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Papildinājums Latvijas-Polijas satiksmes pasažieru un bagāžas tarifā.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1930. g. 29. augustā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

PAPILDINljlJMS JV2 1
Latvijas-Polijas satiksmes pasažieru un bagāžas tarifā.

Starptautiskajā tarifā pasažieru, bagāžas un ekspressūtījumu pārvadāšanai
Latvijas-Polijas tiešā satiksmē, kas izsludināts 1929. gada „Vald. Vēstn." 71. numurā
un izdots atsevišķā brošūrā, izdarāmi šādi grozījumi latviešu un poļu tekstā:

1. II (daļā ,,Noteikumi tarifa maksu' un papildu maksu aprēķināšanai".

(Broš. 24. Ipp.) p. 2. strīpojama otrā rindkopa mo vārdiem ,,Uz Polijas dzelzceļiem"
ilidz ibeigām „daļu tabulās uzrādītās tarifu likmēs".

(Bros. 25. iļpp.) p. 6. otrās rindkopas pirmais teikums no vārdiem ,,Uz Latvijas
dzelzceļiem" līdz beigām ,,pilniem 10 santīmiem" strīpojams un tā vietā ierak-
stāms sekoša satura jauns teikums:

I. Rozdzielcza tabela oplat za linje polskich kolei panstwowych. zatacznik jm? 3.
Pielikums N° 3

I. Daļu tabula maksām par Polijas valsts dzelzceļu attālumu.
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389. Biafystok 1 Wl. Wilno—Turmont
953. Bielsko. K. Dziedzice—Katowice—Warszawa 01.

—Bialvstok I—WiIno—Turmont
806. Cz<jstochowa W. Warszawa Ol.—Bialystok I—Wilno—

Turmont
1022. Danzig Hbf , G. Tczevv — Laskowice — Bvdgoszc —

(Gdaiisk). Toruri Przedm. — Mlawa — War-
szawa Gl.—Bialystok I—Wilno—
Turmont

23. Dukszty Wl. Turmont
943. Dziedzice K- Katovvice — Warszawa 01. — Bialy-

stok I—Wilno—Turmont
894. Katowice Kt. Warszawa 01.—Bialystok 1—Wilno

—Turmont
940. Krakdw K. Trzebinia — Warszawa 01. — Biafy-

stok I—Wilno—Turmont
847. Lw6w L. Sapiezanka — Kowel — Bialystok I—

Wilno—-Turmont
Ksliskā

716. L6dž— p-g — W Warszawa 01.—Bialystok I—Wilno

71. Nowo—Swieriany Wl. Turmont
880. Poznari P. Wrzešnia—Kutno — Warszawa 01.

Bialystok 1—Wilno—Turmont
725. Radom R. De. blin—WarszawaWil—Biatystok I—

Wilno—Turmont
413. Stotpce Wl. Baranowicze osob.—Wilno—Turmont

1079. Sniatyti—Zalucze S. Stanislaw6w—Lwow — Sapiezanka—
Kowel—Biah/stok 1—Wilno—Tur-
mont

1. Turmont Wl. —
577. Warszawa 01 W. Bialystok I—Wilno—Turmont
561. Warszawa Wil W. Biatystok I—Wilno—Turmont
149 . Wilno Wl. Turmont
955. Zbaszyii P. Poznaii—Wrzešnia—Kutno — War-

szawa 01.—Bialystok I—Wilno—
Turmont

671. Zdofbunow R- Sarny—Barahowicze osob.—Wilno—
Turmont

973. Zebrzydowice K- Dziedzice—Katowice —Warsza,wa 01.
—Biatystok 1—Wilno —Turmont

5. 1 6,~ļ 7. & ļ, &.. 10. _ H. , 12. _ 13.

Pociag pošp. Pociag osobowy ļj S o jf J3 g o
Ātrvilcienos Pasažieru vilcienos .ow«o^=JS

Cena biletu w dolarach ^mE^^o 3,^
Biješu cenas dollaros . g^ =o g £|c
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I II III I II III Smo.oS.ujE

8,50 5,10 3,40 6,76 4,06 2,70 0,26 — 1) Do rubr. 11 i 12:
15,64 9,38 6,26 12,44 7,46 4,98 0,54 — Najnizsza naleznošc za przĶvvoz bagāžu

wynosi 0,05 dolāra, za prze_w6z zaš
14,18 8,52 5,68 11,14 6,68, 4,46 0,47 — przesylek ekspresowych 0,09 dolāra.

16,48 9,90 6,60 13,06 7,84 5,22 0,57 2> Pr^ kaž QdeJ. ^M ^ .P.anX %' :? ' ' rubryce 3-ej tabeli nmiejszej skrfjt
nazw Dyrekcji P. K. P., mianowicie:

I) Dyrekcja Okregowa Kolei Paristwow.
0,96 0,58 0,38 0,46 0,28 0,18 0,03 — w Gdarisku — G.

15,54 9,32 6,22 12,32 7,40 4,94 0,53 0,55 2) Dyr. O. K. P. w Katowicach — Kt.
3) Dyr. O. K. P. w Krakowie — K.

14,96 8,98 6,00 11,94 7,16 4,78 0,51 0,53 4) Dyr. O. K- P. we Lwowie — L.
5) Dyr. O. K- P. w Poznaniu — P.

15,48 9,28 6,20 12,26 7,36 4,92 0,53 0,55 6) Dyr. O. K. P. w Radomiu — R.
7) Dyr. O. K- P. w StanisIawowie — S.

13,74') 8,24') 5,50') 11,98 7,20 4,80 0,50 — 8) [Dyr. 0. K- P. w Warszawie — W.
9) Dyr. 0. K. P. w Wilnie — WI.

13,12 7,86 5,24 10,36 6,22 4,14 0,43) 0,48=) 1) Pie 11. un 12. iedales:
1,98 1,18 0,80 1,46 0,88 0,60 0,06 — Minimālā maksa bagāžas pārvadā-

14,80 8,88 5,92 11,76 7,06 4,70 0.50 0 53 jumiem 0,05 dollari, ekspressūtījumiem
0,09 dollari.

— 10,46 6,28 4,20 0,43 2) Tabulas 3. iedalē blakus staciju no-
saukumiem uzrāditi saīsināti direk-

,.T^,, T^.. „*TV. T'ļ '. ' ^2^ ' ciiu nosaukumi, kādi saīsinājumi ir:
16,60') 9,96i) 6,64i) 14,02 8,42 5,60 0,60 0,66 J J

1) Polijas valsts dzelzceļu Odanskas
direkc. — G.

0,12 0,08 0,06 0,12 0,08 0,06 0,01 0,04 2) Polijas valsts dzelzceļu Katovicas
11,48 6,90 4,60 9,12 5,48 3,66 0,36 0,43 direkc. — Kt.
— — — 8,96 5,38 3,58 . 0,35 0,43 3) Polijas valsts dzelzceļu Krakovas
3,84 2,30 1,54 2,88 11,72 11,16 0,11 0,20 direkc. — K.
15,64 9,40 6,26 12,44 7,46 4,98 0,54 0,55 4) Polijas valsts dzelzceļu Ļvovas

direkc. — L.
5) Polijas valsts dzelzceļu Poznaņas

— — — 10,02 6,02 4,02 0,41 — direkc. — P.
6) Polijas valsts dzelzceļu Radomas

15,82 9,50 6,32 12,60 7,56 5,04 0,55 0,56 direkc. — R.
7) Polijas valsts dzelzceļu Stanislavovas

direkc. — S.
8) Polijas valsts dzelzceļu Varšavas

direkc. — W.
9) Polijas valsts dzelzceļu Viļņas direk-

-?' L - cijai — Wl.

Oznaczniki: — Paskaidrojums:

Na przestrzeni Bialystok I—Lwow — pociag osobowy.
Uz posma Bialystok I—Lw6w — pasažieru vilciens.

2) Przy nadaniu przesylek ekspresowych nalezy w dovvodach przewozowych wskazač dokladnie nazwe_ stacji „L6dž Kaliska" lub ,,L6dž Fabryczna".

Nosūtot ekspressūtījumus, pārvadāšanas dokumentos jāuzrāda noteikts stacijas nosaukums vai nu „todž Kaliska" vai ,,L6dž Fabrvczna".

4. Pielikumā 4. Daļu tabula maksām par Latvijas dzelzceļu attālumu. (Broš. 40. Ipp.) piezīmes poļu tekstā, pēc vārdiem: „za przevvoz" strīpojami vārdi „10 kg".

Papildinājums spēkā no 1930. g. 15. septembra. Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktors Ma^kalniņš.

Starptautiskās satiksmes inspektora v. N. Kannbergs.

,,Uz Latvijas dzelzceļiem par atsevišķām numurētām sēdvietām ņem maksu
neatkarīgi no attāluma !I klases vagonā — 2 lati, III klases vagonā — 1 latu."

Poļu tekstā pirmais teikums izliekams sekošā redakcijā:

„Za miejsca numerovvane pobiera sie. na kolejach totevvskich, niezaležnie
od odlegfošci, naste,puja.ce optaty osobne, mianovvicie: w wagonach klasy II '?—
2 laty, w vvagonach zaš klasy III — 1 tata."

(Broš. 25. Ipp.) p. 7. otrās rindkopas otrā rindiņā maksa ,,0,04" dollari jāizlabo uz
,,0,05" dollari un trešā rindiņā ,,0,06" dollari jāizlabo uz „0,09" dollari.

2. Pielikumā jNe 2. Staciju saraksts.
(Broš. 34.—35. Ipp.) poz. ,,no un līdz st. Poznan" ailē',,virziens" strīpojami vārdi

"Torun *Przedm " un to vietā ierakstāmi vārdi: „Kutno-Wrzešnia", bet biļetes
derīguma ilgums līdz st. Rīga pas. 9 dienas, jāizlabo uz 8 dienām.

(Broš. 34.-35. Ipp.) poz. „no un līdz st. Zba. szyn" ailē ,.virziens" — strīpojami vārdi

"Torulprzedrrf'' un to vietā ierakstāmi vārdi ,,Kutno-Wrzešnia", bet Jsiļetes
derīguma ilgums līdz st. Rīga pas. 9 dienas, jāizlabo uz 8 dienām.

