
Pārgrozījums noteikumos par zvērināto

mērnieku darbību.
Jaunlatgales apriņķa tautskolu inspekcijas

sadalīšana.
Rīkojums par baltkrievu pamatskolu

stundu plāniem.
Galvenās lauku nekustamas mantas vēr-

tēšanas kommisijas rīkojums par
pārvērtēšanas izvešanu.

Ministru kabineta sēde š. g. 3. septembrī.

Valdības rīkojumi un pavēles

Pārgrozījums noteikumos
par zvērināto mērnieku darbību.

(Izdots uz 1922. g. 10. februāra likuma —
Lik. kr. 49, 4. p. pamata.)

Noteikumu par zvērināto mērnieku
darbību 20». pantu (Lik. kr. 1926. g. 45)
izteikt sekosi:

2Ū. Plānu reģistrēšana uz zemēm, kuras
ieņemtas vai papildām atsavinātas
kā pastāvošo, tā arī jaunbūvējamo
valsts vai privātu dzelzceļu vai
publisko zemes ceļu vajadzībām,
piekrīt attiecībā uz dzelzceļiem —?
Dzelzceļu virsvaldes atsavināšanas
(mērniecības) nodaļai, bet attiecībā
uz zemes ceļiem — Šoseju un
zemes ceļu departamenta tech-
nīskai daļai, ja plānus reģistrējošo
nodaļu (nozari) vada zvērināts
mērnieks. Reģistrēto plānu vienu
eksemplāru Dzelzceļu virsvalde un
Šoseju un zemes ceļu departaments
piesūtaZemkopības departamentam.

Rīgā, 1930. g. 28. augustā.

Ministru prezidenta vietā
zemkopības ministris V. Gulbis

Rīkojums Jvs 216
1930. g. 29. augustā.

Sadalu līdzšinējo Jaunlatgales apriņķa
tautskolu inspekcijas iecirkni divos
iecirkņos pēc tālāk norādītā iedalījuma.
Jaunlatgales apriņķa tautskolu inspekcijas
1. iecirknī ietilpst šādipagasti: Baltinovas,
Gauru, Augšpils, Viļakas, Līnavas, Šķil-
bēnu un Purvmales un 2. iecirknī: —
šādi pagasti: Balvu, Bērzpils, Kacēnu,
Liepnas, Rugāju un Tilzas un Balvu
pilsēta. Minētā pārmaiņa skaitāma ar
i. g. 1. septembri.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skolu departamenta direktors

K. Ozoliņš.

Rīkojums Nr. B-948
1930. g. 2. septembrī.

Izglītības ministrijas baltkrievu izglī-
tības pārvalde aizrāda, ka baltkrievu
pamatskolu stundu plāni, izsludinātie
„Valdības Vēstneša" 173. numurā 1928. g.,
paliek spēkā arī uz 1930./31. māc. gadu.

v Izglītības ministra b. D. Jau džems.
Baltkrievu izglītības pārvaldes

priekšnieks V. Piguļevskis.

Galvenās lauku nekustamas
mantas vērtēšanas kommisijas

rīkojums
par pārvērtēšanas izvešanu.

Ar 1931.gadu Galvenā vērtēšanas kom-
misija atceļ visos pagastos atsevišķi no
zemes vērtējamo ēku un rūpniecības
iestāžu (skat. ,,Pārgrozījumos un papil-
dinājumos instrukcijā lauku nekustamas
mantas novērtēšanai" 5. panta 1. līdz
4pktus, 1930. g. ,,Valdības Vēstneša"
174. numurā) agrāko taksāciju. Šo ob-
jektu jauna vērtēšana jāizdara līdz
1931. gada 1. janvārim. Tad pat jā-
izdara vajadzīgā vērtēšana uz instrukcijas
61. līdz 64. p. pamata un jāpārbauda
vērtības pamazinājums lauksaimniecībām,

kuram pēc vērtēšanas instrukcijas 23. panta
(skat. ,, Instrukciju" 1927. g. „VaIdības
Vēstneša" 154. numurā un ,,Pārgrozī-
jumus un papildinājumus" 1930. g.
,,Valdības Vēstneša" 174. numurā) šāds
pamazinājums vairs nepienākas. Pārvēr-
tēšanas rezultāti jāizziņo saskaņā ar
instrukcijas 52. panta 11. pktu.

