieku dzīvokļu atjaunošanas darbus IV grup. ēkā N° 20,

Liepājas kara ostā, par Ls 13.802,74.
Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. decembris.

(Stigā:
3) Kanalizācijas izbūves darbus Sapieru ielā JMš 6„ par Ls 4.444,84.

Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. oktobris.
4) Telpu izbūvi Tērbatas un Lielgabalu ielas stūrī, par Ls 3.340,80.

Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. novembris.
5) Plauktu izbūvi ēkā JMš 11, Pērnavas ielā JMš 15, par Ls 5.612,38.

Pie darbu izpildīšanas ir tiesība darbus samazināt par 40%.
Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. novembris.

6) Remonta darbus ēkā JMš 213, techniskās kazarmās, par Ls 5.229,10.
Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. novembris.

7) Ēkas būve Mangaļsalā par Ls 10.070,40.
Sienu un jumta izbūves darbu nobeigšanas termiņš —

1930. g. 15. novembris, pārējiem darbiem—1931. g. 15. jūnijs.

3>augavpilī:
8) Daugavpils cietokšņa ēkas JMš 146 dzīvokļa pārbūves nobeigša-

nas darbus par Ls 8.117,—.
Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 30. novembris.

9) Pārnestās koka manēžas uzbūves nobeigšanas darbus par
Ls 7.945,38.

Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. novembris.

Izsole notiks Kara min. Budžetu un kreditu pārvaldē, Val-
demāra ielā JMš 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. l-a, izsoļu
telpās, augšā norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi izsolē nodrošināmi 5% apmērā no šeit uzrādītās
summas.

Tuvāki paskaidrojumi — Kara min. Budžetu un kreditu
pārvaldē, apgādības nodaļā, Valdemāra ielā 10/12, dz. 4, istaba 7,
un arī Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļā, Citadelē JMš 24,
katru darbdienu parastā darba laikā. L 3677 13460

Šoseju nomali depiitiiila I.raj.inženieris
savā kancelejā, Rīgā, Kaļķu ielā 1, dz. 3. š. g. 8. septembri, pīkst. 11,

izdos mazākprasitājiem
ļau&tās izsolēs

šādu darbu izvešanu:
1) 8,10 m gara koka tilta būvi pār Ķibes upi uz Siguldas-Allažu

II. b. šķ. ceļa pie Branku mājām.
Nodrošinājums pie izsoles Ls 300,—.

2) 30 m gara koka tilta izlabošana pār M. Juglu uz L. Lubānas
ceļa km. 18,000. Nodrošinājums pie izsoles Ls 200,—. '

Tuvākas ziņas kancelejā. L 3681 13398

Universitātes saimniecību padome
1930. g. 5. septembrī, pulksten 9, universitātes saimniecības pa-
domes telpās, Rīgā, Baznīcas ielā JMš 5, izsludina

rakstveida izsoli
uz 800 tonnām I labuma koksa,
„ 970 steriem bērza malkas un
„ 970 „ alkšņu „ piegādi.

Piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar
drošības naudu 5% no piedāvājuma kopsummas, iesniedzami
slēgtā aploksnē ar uzrakstu ,,Uz koksa un bērza un alkšņa malkas
izsoli 1930. g. 5. septembri" līdz izsoles sākumam universitātes
saimniecības padomei.

Turpat dabūjami izsoles noteikumi. 13387

Dzelzceļu technisKā direKcija
izdos jauktā izsolē

š. g. 5. septembrī, pīkst. 12, šādus darbus:
1) Liepājas-Rucavas līn. 4. klm. tilta pārbūvi.

Drošības nauda Ls 165,—.
2) Liepājas-Rucavas līn. 5. un 6. klm. s!iežu-t}etona tiltu balstu

jaunbūvi. Drošības nauda Ls 230,—.
3) Liepājas-Rucavas līn. 7. klm. Alandas tilta balstu būvi.

Drošības nauda Ls 195,—.
Tuvākas zinas darba laikā dzelzceļu virsvaldē, Rīgā, Oogoļa

ielā JMš 3. ist. JMš 312 L 3671 13399

Kārsavas virsmežniecība
izsludina uz š. g. 4. septembri, pīkst. 12 dienā, Kārsavā, Stacijas
ielā JMš 31, Kārsavas virsmežniecības kancelejā

mutvārdu izsoles grāvju rakšanas darbiem.
Vienība JMš 1 Jaunlatgales apriņķī, Pitalovas IV iecirkņa mež-

niecībā, Verchovšicas meža novadā kv. JMš 13 un 16 — 1040 t. m. ar
12913 m, no Ls 1110,— drošības nauda.

Nojaukšanai virsmežniecībai nevajadzīgas nolietojušās
ēkas pret tūlītēju samaksu.

Vienība JMš 2 Pitalovas IV iecirkņa mežniecībā, Pitalovas
muižā atrodošo divstāvu dzīvojamo koka ēku, novērtētu par Ls 767.