3. Pielikumā Ne 3. Daļu tabula maksām par Polijas dzelzceļu attālumu.
(Broš. 36.—39. Ipp.). Daļu tabula maksām par Polijas valsts dzelzceļu daļu atvie-

tojama ar sekošu jaunu tabulu:



Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Vald. Vēstn."
1927. g. 53. numurā) un instrukciju
(„Vald. Vēstn." 1927. g. 185. numurā)
augļu eksportiere Debora Kreiners,
Rīgā, Mārstaļa ielā Ns 25, 1930. gada
22. augustā reģistrēta kā augļu un ogu
izvedēja uz ārzemēm zem šādas tirdznie-
cības markas: ,,D. K."
14044 Zemkopības departaments.

Izlabojums.
„ Iekšzemes telegrammu takses papildi-

nājumā", kas iespiests „VaIdības Vēstneša"
š. g. 194. numurā, teksta sākumā (burts r),
kur stāv „par katru telegrammas vārdu",
jāstāv „par katru telegrammu".

Latvija un citas valstis

Latvija un Igaunija.
Rīgā, 2. septembrī. Latvijas un Igau-

nijas ārlietu ministru apspriedi atklāja
šodien pulksten 12 dienā Bulduru vies-
nīcā. Apsveicot igauņu ārlietu ministri,
ministru prezidents H. Celmiņš norādīja
uz to apstākli, ka konferences telpās
pirms 10 gadiem notika Bulduru konfe-
rence un ka Latvijas un Igaunijas savie-
nība un kopdarbība ir šīs konferences
reālais un iepriecinošais rezultāts. Igau-
nijas ārlietu ministris Lattiks, pateik-

damies par apsveikšanas vārdiem, izteica

pārliecību, ka abu valstu kopdarbība pa-
stāvēs mūžīgi. Dienas kārtība vispirms
apsprieda abu valstu kopēju rīcību Tautu
savienības pilnsapulcē un 8. septembri
Ženēvā noturamā starptautiskā konfe-
rencē, kas spriedīs par tā saucamā Briana
memoranda realizēšanas iespējamībam,
zīmējoties uz Eiropas valstu federāciju.
Šais jautājumos konstatēja pilnīgu vien-
prātību un vienojas par visciešākā "kon-
takta uzturēšanu abu valstu delegāciju
starpā.

Sevišķa nozīme piešķirama pārrunām
par skolu politiku abās valstīs, kur vie-
nojās nodibināt pastāvīgu tiešu kontaktu
un noturēt periodiskas apspriedes starp
abu valstu izglītības resoriem, lai no-
vērstu nesaskaņas pie latvju skolu pār-
valdīšanas Igaunijā un igauņu skolu pār-
valdīšanas Latvijā. Tāpat nolēma par
igauņu valodas lektorāta ievešanu Latvijas
universitātē un latvju valodas lektorāta
ievešanu Tartu universitātē.

Apspriede bez tam vēl noklausījās zi-

ņojumu par sarunu stāvokli archīvu
atdabūšanas un sadalīšanas jautājumā,
kuras turpināsies starp ieinteresētiem re-
soriem šī gada septembrī Tartū. Ostu
nodokļu saskaņošanas darbi un attiecīgās
konvencijas pārstrādāšana sekmīgi virzās
uz priekšu un tuvākā nākotnē sagaidāma
tās parakstīšana.

Pēcpusdienā igauņu viesi ministru pre-
zidenta H. Celmiņa, sūtņa Igaunijā
K. Zariņa un ārlietu ministrijas darbi-
nieku pavadībā izdarija izbraucienu gar

jūrmalu un vakarā atgriezās Rīga, kur
pīkst. V28 ministru prezidents sarīkoja
atvadīšanās vakariņas, kurās bez apsprie-
des dalībniekiem piedalījās arī finanču un
zemkopības ministris. Ar vakara vikienu
igauņu viesi atstāja Rīgu.

Māksla.
Valsts mākslas muzejs (Rīgas pilī) atkal at-

vērts katru dienu, izņemot pirmdienas, no pulk-
sten 10 lūlz 3; sestdienās no pulksten 10 līdz 1.
Muzeja mākslas priekšmetu krājumi ievērojami
pārkārtoti un papildināti ar pēdējā gada: jaun-
ieguvumiem. Starp citu glezniecības nodaļai
nākusi klāt jauna istaba, kurā galvenam kārtām
sakopoti to mākslinieku darbi, kuri plašāk
sākuši darboties valsts pastāvēšanas 19! gados.
Muzejs sniedz vispusīgu pārskatu par latvju
tēlojošo mākslu (glezniecības, grafikas, tēlniecības
un dekoratīvās mākslas) attīstību, savos krājumu
sarakstos „Vadonis pa Latvijas valsts mākslas
muzeju" un^,, I papildinājums vadonim"-dodams
arī sīkākas ziņas par māksliniekiem.. Ieeja
muzejā brīva.

Literatūra

Latvju Grāmata. Kritikas un grāmatniecības
žurnāls. Redaktors R. Egle. 3. numurs
Jūnijs. 1930. Saturs: Aleksandrs Čaks — For-
mālie elementi jaunāko dzejnieku darbos. Kārlis
Egle — Augusta Baltpurviņa mūža noslēgums.
Antons Austriņš — Teodors Zeiferts (Atmiņas).
Pēteris Ērman 'is — Jaunā raža (A.tmiņas). Kri-
tika. Chronika. Grāmatniecība. Bibliogrāfija.

Telegrammas
(Latvijas tēlegraf? aģent, ārzemju telegrammas.)

Prāgā, 2. septembrī. Latvju lidotāji,
startējot šorīt Berlinē pīkst. 8.45 minūtēs,

ieradās Prāgā pīkst. 10.35 minūtēs, pār-
varot ceļā zemus mākoņus un miglu.
Saksijas-kalnus nācās pārlidot miglā pa
Elbas upes gultni, brīžiem pat mākoņos,
izmantojot aizas. Pārlidojums bija grūts.
Aiz kalniem latvju lidotājus sagaidīja
čecbu lidmašīnu eskadrilja, pavadot latvju
lidmašīnas līdz Prāgai.

KURSI.
Rīga'S biržā, 1930. gada 3. septembrī.

Devīzes:
1) Amerikas doliars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23

100 Francijas franku 20,31—20,46
100 Befģijas beigu 72,10—72,65
101) Šveices franku 100,35—101,10
£00 Itālijas liru 27,03—27,24
10O Zviedrijas kronu 139,00—139,70
l'OO Norvēģijas kronu .... 138,50—139,20
10O Dānijas kronu 138,50—139,20
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55.
100; Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
10O Holandes guldeņu .... 208,20—209.25
10O Vācijas marku 123,35—124,00
lOO Somijas marku 12,95—13,07
100 Igaunijas kronu 137,80—138,50i
100 Polijas " zlotu 57,55—58,75.
100 Lietavas litu 51,40—52,10.

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445.
Sudrabs I kg 53—61

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100)
4%. Valsts prēm. aizņēmums . 9.8—100i
SC/o Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93.
8P/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97;

Rīgas biržas, kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevrcs;

Zvērināts biržas māklers'Th. Šurrrar.ers

Redaktors M. Ārons. .

•\
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikācijas 5.,
6.un 7. p., ievērojot sabiedrības
„Sociēte Oenerale des Etablisse-
ments Bergougnan" Klermont-
Ferranā, Francijā pilnv. zv. adv.
J. Dreimaņa lūgumu un savu
1930. g. 5. augusta lēmumu pa-

ziņo, ka Sabiedrībai ,,Sociēte
Oenerale des Etablissements Ber-
gougnan" Klermont-Ferranā,
Francijā, ir gājušas zudumā ak-
ciju sabiedrības ,,Kaučuk" 10.021
šāda akcija, katra 100 rbļ. no-
minālvērtībā:

a) 4000 akcijas kupirās ā 10
akcijas ar akciju NsNs9.751 līdz
9.900, 16.221 — 16.250, 16.351
līdz 16.360, 16.411—16.440,
16.521—16.560, 16.661—16.670,
16.741—16.760, 16.791—16.810,
17.031—17.100, 17.331—17.350,
17.371—17390, 17.441—17.490,
17.391—17.410, 17.431— 17.440,
17.491—17.520, 17.561—17.570,
17.651—17.660, 17.711—17.730,
17.861—17.870, 17.881—17.910,
17.941—17.960, 18.031—18. 050,
18.151—18.160, 18.201—18.220,
18.231—18.250, 18.271—18.290,
18.481—18.580, 18.611—18.660,
18.721—18.760, 18.901—18.910,
19.021—19.030, 19.051—19.050,
19.101— 19.110, 19.301—19.310,
19.411—19.460, 19.551—19.650,
19.741—19.750, 19.791—19.810,
19.861—19.870, 5.511 līdz 5.560,
5.681—5.690, 5.731—5.740, 5.941
līdz 5.960,5.971—5.980, 6.031 līdz
6.040, 6.051—6.060, 6.081 līdz
6.100, 6.261—6.300, 6.721 līdz
6.730, 6.901—6.910, 6.971 līdz
6.980, 6.991—7.000, 7.011 līdz
7.080, 7.371—7380, 7.501 līdz
7.530, 7.561—7.590, 7.651 līdz
7.660, 7.751—7.760, 7.771 līdz
7.780, 7.781—7.790, 7.851 līdz
7.870, 8.271—8.300, 8.411 līdz
8.420. 8.501—8.600, 9.041 līdz
9.090, 9.201—9.240, 9.271 līdz
9.280, 9.341—9.360, 9.531 līdz
9.570, 9.621—9.650, 9.721 līdz
9.740, 9.921—9.940, 15.541 līdz
15.550, 15.581— 15.590, 15.721
līdz 15.730, 16.031—16.050,
16.091—16.100, 7.641—7.650.
9.121—9.130, 7.621—7.630, 7.821
līdz 7.830, 7.891—7.900, 5.761
līdz 5.780, 9.971—9.990, 5.961
līdz 5.970, 8.261—8.270, 8.721
līdz 8.730, 8.151—8.200, 5.701
līdz 5.720, 6.011—6.020, 6.781
līdz 6.790, 8.731—8.740, 7.711
līdz 7.720, 8.751—8.760, 7.251
līdz 7.260, 7.261—7.300, 9.281
līdz 9.300, 7.451—7.460, 6.961
līdz 6.970, 6.671—6.690, 9.301
līdz 9.310,9.241—9.270,8.671 līdz
8.680, 9.651—9.690, 19.951 līdz
19.960, 19.161—19.170, 16.061
līdz 16.070, 16.871—16.930,
16.951—16.960, 16.931—16.950,
19.731—19.740, 17.781—17.790,
15.571—15.580, 17.241—17.250,
17.151— 17.160, 19.281—19.290,
19.151—19.160, 19.061—19.070,
17.811—17.860, 16.561—16.570,
16.581—16.590, 17.361—17.370,
17.801—17.810, 19.881—19.890,
16.671—16.680, 17.701—17.710,
19.751—19.760, 17.741—17.770,
17.261—17.310. 18.051—18.060,
18.911—18.920, 19.321—19.330,