Lauku nekustamas mantas agrāko vērtē-
šanu Galvenā kommisija atceļ ar 1931. g.
visumā sekošos pagastos, kuriem ir pro-
jektēta („Nodokļu nolikuma" 83. p.)
šāda vidējā aramzemes (grupas) vērtība:

« Pagasta
jC aramzemes

o Pagasta nosaukums ienesīguma
o- vērtība
* Ls

Rīgas apriņķī.
1. Kokneses 300,—
2. Mārupes 300 —
3. Rembates 260,—
4. Ropažu 200 —

Cēsu apriņķī.
1. Dzērbenes 200 —
2. Launkalnes ...... 180,—
3. Rozulas 230,—
4. Taurenes 200,—

Valmieras apriņķī.
1. Alojas 210 —
2. Braslavas 250 —
3. Vitrupes 170,—

Valkas apriņķī.
1. Ilzenes 120,—
2. Trikātes 250—
3. Ziemeru 150,—
4. Zvārtavas . 160.—

Madonas apriņķī.
1. Cesvaines 200,—
2. Kārzdabas 180—
3. Ļaudonas ....... 200,— ?"
4. Viesienas 180,—

Jelgavas apriņķī.
1. Auru 370,—
2. Dobeles 380,—
3. Džūkstes 380 —
4. Glūdas 400 —
5. Jaunauces . 260,—
6. Jaunsvirlaukas . ... 410,—
7. Jēkabnieku 400 —
8. Lielvircavas 430,—
9. Līvbērzes 370,— '

10. Sesavas 410 —
11. Šķibes 380 —
12. Vilces 380 —
13. Vircavas 430,—
14. Zaļenieku ....... 410,—

Bauskas apriņķī.

1. Bauskas 420 —
2. Ceraukstes 380,—
3. Codes 330 —
4. Īslīces 400 —
5. Paņemunes 260,—
6. Rundāles 410,—
7. Svitenes 4IU —

Ilūkstes apriņķī.
1. Gārsenes 230,—
2. Lašu 280 —
3. Rubenes 230 —
4. Skrudalienas 290 —
5. Sventes 280 —

Talsu apriņķī.
1. Laidzes 230 —
2. Nogales 180,—

Ventspils apriņķī.
1. Ances 130.—
2. Piltenes 190,—
3. Popes 140 —
4. Puzes 150 —
5. Sarkanmuižas 190,—
6. Ugāles 170—
7. Usmas 130,—
8. Zlēku 180 —
9. Zūru 240 —

re Pagasta
Ē aramzemes
!Ss 0 , . ? vidējā
u Pagasta nosaukums ienesīguma ?
0. - vērtība
* Ls

Kuldīgas apriņķī.
1. Brocēnu 270,—
2. Gaiķu 190,—
3. Kuldīgas 190,—
4. Kursīšu 230 —
5. Lutriņu 240 —
6. Padures 220 —
7. Pampāļu 250 —
8. Planīcas . .' 190,—
9. Ranku 160 —

10. Sātiņu 230 —
11. Skrundas 240,—
12. Snēpeles 170,—
13. Turlavas 220 —
14. Vārmes 210,—

Tukuma apriņķī.
1. Aizupes 230,—
2. Bikstu 250 —
3. Dzirciema 230,—
4. Lestenes 270 —
5. Matkules 240 —
6. Milzkalnes 230.—
7. Remtes 240,—

' 8. Smārdes i V . 280,—
9. Vānes 210,—

10. Zebrenes 210 —
11. Zemītes ........ 200 —

Jēkabpils apriņķī.
1. Mēmeles 200 —
2. Rites 210,—
3. Saukas 260 —
4. Seces 240 —
5. Slates 220 —
6. Zalvas 220 —

Aizputes apriņķī. «
1. Alšvangas 180,—
2. Basu 250 —
3. Cīravas 200 —
4. Kazdangas 180,—
5. Nīkrāces 210,—
6. Rudbāržu ' . 210,—

Liepājas apriņķī.
1. Bārtas 190,—
2. Dunikas . . 150,—
3. Embūtes 230 —
4. Ezeres 270 —
5. Gaviezes . 230,—
6. Grobiņas 260,—
7. Krotes 200 —
8. Nīcas 160 —
9. Rāvas 230 —

10. Tāšu . . . 220 —
11. Vaiņodes 250 —
12. Vecpils . . . . . . . . 200 —

Daugavpils apriņķī.
1. Asūnas . 150.—

Rēzeknes apriņķī.
1. Andrupienes 150,—
2. Kaunatas 200 —
3. Maltas 200 —
4. Varakļānu 230 —
5. Vidsmuižas 260,—

Jaunlatgales apriņķī.
1. Baltinavas 220 —
2. Kacēnu 190—
3. Rugāju 170,—
4. Šķilbēnu 230 —
Pie aramzemēs vidējās vērtības aprēķi-

nāšanas jāņem vērā tikai tā aramzemes
platība, kura vērtēta pēc pilna tarifa bez
pazeminājuma par 50% saskaņā ar in-
strukcijas 8. panta piezīmi (1930. g. ,,Val-
dības Vēstneša" 174. numurā).

Saimniecību pārvērtēšanas projekts (in-
strukcijas 13. panta 5., 6. un 7. pkt.)
augšminētos pagastos jānobeidz līdz š.g.
15. novembrim, iesūtot Galvenai kom-
misijai ziņas par aramzemes kopplatību
un vērtību pēc šīs kommisijas atsevišķi

dotām aprēķina veidlapām. Līdz ar.to
pagastu kommisijas var iesūtīt Galvenai
kommisijai savus iebildumus pret pro-
jektēto vidējo aramzemes (grupas) vērtību.