Vienība JMš 3 t. p. koka ūdens torni, novērtētu par Ls 5,—.
Vienība JMš 4 t. p. koka pirti, novērtētu par Ls 15,—.
Vienība JMš 5 Malnavas II iecirkņa mežniecībā, Malnavas

meža novadā atrodošās koka ēkas: kūts, šķūnis un klēts, viena būve,
novērtētu par Ls 179,—.

Solīšanā pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no vienības novērtējuma summas. Pēc nosolī-
šanas drošības nauda jāpalielina līdz 10°/0 no summas, par kuru
vienība nosolīta.

Drošības naudas vietā tiks pieņemtas arī lauku kredītiestāžu
garantijas.

Vien. JMš 2 mūra pamati nav pārdodami.
Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt

no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu

mežziņa. 13356z Kārsavas virsmežniecība.

5. rajona inženieris, Daugavpilī,
Šosejas ielā 68, š. g. 9. septembrī, pīkst. 10

izāos ļaufttā izsotē

2 gab. koka tiltiņu būves
uz Indras-Piedrujas ceļa km 1,221. un 5,58. Nodrošinājums Ls 130.
Tuvākas ziņas kancelejā. L 3663 13394

6. rajonu inženieris, Rēzeknē,
izdos š.g. 1. septembrī, pīkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas alejā 70,

ļautktā izsolē:
1) Kārsavas-Baltinavas ceļa kapitālā remonta darbus no km 4.

līdz 7,400. km. (Drošības nauda Ls 246,—.)
2) Karsavas-Goliševas ceļa kapitālā remonta darbus no km 3,116.

līdz 17,380. km. (Ls 372,—.)
Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs. 13397
Tuvākas ziņas rajona kancelejā parastā darba laikā. L 3674

Nuii zemesceļu departamenta 9. rajona iniris.
Valmierā, Mazā Beates ielā JMš 1, savā kancelejā

š. g. 3. septembrī, pīkst. 12

izdos jauktā izsoīē

Valmieras-Matīšu šosejas remonta darbus
starp km 8,000—20,000, kopgarumā 543,60 m.

Nodrošinājums Ls 650. Tuvākas zinas kancelejā, darba
laikā. L3669 13396

13. raj. inženieris, Balvos,
Bērzpils ielā 8, š. g. 3. septembrī, pīkst. 11,

izāos jauktā izsolē
27,30 m gara koka tilta remonta darbus

pār Bolvupi uz Rugāju-Lūbānas I šķ. ceļa.
Nodrošinājums Ls 140,—. L 3666 13395

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Daugavpils muita
&X ZJSfJuStJS: & ^feS-f.."* %2£STJi
no īpašniekiem neizpirktas preces, kuras apskatāmas izsoles diena.

_ ' ~ ~ Nodokļu
kop-

N«N» Preču pārbaudīšanas Vietu Svars summa
pēc dokumentu JMš JVs un Preču nosaukums . vai

«kārtas preču īpašnieks 5 taksācija
Ls _

1. p. kv. JMŠ 33568, L. Silber. . 1) Siev. drēbes 1 paka 5,45 j
2) ,, virsdrēbes vilnas . L'o ļ
3) ,, zīda apģērbu gab. . 0,7

J
15,—

4) Kokvilnas krekli. ... — ',33
5) Gumijas galošas. ... — 0,56

2. p. kv. Ne 42519, B. Svirskis . 1) Vīriešu apģērbi vilnas. . 1 paka 6,5 ļ
2) Siev. zīda apģērbu gab. . — 1,4 > W —
3) ,, svārki vilnas. . . — 1.0 J

3. p. kv. JMš 42541, J. Lufts . . 1) Vīriešu apģērbi vilnas . 1 paka 7,6 ļ
2) Siev. zīda apģērbu gab . 0,3 1 1Q _
3) ,, mētelis vilnas ar

zīda oderi .... 1,2 I
4 p. kv. JM"o 42542, B. Svirskis. 1) Siev. kurpes 1 paka 1,4 ļ

2) ,, svārki vilnas. . . 1,6 J. 15,—
3) ,, mēteļi izdarināti ar

kažokādām. ... — 1,8
5. p. kv. JMš 42750, J. Joffe . . 1) Turku radziņi 1 paka 0,11 —,50

6. p. kv. JMš 42865, Roselchees c/o 1) Adas somiņa 1 paka 0,165
Barbakof 2) Bērnu drēbes, vilnas. . — 2,18

3) Vīriešu drēbes — 3,7
4) Siev. virsdrēbes vilnas . 1,48
5) Adīti izstrādājumi vilnas — . 0,55 { 15;—
6) Zīda apģ. gab sievietēm. — 0,15
7) Vīriešu veļa no kokvilnas — 0,63
8) Adīti kokv. raž. siev. . . — 0,16
9) D-to — 0,2