19.141— 19.150, 18.261—18.270,
15.891—15.910, 16.501— 16.510,
19.331—19.340, 19.341— 19.350,
17.931—17.940, 18.951—18.960,
16.441—16.450, 16.511— 16.520,
18.121—18.130, 6.791—6.800,

8.201—8.210, 7.701 līdz 7.710,
7.461—7.470, 6.801 līdz 6.820,
9.901—9.920, 9.391 līdz 9.430,
6.301—6.350, 9.361 līdz 9.380,
7.741—7.750, 7.471 līdz 7.480,
8.661—8.670, 7.481 līdz 7.490,
7.491—7.500, 7.361 līdz 7.370,
5.741—5.760, 8.621 līdz 8.630,
6.951—6.960, 6.921 līdz 6.930,
5.691—5.700, 5.801 līdz 5.820,
5.931—5.940, 6.041 līdz 6.050,
8.711—8.720, 9.691 līdz 9.720,
6.631—6.670, 8.741 līdz 8.750,
7.721—7.730, 9.601 līdz 9.620,
6.911—6.920, 6.691 līdz 6.700,
6.431—6.440, 6.061 lidz 6.070,
6.071—6.080, 17.621 līdz 17.640,
18.961—18.970, 19.291—19.300,
16.151—16.170, 18.141—18.150,
16.641—16.660, 17.671—17.680,
16.961—16.970, 16.001—16.020,
17.351—17.360, 15.921—15.940,
18.081—18.100, 16.051—16.060,
19.811— 19.830, 17.311— 17.320,
17.131—17.140, 17.201—17.240,
19.651—19.660, 18.111—18.120,
17.661—17.670, 19.121—19.140,
19.191— 19.200, 18.311—18.320,
15.831—15.840, 15.741—15.750,
19.831—19.840, 15.961—15.970,
18.361—18.370, 18.011—18.020,
17.871—17.880, 19.271— 19.280,
19.761—19.770, 16.771— 16.790,
17.121—17.130, 18.341— 18.350,
18.351—18.360; b) 1.320 akcijas
kupirās ā 5 akcijas ar akciju
No.No-. 3.136—3.140, 3.731 līdz
3.735, 4.806—4.810, 4.981 līdz
4.985, 3.716—3.720, 3.586 līdz
3.590, 4.621—4.625, 5.156 līdz
5.170, 3.561—3.570, 4.586 līdz
4.600, 4.811—4.815, 5.491 līdz
5.495, 4.826—4.830, 3.601 līdz
3.620, 4.081—4.085, 3.571 līdz
3.585, 3.596—3.600, 3.591 līdz
3.595, 4.791—4.795, 4.136 līdz
4.150, 4.646—4.650, 4.151 lidz
4.155, 5.181—5.190, 5.196 līdz
5.200, 3.026—3.030, 4.126 līdz
4.130, 5.496—5.500, 5.206 līdz
5.210, 14.101—14.120, 14.856 līdz
14.860, 13.626—13.630, 14.271
līdz 14.275, 13.001 līdz 13.005,
13.641— 13.645, 13.026—13.030,
13.566—13.570, 15.261— 15.265,
13.016—13.020, 13.621— 13.625,
13.756—13.765, 14.366—14.370,
4.451—4.455, 4.801 līdz 4.805,
13.701—13.715, 15.116—15.120,
15.186—15.205, 14.456—14.460,
13.506—13.515, 15.081—15.090,
14.891—14.895, 14.361—14.365,

3.001—3.005, 3.021 līdz 3.025,
3.031—3.035, 3.061 līdz 3.065,
3.111—3.115, 3.121 līdz 3.125,
3.241—3.250, 3.261 līdz 3.290,
3.621—3.64), 3.741 līdz 3.750,
3.995—4 000, 4.041 līdz 4.045
4.0"1—4.060, 4.121 līdz 4.125'
4.421—4.425, 4.696 līdz 4.720,
4.551—4.555, 4.651 iīdz 4.655,
4.971—4.975, 4.986 līdz 4.995
5.011—5.015, 5.036 līdz 5.040,
5.031—5.085, 5.176 līdz 5.180
5.251—5.255, 5.266 līdz 5.270
5.311—5.320. 5.326 līdz 5.330
5.371—5.395, 5.466 līdz 5.485
13.166—13.215, 14.131—14.145,
14.181—14.190, 14.321— 14.325
14.336—14.340, 14.391—14.410
14.496—14.500, 14.751—14.760,
14.796—14.800, 14.811—14.815,
14.831— 14.835, 14.846—14.855.
14.861—14.890, 15.061—15.065,

15.091—15.110, 15.151—15.175,
15.206—15.210, 5.226 līdz 5.2* 35,
5.256—5.260, 4.366 lidz 4.370,
14.306—14.320, 13.791—13.865,
14.801—14.805, 13.716—13.735,
13.516—13.565, 14.191—14.195,
14.516—14.530, 13.996—14.000,
14.501— 14.515, 13.581—13.615,
14.721—14.725, 13.216—13.250,
13.141—13.165, 13.691—13.695,
14.736—14.745, 3.891—3.990,
5.436—5.440; c) 4701 akcija
kupirās ā 1 akcija ar akciju
NsNe: 00.041—00.065, 1.051 līdz
1.069, 1.140—1.155, 00.310 līdz
00.324, 00.290—00.309, 46.504
līdz 46.505, 27.001, 31.050,
31.101, 00.601—00.700, 00.856
līdz 00.880, 1.515 līdz 1.524,
12.114—12.135, 12.171—12.185,
11.566—11.570, 11.227—11.230,
11.073—11.075, 11.810, 2.466—
2.480, 31.100, 31.001—31.049,
31.051—31.099, 31.102—31.103,
27.002—27.100, 00 355—00.359,
1.156—1.204, 1.225 līdz 1.229,
1.305—1.345, 1.805 līdz 1.829,
1.880—1.914, 1.977 līdz 1.986,
2.101—2.125, 2.201 līdz 2.205,
2.206—2.220, 2.951 līdz 2.960,
2.931—3.000, 11.151—11.200,
11.951—11.955, 1.346 līdz 1.370,
1.730—1.804, 44.001 līdz 44.100,
44.101—44.300, 46.001—46.300,
29.001—30.000, 26.001—27.000,
2.401—2.450, 11.851 līdz 11.900,
00.898—00.900, 2.686 līdz 2.695
11.781—11.800, 10.031—10.035,
00.016—00.025, 12.815, 2.811 lidz
2.815, 2.396—2.400, 1.258 līdz
1.267, 00.202—00.206, 1.526 līdz
1.551,12.816—12.825,00.446 līdz
00.450, 12.751—12.800, 2.225,
1.660—1.661, 1.876 līdz 1.878,
1.137—1.139, 1.255—1.257,
1.133—1.135, 00.255 līdz 00.259,
11.571—11.575, 1.093 līdz 1.097,
1.662—1.666, 11.811 līdz 11.825,
12.846—12.850, 12.826—12.830,
12.605—12.619, 00.425—00.429,
11.026—11.030, 11.296—11.300,
00.726—00,740, 10.036—10.045,
00.491—00.495, 10.026—10.030,
00.761—00. 765, 00.270—00.274,
00.136—00.155, 00.212—00:216,
1.855—1.859, 1.667 līdz 1.669,
1.080—1.984, 2.966 līdz 2.970,
00.207—00.211, 12.226—12.275,
12.165, 12.163, 12.501—12.600,
2.802—2.810, 2.801, 12.871 līdz
12.895, 2.394—2.395, 1.861 līdz
1.875, 11.616—11.630, 00.581 —
00.590, 00.576—00.580, 10.294—
10.298, 2.221—2.224, 00.466—
00.474, 11.012—11.025, 12.076 —
12.086, 00.441—00.445, 10.380—
10.389, 45.086—45.095, 00.781—
00.795, 2.876—2.890, 2.901 līdz
2.905, 2.667—2.675, 2.696,
00.242—00.246,2.681 līdz 2.685,
00.881—00.895, 00.766—00.770,
12.106—12.110, 24.535—24.554,
11.281— 11.295, 1.268 līdz 1.277,
11.901—11.905, 00.846—00.855,
1.945—1.949. 11.716 līdz 11.720,
24.525—24.534, 24.515—24.524,
00.431—00.432, 11.911—11.915,
10.337—10.341, 11.301—11.350,
12.001—12.005,2.697 līdz 2.700,
11.001— 11.009, 44.801—44.9(10.
44.365—44.400, 44.901—44.945,
24.575—24.589, 24.594, 718 līdz
721.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības uz augšā
aprādītām akcijām, pieteikties
tiesā triju mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un

aizrāda> ka ja sis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, ak-
cijas atzīs par iznīcinātām un
lūdzējai izdos lēmuma norakstu
akciju duplikātu resp. viņu vēr-
tības saņemšanai.

Rīgā, 1930. g. 23. augustā.
13321x Ne 5429

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pamatojoties uz 1919. g. 5. sep-
tembra likuma par mortifikāciju
5., 6. un 7. p., ievērojot Chaima
Abramsona lūgumu un savu
19. augusta 1930. g. lēmumu,
paziņo, ka Chaimam-Mozusam
Abramsonam ir gājušas zudumā
apdrošināšanas biedrības ,,Ros-
sija" 2 polises par 1000 rbļ.
katra ar Ns 152722 un 166668.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tiesā triju (3) mēnešu laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,.Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, po-
lises atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam izdos lēmuma norakstu
polišu duplikātu resp. viņu vērtī-
bas saņemšanai. Ns 5249.

Rīgā, 1930. g. 25. augstā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
13409o Sekftt. v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
19. augustā izklausīja Pidriķa
Pidriķa d. Lādīša hipotēkarisko
parādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt apr samaksātu obligāciju
par 75,60 rbļ., apstiprinātu
1892. g. 12. sept. ar J\s 311 uz
nekustamu īpašumu Cēsu apr.
Vecpiebalgas muižas Jaun-Ķidiņu
Ne 386 māju ar zemes grām. reģ.
Ne 848 par labu grāfam Sergijam
Dmitrija d. Šeremetjevam.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
13410o JNfs 1915.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretāra v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
pamatojoties uz 1926. g. 10. jū-
nija likumu un Civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot Pau-
līnes Baldonis lūgumu un savu
1930. g. 19. augusta lēmumu,
paziņo, ka parādniece Paulīne
Baldonis parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprinātas
1914. g. 15. jūlijā ar Ne 1703 uz
nekustamo īpašumu Rīgā, VI hip.
iec. ar zemes grām. reģ. JNe 203
izdotas no Jāņa-Augusta Baldoņa
par labu Jēkabam Jēkaba d.
Krieviņam, kas viņu ir cedējis
blanko, — ir iemaksājusi tiesas
depozītā Ls 64.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesibas uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju at-
zīs par samaksātu un lūdzējai
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā. Ne 5193.

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

13411 Sekretāra v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
19. augustā izklausīja Mozesa
Kalmeijera dzīvības apdrošinā-
šanas polises mortifikācijas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
dzīvības apdrošināšanas polisi
par 5000 rbļ. ar Ne 72065,
izdotu no apdrošināšanas biedrī-
bas ,,Rossija" 1895. g. ar Mozusa
Kalmeijera vārdu. Ne 1648.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
13408o Sekret. v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Agnezes
Pūliņš pilnv. zvēr. adv. pal.
M. Eljaševa lūgumu un savu
1930. g. 19. augusta lēmumu
paziņo, ka parādniece Agneze
Pūlinš parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprin. 1905. g.
29. martā ar 358 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, VI hip. iec,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 644,
izdotas no Anlīzes un Jāņa
Muševica par labu Stepana 'm
Bovtovičam, kas pārgājusi uz
Hermani Kampe, kā blanko ces-
sionāru, kas viņu ir atkal cedējis
blanko, ir samaksājis Latvijas
tirdzn. un rūpniec. bankai, bet
šī augššā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta, atpakaļ parādniecei
dēļ dzēšanas, zemes, grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kam būtu tiesības . uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šīs sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā . nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējai dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
Ne 4198.. , 13412b

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. E. Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesā likumu
1958. p. paziņo, kā 1930. g.
23. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1929.g.
14. decembrī Rīgā mirušā Oot-
harda Andreja d. Jansona testa-
mentu.

Rīgā, 1930. g. 1. septembrī.
Priekšsēdētāja v. A.Veidners.

14046z Sekretāra v. E: Lasmans.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.
uz Likuma par biedrībām , sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 21. jūnija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Mākslinieku biedrība
„Burg", ar valdes sēdekli Rīgā.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13415b Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.
uz Likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 23. jūlija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība:,.Ādažu 1 laukkopības pār-
raudzības biedrība", ar valdes
sēdekli Ādažu pagastā. 13417b
Nod. parz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.

paziņo, ka ar viņas šī gada
23. jūlija lēmumu reģistrēti
Valkas patērētāju biedrības
,,Nākotne" biedru pitoā sapulcē
1927. g. 19. apr. pieņemtie stāt.

§ 12. grozījums. 13416b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.
uz Likuma parbiedrībām,savienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 23. jūlija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: ,,Vietalvas - Odzienas
IV lopkopības pārraudzības bie-
drība" , ar valdes sēdekli Vietal-
vas pag.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13418b Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa uz Likuma par biedrībām,
savienībām un politiskām orga-
nizācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 23. jūlija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: Lopkopības pārraudzī-
bas biedrība ,,Zilaiskalns" , ar
valdes sēdekli Mujānu pagastā.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13419r Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc. nod.
uz Likuma . par biedrībām sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 23. jūlija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība:,,Tirzas II lopkopības pār-
raudzības biedrība", ar valdes
sēdekli Tirzas? pag. 13420b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

. Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa uz Civ..proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas šā
gada 23. jūlija lēmumureģistrēta
kooperatīva sabiedrība zem no-
saukuma: ,,!? Ternejas kūdras
ražošanas sabiedrība", ar valdes
sēdekli Ternejas pagastā.
Nod. pārz. v. i. L.Bruemmers.
13421r Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa paziņo, ka ar viņas šā
gada. 15. augusta lēmumu re-
ģistrēti ,,Vispārējās valsts un citu
darbinieku savstarpējās dzīvības
apdrošināšanas un palīdzības
biedrības" biedru pilnā sapulcē
1930. g. 15. jūnijā pieņemtie
statūtu grozījumi.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13422r Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa uz Likuma par biedrībām,
savienībām un politiskām orga-
nizācijām 17. p. pamata, paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 15. augusta
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība Biedrība ,,Lietuvju
teātris Latvijā" , ar valdes sē-
dekli Rīgā.

Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
13423r Sekretārs Fridrichsons.

Madonas apr. pol. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
nansena certifikātu Ns 151/2256,
uz kura uzspiesta gada uzturas
atļauja ar Ns 223/2257, izd. no
Madonas apr. pr-ka 1929. g.
ar Sergeja Aleksandra d. Še
ļepins vārdu. 13206x



Kalsnavas pagasttiesa,
Madonas apr., pamatodamās uz
savu š. g. 30. jūnija lēmumu un
pagasttiesas lik. 108. un 190. p.,
izsludina, ka pilsoņi Juris un
Made Ķeivis, dzīv. Kalsnavas
pag. Melnavās, pieņem bērna
vietā (adoptē) par savu meitu
ar visām likumīga bērna tiesībām
un pienākumiem Martu Jāņa m.
Rozīte, dzim. 1909. g. 1. maijā,
atstājot līdzšinējo uzvārdu. Per-
sonām, kam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tiek uz-
aicināts pieteiktas tādus šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas ,,Val-
dības Vēstnesī" trešo reizi. Pēc
minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti
un adopcija skaitīsies par ' gā-
jušu likumīgā spēkā. 2

Priekšsēdētājs (paraksts).
11754x Darbvedis F. Līcītis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
10. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Hanzas ielā Ns 3, garāžā,
pārdos Antona Dreimaņa kust.
mantu, sastāvošu no viena smagā
automobiļa, novērt, par Ls2000.

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

RīgS, 1930. g. 2. sept. 14169
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
11. septembri, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Rēveles ielā Ns 40, pārdos
Aleksandra un Annas Strazdiņu
kustamu mantu, sastāvošu tio
vienas adāmmašīnas, novērtētu
par Ls 500.

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

Rīgā, 1930. g. 3. sept. 14170
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
11. ssptembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Brīvības ielā Ne 89 pārdos
Indriķa Ābelītes kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm, novēr-
tētu par Ls 330.

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

Rīgā, 1930. g. 3. sept. 14171
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 69,
dz. 24, paziņo:

1) ka Otto Orinberga prasībā
pret A./S. Latvijas atjaunošanas
sab. ,,Lats" par Ls 50.000,— ai
% un izdev., 1930. g. 4. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos A/S. Latvijas
atjaunošanas sabiedrības „Lats"
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 91, II hip.
iecirknī ar zemes grāmatu reģ.
Ne 876 (grupā 21, grunts Ne 69)
un sastāv no pilsētas dzimts-
rentes gruntsgabala zemes pla-
tībā 1192,6 kv. metri ar uz viņa
atrodošamies ēkām;
? 2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 130.000,—,
bet solīšana sāksies saskaņā ar
Civīlproc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 187.000 —
un nodokļu parāds Ls 2254,60,
bez tam dzimtsrentniekam jā-
maksā pilsētai Ls 238,60 dzimts-
rentes naudas gadā;

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 tiek vestas Rīgas-Val-
mieras 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 Rīgas apgabaltiesas
'3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
14113z Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iecirkņa
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Bruņinieku ielā 69,
dz. 24, paziņo:

1) ka Rīgas cementa fabrikas
C. Ch. Schmidt A./S. prasībā pret
Rīgas zīda rūpniecības A./S. par
Ls 5000,— ar % un izdev,
1930. g. 4. decembrī, pīkst. 10
rifā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Rīgas zīda rūpniecības
A./S. nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rīgā, Āpšu ielā Na 3,
4. hi pot. iecirknī ar zemes grā-
matu reģ. Ne 2448 (grupā 53,
grunts Ne 250) un sastāv no
Pilsēt. dzimtsnomas gruntsgabala
zemes platībā 1880,3 kv. metri
ar uz viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 34.000,—,
bet solīšana sāksies saskaņā ar
Civīl proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 85.605,35,
un nodokļu parāds Ls 1811,— bez
tam dzimtsrentniekam jāmaksā
pilsētas kasē Ls 50,77 dzimts-
rentes naudas gadā;

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 tiek vestas Rīgas-Valmie-
ras zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
14114z Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
8. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 6/8,
veikalā, akc. sab. ,,Eksimag "
lietās pārdos sab. „Latvijas
Eksports" kustamu mantu, sa-
stāvošu no bisēm un šuj-
mašīnām un novērtētu oar
Ls 2050,-.

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

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
14045 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
9. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Jaunā krāmu tirgū, veik.
Ns 39, Solomona Sterna lietā
pārdos Zelmas Virsis kustamu
mantu, sastāvošu no adītām
jakām, novērtētu par Ls 220,—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
14163 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g,
10. septembrī pīkst. 10.40 dienā,
Rīgā, L. Palisādes ielā Ne 25,
dz. 16, Krauzes Hušmaņa lietā
pārdos Jēkaba Grīslīša kustamu
mantu, sastāvošu no šujmašīnas,
skapja u. c, novērtētu par Ls 248.