10) Audumi no zīda. ... — 0,16
7. p. kv. JMš 43106, St. Podskoči 1) Siev. virsdrēbes vilnas . 1 paka 2,27

2) ,, vilnas un kokv. apģ. 3,42
3) Zīda apģērba gab. siev. . — 0,57
4) Sieviešu kokvilnas veļa . — 2,3
5) Krelles 0,06
6) Adīti kokvilnas izstrādāj. — 0,17 M93.92
7) Siev. apģērbi kokvilnas . — 0,19
8) Adīti kokvilnas izstrādāj. — 0,37
9) Dabīga zīda audumi. . — 0,01

10) Kokv. aud. raibi austi. . 0,095
11) „ „ balināti. . . — 0,115 >

8. p. kv. JMš 43203,Chaims Borocks 1) Siev. mēteļi no vilnas ar
izdarinājumiem. . 3,420

2) ,, svārki no vilnas. . 1 paka 1,195 / 360,50
3) ,, apģērbi no zīda . . — 0,485
4) Adīti siev. zīda apģērbi — 0,735 '

9. Rap. JMš 373, M. Sanima. . . Auzu un gerkules putraimi 1 paka 4,950 14,77
10. Rap. No 371, H. Kagans .. . Milti 1 „ 4,85 14,27
11. Rap. JMš 82, S. Ginzburg. . . Maces 1 „ 2,670 —,25
12. Rap. JMš 168, J. Rabkin. . . Milti 1 „ 4,810 4,30
13. Rap. JMŠ 170, D. C. Man. . . Milti 1 ,, 4,950 9,30
14. Rap. JMš 167, J. Rabkin. . . Maces 1 „ 5,100 4,61
15. Rap. JMš 171, M. Feldman . . Milti 1 „ 4,730 9,30
16. Rap. JMš 120, A. Čirnek . . . Milti, rīsi, ziepes I „ 5,000 4,31
17. Rap. Ne 142, G. Beškin . . . Milti 1 „ 4,9 4,31
18. Rap. Nš 255, M. Vittenberg . Maces 1 „ 4,4 9,46
19. Rap. JVs 173, D. Giik .... Bīdelēti kviešu milti ... 1 „ 4,750 9,31

20. Rap. Na 141, D. Florenc. . . Bīdelēti kviešu milti ... 1 „ 4,750 4,31
21. Piet. JMš 1689, J. Schechtmeister Vilnas audumi 1 ,, 3,210 15,—
22. Piet. JMŠ 1467, E. Šapiro . .. Vilnas audumi 1 „ 0,535 5 —
23. Piet. Ne 1466, J. Guževskis. . . Audumi no mākslīga zīda. 1 ,, 0,395 5,—
24. Piet. Ne 1465, J.Ostrovska . . Audumi no dabīga un māks-

līga zīda 1 ,, 0,335 6,—
25. Piet. Ne 1143, a/st,,Baltrustra" Smaržūdensar alkoh. saturu 1 pud. 1,200 —,40
26. Piet. No 1840, s/k. Ā. Levins . . Mašīnas no čuguna un dzelzs 2 kastes 227,0 14,16
27. Piet. No 1353, A. Levins. . . Apini 3 ķīpas 181,4 366,97
28. Piet. N° 1951, Aleks.Zorns, . . Matu krāsošanas līdzekļi . 1 paka 0,425 8,12
29. Piet. Ne 1284, Chasa Dorins . . Vara izstrādājumi .... 1 vieta 10,5 61,25
30. Piet. Na 1183, s/k. A. Levins . . Apiņi ..-..' 3 maisi 300,5 200,—
31. Piet. Ne 1839, Ābrams Bruido . Bērnu paijas 1 vieta 2,95 37,81
32. Piet. Na 1896, Varchalovska . Kokvilnas samts 1 paka 0,73 6,77
33. Piet. Ne 791, Š. Šteimans . . Celuloīda ķemmes bez izgr.. 1 ,, 6,500 8,—
34. Piet. Ne1331, Maimins Dāvids. Apģērba gabali un ķemmes. 1 ,, 0,270 2,—
35. Piet. Ne 1332, Eigena Vittin. . Augļu vīns .. . . ' I pud. 1,36 1,—
36. Piet. Ne 1449, Rubinšteins .Āron Smaržūdensar alkoh. saturu 2 pud. 2,900 2,—
37. Preču pārb. gr. Ne 148085 Men-

driks Grāmatas ........ I paka 8,8 1,89
38. Piet. Ne653, Čagus, Lidija. . . Kokvilnas aud. un spilveni . 1 kaste 66,— 2,—
39. Rap. Ne434, Daugavpils muita. Nederīgi paraugi 1 vieta 12,5 —

Daugavpilī, 1930. g. augustā. No T. 4.
I3355v Daugavpils muita.
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