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
14165 Tiesu izpildīt. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
10. septembri, pīkst. 11.20 dienā.
Rīgā, Katoļu ielā Ns 43/50,
dz. 36,pārd. mir.LeokadiiasŠmits
kustamu mantu, sastāvošu no
šujmašīnas, dzīvokļa iekārtas,
drānām u. c, novērtētu par
Ls 883,40—.

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

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
14164 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
17. septembrī, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Ķēniņu ielā Ne 21,
eksprešu kantora noliktavā
Jāzepa Hiršberga lietā pārdos
Viļā Kaplana kustamu mantu,
sastāvošu no dāmu kurpēm,
novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
14166 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka i930. g.
17. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, L. Ķēniņu ielā Ne 21,
ekspreša kantora noliktavā
Jāzepa Hiršberga lietā pārdos
Viļā Kaplana kustamu mantu,
sastāvošu no dāmu kurpēm,
novērtētu par Ls 240.

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

Rīgā, 1930. g. 26. augustā.
14167 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Ne 11, paziņo:

1) ka dzelzceļu virsvaldes pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 2. civīlnodaļas
1927. g. 28. jūnijā izpildu raksta
Ne 52833 par Ls 226,70 ar izde-
vumiem, 1930. g. 6. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Kārļa Niedras nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.,
Tirzas pagastā ar zemes grāmatu
reģ. Na 327 un sastāv no Tirzas
piismuižas Lejas-Dibenu-Dausken
Ne 80 mājas, kopplatībā 86,88
pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 300 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku

parādiem par Ls 13.500 un 3900
c. rbļ. un nodokļu parādiem;

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

Personām, kas vēlas torgos
dalību ņemt, jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas
summas un jāstāda priekšā ap-
liecība par to, ka no tieslietu mi-
nistrijas puses nav šķēršļu minē-
tām personām iegūt ' nekustamo
īpašumu un

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā.

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

. Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
1411Iz Tiesu izpild. K- Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas ap-
riņķa 2. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Smiltenē,
Dārzu ielā Na 11, paziņo:

1) ka Torņkalna krāj-aizdevu
sabiedrības prasībā par Ls 1666,06
ar % pēc Rīgas apgabaltiesas
4. civīlnodaļas izpildu uzraksta
Ne 766 no 1929. g. 5. jūnija un
Krievu-Baltijas minerāleļļu rek-
tifikācijas A./S. prasībā par Ls
1571,11 arO/0, pēc Rīgas apgabal-
tiesas 4. civīlnodaļas rezolūcijas
Na 1589 no 1927. g. 25. jūnija,
1930. g. 6. novembrī, pīkst. 1C
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos 2. izsolē Jāņa Misiņa
(Missiņa) nekustamo īpašumu,
kas atrodas Madonas apr., Tirzas
pagastā, ar zemes grāmatu reģ.
Na 668 un sastāv no Tirzas piis-
muižas Straupiņu Ne 45 mājas,
kopvērtībā 39,05 ha, ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6000 un
solīšana sāksies saskaņā .ar Civ.
proc. lik. 1871. un 1885. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 45.400 un at-
tiecīgiem nodokļu parādiem;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14112z Tiesu izpild. K. Lapiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Saldus iecirkni, kura
kanceleja atrodas Saldū, Dzir-
navu ielā Ne 1, pamatojoties uz
Civ. proc. lik. 1141., 1143., 1146.
līdz 1149. p., paziņo:

ka 1930. g. 7. novembrī, pīkst.
10 no rīta, Liepājas apgabal-
tiesas sēžu zālē Liepājā, pārdos
otrā publiskā vairāksolīšanā ne-
kustamu īpašumu, piederošu Jā-
nim Miķela d. Grīslim, kas at-
rodas Kuldīgas apriņķī, Saldus
pagastā, sastāv no zemes gabala
Ne 46F ar nosaukumu ,,Aunui
krogs" un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar
kreposta Ne 10037.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 10,000.— un tiek
pārdots dēļ Saldus kooperatīva
,,Neatkarība", Saldus krāj-aizd.
sab-bas, Otrās Liepājas Savstar-
pējās kredītbiedrības un citu
prasību apmierināšanas. Bez
minētām prasībām uz šo neku-
stamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi Ls 14.900,— par
labu Valsts zemes bankai, Kārlim
Bomim, Jānim Lāmām un Jānim
Liliensteinam un mūža alimenti
Miķelim un Līnai Grīšļiem.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ- proc. lik. 1885. p. no priekš-
rocīgu prasību summas.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
LslOOO, — drošības naudas un
jāuzrāda tieslietu ministrijas at-
ļauja, iegūt pārdodamo nekust,
īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Saldū, 1930. g. 1. septe-nbrī.
14090 Ns 1352

Tiesu izpildītājs A. Gūža.

Džūkstes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi Ne 1584, ser.

LJ Ne 011284, izd. no Džūkstes
pag. valdes 1927? g. 23. no-
vembri ar Ernesta Nāzera (Friča
dēla) vārdu. 12806s

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Pasta ielā 10,
paziņo, ka 1930. g. 16. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Rundēnu pagasta
Kazicu ciemā pārdos otrā izsolē
Osipa Petrovska kustamo mantu,
sastāvošu no viena kumeļa, 4
govīm, 1 sējmašīnas, dzīvokļa
iekārtas un 1 piena separatora
un novērtētu par Ls 550,—. Izzi-
nāt sarakstu, novērtējumu, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
14081z Tiesu izp.v.i. Jankovičs.
Rīgas Jūrmalas pilsētas notārs

Aleksandrs Jansons
paziņo, ka pilsonis Alberts Me-
žeckijs atsauc un anulē šī notāra
kantorī 1928. g. 3. janvārī ar
reģistra Nš 3 apstiprināto un
Michailam Oeronima d. Čer-
novskim izdoto ģenerālpilnvaru
līdz ar visām uz šīs pilnvaras
pamata izdotām subpilnvarām.

Rīgas Jūrmalā, 1930. g. 1. sept.
14126z Notāra v. i. E. Šmits.

Zemkopības ministrijās kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Vērdenišu-Te-
nisu mel.sab. statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra III daļas 242. 1. p. ar
Ne 1915.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Daugavpils apriņķī, Līksnas pag.
Vērdenišu sādžā, c. Līksnu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

1402Iz T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Vecsaules mel.
sabiedrības .Jaunsaimnieks" sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
V daļas 249. I. p. ar Ns 1922.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Bauskas apr., Vecsaules paģ.
Ķilkutu mājās, c. Vecsauli.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

14022z T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultur-
techniskā' daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Purvmalas mel.
sabiedrības ,,Garais sils" statū-
tus. Sabiedrība ir ievesta meliorā-
cijas sabiedrību reģistra V daļas
245. 1. p. ar Ne 1918.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jaunlatgales apriņķī, Purvmalas
pag. V. Savincu sādžā, c. Purv-
malu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

14023z T. Erlachs.
Rīgas prefektūras 12. iecirkņa

priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
12. septembrī, pīkst. 11, pārdos
otrreizējā publiskā vairāksolī-
šanā pret tūlītēju samaksu Rīgā,
Ropažu ielā Ne 19, Pēterim
Ozoliņam piederošo kust. man-
tu, sastāvošu no: 1) glāžu apkau-
sējamās mašīnas; 2) AEG firmas
elektromotora Ne 2784111 no
220—380 V = 2 PS un
3) AEG firmas elektromotora ar
Ne 28829950 no 220—380 V =
4,5 PS Vispārējās apdrošināšanas
sab-bas nelaimes gadījumos pra-
sību apmierināšanai. 14118z

Cifm i&stmu
sluilimajuml.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g'. 20. augustā
ir apstiprinājis Olaines pagasta
melierācijassabiedrību,,Čīkstene"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
V daļas 238. 1. p. ar Ne 1911.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Olaines pagasta namā.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

14018z T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g.20. augustā
ir apstiprinājis Nurmuižas mel.
sab. ,,Odres purvs" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra V daļas 252
1. p. ar Ne 1925.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Talsu apriņķī, Nurmuižas pagastā
Odres muižā, c. Nurmuižu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

14019z T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Saukas mel. sab.
,,Vecdzērves purvs" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra V daļas 251.
I. p. ar Ne 1924.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Jēkabpils apriņķī, Saukas pag.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdevumu ierēdnis

14020z - T. Erlachs.

Iekšlietu ministrija
1930. g. 17. septembrī, pīkst. 10 Brīvības ielā 37, ist. 56, izsludina

rakstveida izsoli
uz 180 tonnām I labumu koksu.

Piedāvājumi nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli, līdz ar
drošības naudu 5 % no piedāvājuma kopsummas iesniedzami
slēgtā aploksnē ar uzrakstu „uz koksa izsoli 1930. g. 17. septembri"
līdz izsoles sākumam Iekšlietu ministrijā ist. 41.

Turpat dabūjami izsoles noteikumi 14154

Vi|ānu pilsētas valdei
vajadzīgs

sekretārs-grāmatvedis.
Personas, kas darbojušās pašvaldību iestādēs, spējīgas minē-

to amatu izpildīt un vēlētos šo vietu ieņemt tiek uzaicinātas
pieteikties rakstiski pilsētas valdē lidz š. g. 8. septembrim, iesūtot
ziņas par izglītību un līdzšinējo nodarbošanos.

13954 3 Pilsētas maīde .
Sludinājums, ievietots š. g. ,,V. V." 197. num., tiek atsaukts.

Lutriņu virsmežniecība
"paziņo, ka „Valdības Vēstneša" š. g. Ne 192. izsludinātā izsole

par meža pārdošanu 1930. g. 8. septembri,
pārcelta uz 1930. g. 9. septembri.

1930. g. 29. augustā.
14106 Lutriņu virsmežniecība.

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
1930. g. 10. septembri, pulksten 10, Kultūrtechniskās daļas telpās,

Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 4,

izdos jauktās izsolēs mazāusulfiauāšādos darbus,
sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

1) Jelgavas apr. Jēkabnieku-Platones pag. mel. sab. „Zem-
dega" novadgrāvju rakšanas darbus 16,260 tek. mtr. gājumā ar
40.207 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls'25.896,—; izsoles
drošības nauda Ls 1300,—.

2) Jelgavas apr. Bērzmuižas, Sīpeles un Dobeles pag. Gau-
ratas upes regulēšanas darbus 18.858 tek. mtr. garumā ar 28.659
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 18.549,—; izsoles drošības
nauda Ls 1000,—.

3) Bauskas apr. Skaistkalnes pag. ,,Gudelnieces" pļavas
novadgrāvju rakšanas darbus 1841 tek. mtr. garumā ar 2631
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 1246,—; izsoles drošības
nauda Ls 130,—.

4) Bauskas apr. Taurkalnes pag. Ērgļu purva novadgrāvju
rakšanas darbus 10.893 tek. mtr. garumā ar 19.621 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 10.724,—; 'zsoles drošības nauda
Ls 540,—.

5) Jēkabpils apr. Sērenes pag. Pilspurva-Ezerpurva novad-
grāvju rakšanas darbus 11.995 tek. mtr. gājumā ar 19.847
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 10.984,—, izsoles drošības
nauda Ls 550,—.

6) Tukuma apr. Matkules pag, mel. sab. ,,Straume" novad-
grāvju rakšanas darbus 10.273 tek. mtr. garumā ar 20.888
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 11.381.—;' izsoles drošības
nauda Ls 600.—.

7) Jaunlatgales apr. Liepnas pag. Briežu dārza jaunsaim-
niecību novadgrāvju rakšanas darbus 3950 tek. mtr. garumā ar

'6992 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 4148,—, izsoles dro-
šības nauda Ls 420,—,

8) Rēzeknes apr. Atašienes pag. mel. sab, ,,Darbs" V-a,
V-b un VI gr. novadgrāvju rakšanas darbus 10.032 tek. mtr.
garumā ar 24.726 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 13.297,—;
izsoles drošības nauda Ls 700,—.

9) Rēzeknes apr. Barkavas pag. mel. sab. ,,Sumija '' novad-
grāvju rakšanas darbus 15744 tek. mtr. garumā ar 38.335
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 21.983: izsoles drošības
nauda Ls 1100,—.

10) Rēzeknes apr. Varakļānu pag. mel. sab. ,,Alots" novad-
grāvju rakšanas darbus 10.090 tek. mtr. garumā ar 22.440
kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 13.577,—; izsoles drošības
nauda Ls 700,—.

11) Daugavpils apr. Ungurmuižas pag. ,,Apozoles" upes
regulēšanas darbus 16.590 tek. mtr. garumā ar 34.451 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 16.462,—; izsoles drošības nauda
Ls 830,—.

12) Jaunlatgales apr. Rugāju pag. mel. sab. „Daugasne"
III gr. novadgrāvju rakšanas darbus 2880 tek. mtr. gājumā ar
7887 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 5401,—; izsoles dro-
šības nauda Ls 270,—.

13) Rīgas apr. Ādažu pag. Ratnieku purva galv. novad-
grāvju rakšanas darbus 2876 tek. mtr. garumā ar 5737 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 3110.—; izsoles drošības nauda
Ls 320,—.

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 finanču
ministrijas noteikta kursa, vai ari 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; citieirj
vai daļai biedru jāparakstās kā galviniekiem.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem vaf
iepazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 4, tālrunis 34194. 14156

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apside
izsludina

ratzstveitla sacensības:
1930. g. 8. septembrī uz dažādu papīru, pēc saraksta.
1930. g. 20. septembrī uz vagonu paceļamiem domkratiem (Kon-

solenbock) 4 kompl.
1930. g. 20. septembrī uz 1) vara vadu raušanas mašīnu,

2) shaping ēveJmašīnu,
3) štancējamo mašīnu, pēc apraksta un

nobildējumiem, un

rafostveida izsoli:
1930. g. 20. septembrī uz }) auklu vienkāršu, resn. 1,5 mm —400 kg,

2) auklu divkāršu, resn. 3 mm — 150 kg,
3) virvi, pārsienamo, resn. 6 mm — 100 kg.

Sacensību un izsoles sākums pulksten 11 rītā, ist. 121. Dalīb-
niekiem jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības.
Tuvākas ziņas dzelzceļu virsvaldē, Oogoļa ielā Ne 3, ist. 103. L3854



Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Nodokļu departamenta dazadu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 8. septembrī, pīkst.
12 dienā, Rīgā, Šķūņu ielā
Ne 30/ 32, pārdos vairāksolīšanā
Jjhna Nelsona ieķīlāto kustamu
mantu, novērtētu par Ls 830
un sastāvošu no veikala iekārtas,
viņa 1928.,29. g. " „ » „ peļņas
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, "1930. g. 1. septembrī.
14172 Piedzinējs J. Merksons.

Rigas prefektūras 1. iec. pr-ks
paziņo, ka 1930. g. 15. septembri,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, L. Ķēniņu
ielā N» 21, II eksprešu kan-
torī, pārdos Šroļa Matisona ku-
stamu mantu, sastāvošu no dzī-
vokļa iekārtas, un novērtētu par
Ls 705,— A./S. ,,Chr. Steinerts"
pienākošā īres parāda segšanai.

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 1937, kā
nozaudētu, izdotu 1926. g.
27.ianv.ar H. Idelsonav. L3834

Rīgas prefektūras 1. iecirkņa
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
12. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Tirgoņu ielā Ne 10, kantori,
pārdos P./S. ,.Zemgales Māls"
kustamu mantu, sastāvošu no:
viena rakstāmgalda, viena rak-
stāmgalda krēsla, viena maza
galdiņa, divām ozola koka presēm
un vieniem ozola koka skaitā-
miem kauliņiem — un novērtētu
par Ls 133,— Rīgas ostas valdes
parāda segšanai. 14116z

Lāčplēša kara ordeņa dome
izsludina par nederīgu nozaudēto
Lāčplēša kāpa ordeņa kavaliera
8. Daugavpils kājnieku pulka
dižkareivja Jāņa Pūriņa ordeņa
Ne 1492 zilo apliecīb;:, izdotu
viņam 1922. g.31.okt. ar Ne7507.

Bruņoto vilcienu pulka koman-
dieris izsludina par nederīgu no-
zaudēto personas apl. Ne 173,
izd. š. g. 30. aprīlī ar kareivja
Lazda Valfrīda vārdu, derīgu
līdz š. e. 1. oktobrim. 14115x

Madonas apriņķa policijas 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
17. septembri, pulksten 12,
Lubejas pagstā ,,Indriķēnos ",
pārdos vairāksolīšanā Pēterim
Purlīcim piederošu kustamu man-
tu, sastāvošu no dzelzs divjūgu
arkla, nocenota par Ls 6,—, iz-
pildot Pirmās apdrošināšanas sa-
biedrības nelaimes gadījumos
rakstu no 1930. g. 1. augusta ar
Ne 18/209.

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

Šoseju un zemes ?eju dep-ta
4. raj. inženieris, Liepājā,

izdos 1930. g. 15. septembrī, pīkst.
12 dienā, savā kancelejā, Ulicha
ielā Ne44, jauktā izsolē Labragas-
Salienas-Sarkanvalka III šķ. ceļa
kapitāla remonta darbus. — Dro-
šības nauda par piedalīšanos izsolē
Ls 900.—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā, Ulicha ielā
Ne 44, parastā darba laikā. 14107z

Nogales pagasta
(Talsu apriņķī)

6-klasīgai pamatskolai vajadzīgs

sftolotājs iļd}
ar pilnas pamatskolas skolotāja
tiesībām un tiesību pasniegt
vācu valodu. Vēlams muzikāli
izglītots. Pieteikumi jāiesniedz
pagasta valdei līdz š. g. 14. sept.
līdz ar dokumentiem un ārsta
apliecību par veselības stāvokli
un īsu dienesta gaitas aprakstu.
Iesniegtie lūgumi apmaksājami
ar zīmognodokli Ls 0,80. Vēlē-
šanas pagasta padome izdarīs
š.g. 15. septembrī, pīkst. 12dienā.
Vīriešiem priekšroka. Alga
pēc valdības noteikumiem ar
brīvu dzīvokli, apkurināšanu un
apgaismošanu. — Tuvākās
dzelzceļa stacijas: Valdemārpils
un Krepliņi — 10 km. Pasts
c. Nogali. 2*

14099z Pagacta valde.

Rīgas prefektūras 12. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
velosipēda numuru 13097, izd.
š. g. 26. jūnijā Jānim Oothard-
sonam. 14119x

Bukmuizas pagasta valde, Rē-
zeknes apriņķī, izsludina par ne-
derīgiem nozaudētus šādus doku-
mentus: 1) vecā parauga iekš-
zemes pasi Ne 2411, izdotu no
Bukmuizas pagasta valdes 1922.
gada 5. oktobrī ar Pētera Kalvišs
vārdu; un 2) kumeļa reģistrācijas
zīmi Ne 283, izdotu no Bukmui-
zas pagasta valdes 1926. g.
18. decembrī ar Jezupa Staņi-
slava d. Leitans vārdu. 12715z

Liepājas pol. 1. iec. pr-ks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 5403, izd. no
1. Liepājas kājn. pulka kom.
1927. g. ar Osvalda Taure vārdu,
dzim. 1905. g.

Madlienas pagasta valde izslu-
dina -par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi ser. NT Ne 018815/415,
izd. no Ķeipenes pag. valdes
1928. .g .11. janvārī ar Bertas
Sīmanis vārdu. 13213x

Naujenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem šādus no-
zaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi IN Ns 002989, izd.
no Naujenes pag. valdes 1927. g.
4. decembrī ar Melaņjas Proho-
rovas vārdu; 2) Latvijas iekšz.
pasi IV Ns 000749, izd. no Nau-
jenes pag. valdes 1928. g. 22. sep-
tembrī ar Boļeslava Meldera
vārdu; 3) Latvijas iekšzemes pasi
IN Na 003590, izd. no Naujenes
pag. valdes 1927. g. 28. decembri
ar Jāņa Ķondratjeva vārdu un
4) karakl. apl. Ne 62, izd. no
11. Dobeles kājn. pulka k-ra
13. jūnijā 1930. g. ar Jāņa La-
zara d. Ķondratjeva vārdu, dz.
1907. g. 13209p

Naujenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. iekšz. pasi IN Ne 006737,
izd. no Višķu pag. valdes 1928. g.
27. martā ar Nikitas Panovska v.

Sarkaņu pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
kumeļa reģistrācijas zīmi Ns 52,
izd. no Sarkaņu pag. valdes
1926. g. 8. maijā ar Jāna Pē-
tera d. Eiķeļa vārdu. 13212x

Skaistas pagasta valde, Dau-
gavpils apr., izsludina par ne-
derīgiem šādus nozaudētus do-
kumentus: 1) zirga pasi Ns 15411/
911, izd. no Krāslavas pagasta
valdes 1925. g. ar Kazimira
Donata d. Ekštelis vārdu, pie-
teiktu par nozaudētu no Jāņa
Ignata d. Bogdana; un 2) zirga
pasi Ns I2689/J489, izd. no Pie-
drujas pag. valdes 1927. g.
29. augustā ar Jāzepa Kazimira
d. Andruškeviča vārdu, pieteiktu
par nozaudētu no Jāna Ignata d.
Bogdana. 13208x

Stendes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi
PĶ Ns 016940, izd. no Stendes
pag. valdes 1927. g. 17. decembrī
ar Jūles Zieds, dzim. Vīksne,
vārdu. 1321 lx

Daugavpils pils. prēf. izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi BL Ns 001361, izd.
no Daugavpils prefektūras 1927.g.
20. oktobrī ar Hajas-Ciras Aro-
novičs, dzim. Strunins, vārdu.

Dikļu pagasta valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) karakl. apl.
Ns 4803, izd. no Valmieras kara
apr. pr-ka 1924. g. 12. aprīlī
ar Jēkaba Mazroča vārdu un
2) karakl. apl. Ns 4800, izd. no
Valmieras kara apr. pr-ka 1924. g.
12. aprīlī ar Jāņa Tiltiņa vārdu.

Mērdzenes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
iekšz. pasi MP Ns 007418, izd.
no Mērdzenes pag. valdes 1928. g.
Ne 1922.ar Broņislava Tumulansv.

Piedrujas pagasta valde Dau-
gavpils apr., izsludina par ne-
derīgiem šādus dokumentus:
1) Latv. iekšz. pasi ser. JN
Ne 021707, kārtas Ne 907, izd.
no Piedrujas pag. valdes 1927. g.
21. decembrī ar Juzefa Blaže-
vičs vārdu; 2) Latvijas iekšz.
pasi ser. JN Ne 021177, kārtas
Ne 377, izd. no Piedrujas pag.
valdes 1927. g. 28. novembrī
ar Eduarda Kosačs vārdu un
3) zirgu pasi grāmatiņa, ser.
Ns 12344, kārtas Ns 1194, izd.
no Piedrujas pagasta valdes
1926. g. 22. martā ar Antona
Petroviča vārdu un pārrakstīts
uz Eduarda Košačs vārdu. 13278x

Vecpils pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zemes-
sarga apliecību Ne 11092, izdotu
no Liepājas kara apr. pr-ka
1924. g. 20. jūnijā ar Kārļa
Hartmana vārdu. 11587z

* .

&m%,mā.l
ā~ImeiiniiļMwmt.

L -J
(ĪZtipas centrāfd

fžojp>ēf«s sttmo Rase
paziņo, ka ģimenes locekļu pie-
maksas pie aptiekās izsniedza-
mām zālēm ir noteiktas no
pilnas sapulces 20% apmērā.

14121 _ Valde.
Latvijas skolotāju kopējās slimo

kases vēlēšanu kommisija
paziņo, ka darba devēju pār-
stāvju vēlēšanām statūtu izstrā-
dāšanas kommisija iesniegts tikai
viens kandidātu sakaksts, tādēļ
vēlēšanas š. g. 7. septembri
nenotiks un par ievēlētiem skai-
tās:

1) Jānis Aberbergs;
2) Leons Varslavāns;
3) Pauls Šēls.

Kandidātos paliek:
1) Kārlis Grīnbergs;
2) Šlioms Oarfinkels;
3) Jānis Līnis.
Rīgā, 1930. g. 1. septembrī.

14122x Vēlēšanu kommisija.

Rīgas mājkalpotāju slimo kases,
Aku ielā Nel3, vēlēšanu kommisija
paziņo, ka darba devēju pār-
stāvju vēlēšanām slimo kases
statūtu izstrādāšanas kommisija
iesniegts tikai viens derīgs kan-
didātu saraksts. Saskaņā ar
Tautas labklājības min. ' rīko-
jumu no š. g. 20. aug. 4. p.
piezīmi, š. g. 9. septembri pa-
redzētās vēlēšanas nenotiks un
visi sarakstā atzīmētie kandidāti
skaitās ievēlēti bez balsošanas.
Ķommis.priekšs. M.Orapmanis.

Locekļi: Aug. Ozoliņš.
14153z R. Švirbergs.

Jelgavas tirdzniecības - rūp-
niecības kopēja slimo kases
darba devēju pārstāvju vēlē-

šanu kommisija
paziņo, ka š. g. 30. augustā
līdz pīkst. 13 ienācis tikai viens
kandidātu saraksts un pamato-
joties uz Tautas labklājības min.
rīk. Ne 7907 4. panta piezīmi,
visi minētā saraksta kandidāti
skaitās par ievēlētiem bez balso-
šanas, kādēļ š. g. 5. septembri
izsludinātās vēlēšanas tiek at-
celtas. Vēlēšanas kommisija.

Zīdu privāta Ezras
pamatskola un ģimnāzija
Rīgā, Blaumaņa ielā Ne 26,
1930. g. 31. augustā sarīkotas
mantu loterijas trūcīgiem sko-
lēniem par labu izlozē vinnesti
krituši uz zemāk minētiem biļešu
numuriem.

3, 4, 16, 45, 73, 136, 143,
150, 165, 169, 272, 285, 360, 385,

390, 420, 428, 435, 454, 459, 460,
514, 531, 539, 578, 631, 654, 657,
700, 714, 760, 766, 777, 869, 894,
939, 974, 987, 995, 996, 1002
1014, 1022, 1144, 1148, 1195
1198, 1221, 1241, 1264, 1268
1269, 1323. 1331, 1363, 1380,
1395, 1401, 1448, 1450, 1484,
1511, 1532, 1540, 1580, 1590,
1612, 1613, 1647, 1661, 1693,
1700, 1719. 1755, 1762, 1771,
1780. 1812, 1821, 1854, 1893,
1902, 1905, 1949, 1960, 1983,
1985, 2027,'2058, 2062, 2153,
2230, 2253, 2271, 2285, 2312,
2325, 2376, 2403. 2459. 14124x

T. L. M. Liepājas un apkārtnes
pagaidu darbu strādnieku

apdrošināšanas kases
darba devēju pārstāvju vēlēšanu
kommisijai iesniegts viens kan-
didātu saraksts, kuru kommisija
atzinusi par derīgu.

Saskaņā ar rīkojumu par darba
devēju pārstāvju vēlēšanām slimo
kasu statūtu izstrādāšanas kom-
misijās 4. p. piez. sarakstā mi-
nētie kandidāti Ķivils Jēkabs,
Riege Oskars un kandidātu viet-
nieki Dombergs Pauls, Fricsons
Jānis skaitās par ievēlētiem bez
balsošanas. 14042x

Vēlēšanu kommisija.

Aizputes kopējai slimo kasei
pievienoto darba vietu īpašnieku
pārstāvju uz š. g. 9. sept. no-
liktās vēlēšanas kases statūtu
izstrādāšanas kommisija, sa-
skaņā ar Tautas labklājības mi-
nistrijas 1930. g. 20. augusta
rīkojumu Ne 7907, nenotiks, jo
iesniegts tikai viens ,.Aizputes
apvienoto darba devēju kandidātu
saraksts", kamdēļ par ievēlētiem
bez balsošanas skaitās visi šī
saraksta kandidāti.
14108x Vēlēšanu kommisija.

Jelgavas apgabala skolotāju,
pašvaldības un sabiedrisku
iestāžu darbinieku slimokases
darba devēju pārstāvju vēlēšanas
kommisija ar šopaziņo, ka augšā
minētās slimo kasei pievienoto
darba vietu īpašnieki iesnieguši
kommisijai vienu kandidātu sa-
rakstu uz pārstāvju vēlēšanām
slimo kases statūtu izstrādāšanai,
tamdēļ saskaņā ar rīkojumu
,,VaId. Vēstn.'' 187. num., par
darba devēju pārstāvju vēlēšanām
slimo kases statūtu izstrādāšanas
kommisija 4. p. piezīmi, sarakstā
uzstādītie kandidāti skaitās par
ievēlētiem un uz š. g. 8. sep-
tembri izsludinātā balsošana ne-
notiks. Vēlēšanu kommisija.

Maksātnespējīgā parādnieka
Hirša Rabinoviča zv. kurators,
zv. adv. Vilhelms Rešanskis pa-
ziņo, ka 1930. g. 15. septembri,
pīkst. 5 vakarā, viņa kantori
Elizabetes ielā Ne 33, tiek sa-
saukta pilna kreditoru sapulce.

Dienas kārtība.
1) zvērināta kuratora ziņojums

un darbības pārskats;-
2) zvērināta kuratora atalgo-

jums; ?
3) konkursa valdes vēlēšanas;
4) dažādi saimnieciski jautājumi.

Zv. kurators, zv. advokāts
14120x V. Rešanskis.

Maksātnespējīgās parādnieces
Latvijas privātā lombarda krāj-
aizdevu sabiedrības konkursa
valde sasauc augšminētās kon-
kursa masas kreditoru sapulci
1930. g. 17. septembrī, pīkst.
16, Rīgā, Mērķēja ielā Ne 13,
Rīgas Latviešu biedrības mazā
zālē ar šādu dienas kārtību:
1) konkursa valdes ziņojums par

konkursa gaitu,
2) pretenziju pārbaudīšana,
3) izlīgumi ar konkursa masas

debitoriem un to apstiprinā-
šana,

4) dažādi jautājumi.
14123x Konkursa valde.

Slokas kopējā slimo kase
paziņo, ka Slokas kopējas slimo
kases darba vietu īpašnieku pār-
stāvju vēlēšanas statūtu kom-
misija š.g. 5. septembrī nenotiks,
tamdēļ ka darba vietu īpašnieki
iesnieguši tikai vienu derīgu kan-
didātu un viņu vietnieku sa-
rakstu.

Kandidāti un viņu vietnieki
skaitās kā ievēlēti bez balso-
šanas.

Pamats. „VaIdības Vēstnesī"
187. num. no 1930. g. publicētais
,,Rīkojums par darba devēju
pārstāvju vēlēšanām slimo kasu
statūtu izstrādāšanas kommisija
4. § piezīmi". 14125x

Vēlēšanu kommisija.

Risas tirdzniecības nodaļa
izdod

reklāmu izlikta jauna centrāltirgū,
preču nolādēšanas stacijas (debarkadera) otrā stāva ārsienā,

apm. 200 kv. m lielumā, ar fronti uz valsts dzelzceļa sliedēm.

Piedāvājumi iesniedzami slēgtās aploksnēs ar 80 sant. zīmog-
markām, iemaksājot Ls 300,—drošības naudas, līdz 13. septembrim,
pulksten !3, tirdzniecības nod?ļas kancelejā, 1. Ķēniņu iela Ne 5,
istabā 94. Tuvāki paskaidrojumi dabūjami turpat. L 3836

Jelgavas virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 19. septembri, virsmežniecības kancelejā,

Jelgavā, I Vaļņu ielā Ne 2, dz. 15,
saimnieciskā kārtā sagatavoto bērza un melnalkšņa
dedzināmu malku, izvestu uz Misas un Lielupes krasta
Vien. 1 uz Misas krasta pie Vērt. Ls

Paužu mājām 214,50 steri bērza malkas . 1710
„ 2 pie Paužu mājām 233,75 steri bērza malkas . 1870
„ 3 pie Paužu mājām 260,50 steri bērza malkas . 2080
„ 4 pie Dumpja mājām 250,— steri bērza malkas . 2000
,, 5 pie Dumpja mājām 214,50 steri bērza malkas . 1710
„ 6 uz Lielupes krasta pie 319,75 st. bērza un meln-

Lēpēm un Odiņa m. alkšņa malkas 2500
,, 7 Mežā Zelberga apgaitā 14,25 st. bērza un meln-

12 kvartālā alkšņa malkas 73
Izsole sāksies pīkst. 12.
Materiālus pārdos uz Zemkopības ministra 1929. g. 30. decembrī

apstiprināto nosacījumu pamata. Mutvārdu izsolē pielaidīs personas,
kas iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no novērtē-
juma summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās
summas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutvārdu
izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā
no piedāvātās summas, neatzīs.

Kā drošības naudu pieņems arī Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas bankas un privātbanku garantijas,
izsolē izsludinātie materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvokli, kādā
tie uz vietas atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas.

Virsmežniecība patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās vie-
nības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas un noteikumi virsmežniecības kancelejā un pie
III un IV iec. mežziņiem. 14092x Jelgavas virsmežniecība.

Šoseju un zemes teļu dop-fa 12.laj. inženieris
Kuldīgā, Liepājas ielā Ne 8, izdos š. g. 13, septembri, pulksten 10

jauktā izsolē:
1) 980 gab. dz.-betona aizsargu stabiņu izgatavošanu un uzstādīšanu

uz Skrundas-Kuldīgas šosejas starp klm. 16,0—26,86.
Nodrošinājums Ls 1000.—.

2) Koka virsbūves atjaunošanu tiltam pār Šķēdes upi, pie Šķēdes
lielām ūdensdzirnavām uz Vārmas-Ķabiles II šķ. ceļa.

Nodrošinājums Ls 240,—.
3) Koka tilta remonta darbus uz Kuldīgas-Stendes valsts labojamā

ceļa, starp klm. 24—25 pie Rendas.
Nodrošinājums Ls 100,—. L3850

Tuvākas ziņas rajffna inženiera kancelejā parastā darba laikā.

Šoseju un zemes ceļu d-ia 8. raj. inženieris Ventspili
izdos jauktā (rakstv. un mutv.) izsolē šādus darbus:

Š. g. 16. septembri, pīkst. 11, rajona kancelejā, Kuldīgas ielā Ne 6.

1) 14 m gara koka tilta būvi pār Meņģu upi uz Nurmuižas-
Oktes III šķ. ceļa, pie Meņģu mājām Nurmuižas pagastā. Nodroši-
nājums Ls 270,—ļ

2) Degummeža jaunsaimniecību ceļa jaunbūve Arlavas pagastā,
2,770 kni garumā. Nodrošinājums Ls 410,—.

17. septembrī, pīkst. 11, Ārlavas pagasta namā:
3) 22 m gara koka tilta, pār Rojas upi, virsbūves atjaunošanu

uz Cīruļu stac. Ārlavas baznīcas I šķ. ceļa Ārlavas pagastā.
Nodrošinājums Ls 90,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var iepazīties rajona kancelejā,
parastā darba laikā, bet par pēdējo darbu arī pie ceļu meistara
Lokmana Valdemārpilī. 14093x

5. rajona inženieris.
Daugavpilī, Šosejas ielā N« 68, š. g. 15. septembrī, pulksten 10,

ixdos ļ€t\tfitā iisolē ?
1) Subates — Aknistes un Gārsenes muižas — Paškānu s. ceļu

gabalu, kopgarumā 0,5042 bruģēšanu. Nodrošinājums Ls 1100.
2) Dzelzsbetona tilta Ns 11 būvi uz Višķu—Preiļu jaunbuVējamā
bruģa km 3,860. Nodrošinājums Ls 280,—. 3) 10,25 m gara
koka tilta būvi pār Alūksnes upi uz Ļaudonas — Krustpils ceļa
km 12,388. Nodrošinājums Ls 150,—. 4) Dzelzsbetona caurtekas
N°37 būvi uz Latgales šosejas km 33,154. Nodrošinājums Ls 140,—.

Tuvākas zinas kancelejā. L 3844 14159

Šoseju un zemes ceļu departaments
noturē- š. g. 10. septembrī, pulksten 11, savās telpās Oogoļa
ielā Ne 3, ist. 468,

rakstveida izsoli

tiO.OOO ftg benzina piegādei.
Drošības nauda 5% no piegādes vērtības.
Tuvākas zinas departamentā istabā 467, darbdienās no

pīkst. 10-14. ' L3830 14157

Apdrošināšanas un transporta akciju sabiedrību
,.Daugava"

(Bilance 1929. &. 31. decembrī.
Aktīvs. Ls Pasīvs, j Ls

Kase 32 355,52 Akciju kapitāls (īe-
Tekoši rēķini . . . 255 021,86 maksāts pilnā ap-
Vekseļi portfelī . . 26 074,35 mērā) 1 200 000 —

Veksei bankās . 147 394,55 Rezerves kapitāls . 38 552,52
Nekustams īpašums 1 448 413,— Prēmiju un zaudē-
Inventārs .... 40175,34 jumu rezerves . 295113,30
Debitori . . . . . 283 827,— Pārapdrošinātāju
Rezerves cedentu rezerves .... 86455,44

rokās 76180,01 Kreditori .... 705 224,04
Dažādu norēķinu Amortizācijas fonds

atlikumi . '. . . 38 298,10 nekust. īpaš. un
Paildzinātā prēmija 44 847,17 inventāram . . 24 328 —
Drošības nauda . 22 000,— Valdes un direkcijas
Vekseli depozītā drošības naudas. 22 000,—

Latvijas apdroši- Depozīta vekseļi . 5000,—
nāšanas akciju sa- Peļņa ...... 42913,60
biedrības savien. 5000,—

Ls 2 419 586^90
Ls

2 419 586,90.

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Ieņēmumi. Ls Izdevumi. Ls

Pārnesums no ie- Pārapdroš. prēmija 993 393,31
priekšējā gada . 645,27 Zaudējumi no ie-

Rezerves no iepriek- priekšējā gada .at-
šējā gada ... 260 892,87 velkot pārapdroš.

Zaudējumu rezerves 35 875,50 daļu 34 290,33
Ieņemtā prēmija . 1 353 429,62 Zaudējumi darbības
Ap'drošināto pie- gadā, atvelkot

maksas .... 192 199,09 pārapdrošinātāju
īres naudas . . . 95 656,27 daļu 209 098,71
Dzīvības pārapdro- Prēmiju rezerves . 263 854 —

šinātāju atlīdzi- Pārvaldīšanas izde-
nājums .... 40382,84 vumi 392350,21

Nekust. īpašuma
pārvaldīšanas iz-
devumi .... 11 685,25

Nodokļi 29 938,66
Norakstītas nepie-

dzenamas sum-
mas 876,90

Kursa zaudējumi . 680,49
Peļņa .... . . 42913,60

Ls 1 979 081,46 Ls 1979 081,46

14013r Valde.

Latvijas spirtrūpniecības akc. s-bas valde,
iv. statūtu 60. § pamata, sasauc š. g. 20. septembri, L. Miesnieku

ielā Ne 11, dz. 2a, pulksten 17
otrreizēju kārtēju vispārēju sapulci.

14152 Valde.

(fazmoļums.
stīgas un apkārtnes māļnatņotāļn

atsevišķās stimo nases
statūtu izstrādāšanas kommisijas darba devēju pārstāvju vēlēšanu
kommisija ar šo paziņo, ka kommisijai iesniegts tikai viens derīgs
kandidātu saraksts, kādēļ saskaņā ar T. L. ministrijas rīkojuma
(,,Vald. Vēstn." 1930. g. 187. num.) 4. panta piezīmi visi sarakstā
atzīmētie kandidāti skaitās par ievēlētiem bez balsošanas, un tādēļ

vēlēšanas š. g. 9. septembrī nenotiks*
Sakarā ar sacīto par ievēlētiem skaitās:

a) darba devēju pārstāvji: 1) Kronbergs, Richards, 2) Ozoliņš,
Ernests.

b) viņu vietnieki: 1) Alksnis, Jānis, 2) Ausējs, Longins. .
Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.

Vēlēšanas kommisijas priekšsēdētājs: V. Nakels, darba insp.
Locekļi: R. Kronbergs.

14155 0. Segliņš.
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