Vērtēšanas veidlapas būs dabūjamas
nodokļu inspektoru kancelejās.

Pamats. Galvenās lauku nekustamas
mantas vērtēšanas kommisijas 1930. g.
29. augusta lēmums (82. protokols).

Rīgā, 1930. g. 1. septembrī.

Galvenās lauku nekustamas mantas
?vērtēšanas kommisijas priekšsēdētājs

A.Ķuze.
Zemes vērtēšanas daļas vadītājs

E.Maciņš.
Virstaksātors A. Plakans.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Tieslietu ministrija paziņo, ka no š. g.
1. augusta Valkas apriņķa Mēru pagastā
atvērta dzimtsarakstu nodaļa ar darbības
rajonu Mēru pagasts.

Līdz ar to Mēru pagasts atdalīts no
Palsmanes pagasta dzimtsarakstu nodaļas.

Rīgā, 1930. g. 30. augustā.
Tiesu departamenta direktors

J.Stokets.
Juridisk. techn. darbu vadītājs

V.Dāvīds.

Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs
paziņo, ka ar 1930. g. 1. novembri Rīgas
apriņķa I iecirkņa miertiesneša kamera
tiek pārcelta uz Dubultiem, vecā tirgus
laukumā N° 1, pilsētas valdes namā.

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī. M> 5464.
Priekšsēdētājs A. Būmanis.

Sekretāra v. G. Jurka.

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 eksportiers Alfr. Jensens, Rīgā,
Raiņa bulv. N° 4, 30. augustā reģistrēts
kā augļu un ogu izvedējs uz ārzemēm,
14192 Zemkopības departaments.

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), firma
,,Latvijas Augļi" H. Kreiners, Rīgā,
L. Jaunielā N° 33, š. g. 30. augustā re-
ģistrēta kā augļu un ogu izvedēja uz ārze-
mēm zem šādas tirdzniecības markas: ,,A".
14193 Zemkopības departaments.

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka,

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Vald. Vēstn."
1927.g. 53. numurā) un instrukciju (,.Vald.
Vētsn." 1927. g. 185. numurā) Dāvids
Ošri, Daugavpilī, Rīgas ielā JV» 16, 1930. g.
30. augustā reģistrēts kā augļu un ogu
izvedējs uz ārzemēm zem šādas tirdznie-
cības markas: ,,D. 0.".
14194 Zemkopības departaments.

Pasta zinas.»
1930. g. augusta mēnesī Rīgā izņemtas

no vēstuļu kastītēm un nav nosūtītas pēc
piederības:

a) 13 vēstules bez adresēm,
b) 29 pastkartes bez adresēm,
c) 7 bandroles bez adresēm,
d) 73 ārzemes bandroles nepilnīgi ap-

maksātas ar pastmarkām.
Kantora priekšnieks Juris Kļaviņš.

Maksa par ,.Valdība 5 Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
1/2 gadu 12 — Sauu 18,—
3 mēn 6,— 1/2 gadu 10,—
1 „ 2,— 3 mēn 5—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības j|jL oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^m^^^K^^^

svētdienas

uņ svētkudienas

Redakcija:
CT^^^^J^^^^^B

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No 2. Tālrunis 20032 ^^l§Šļ!ļP(p ^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 . ^1$^ Atvērts no pulksten 9—3

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.) ' . „ —,25

d)*par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas . . . . . . . . . „ —,80



Dzelzceļu ziņas.
Sākot ar sestdienu, 6. septembri, preču-

pasažieru vilcienam N°330, kas pārvadāja
starp Reņģi-Jelgavu pasažierus, pasažieru
ātruma preces, pienu un eksportsviestu,
grozīts saraksts šādi: no Reņģes vilc.
-N2 330 aties pulksten 11.20 (līdz šim
11.35), Vadakste 11.31—11.35, Auce
12.02—12.42, Bēne 13.01—13.26; Penkule
13.43—13.49, Apgulde 14.00—14.14, Auri
14.24—14.25, Krimūnas 14.35—14.55,
Glūda 15.09—15.19, Tērvete 15.31—15.34,
Jelgavā pienāks 15.50.

Ekspluatācijas direktora v. i. P. Lielais.
Pasažieru nodaļas vadītājs P. Miežans.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 27. augusta lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 102. p. 1. d. ap-
sūdzēto Jāni-Arnoldu Augusta d. Kalniņu,
dzim! 1907. g. 21. maijā, piederīgu pie Valmieras
apr. Rozēnu pagasta, agrāk dzīv. Valmieras apr.
Puikules pag.' ,,Kalpakos ".

Visām iestādēm un personām, kurām būtu zi-

nāma meklējamā Jāņa Kalniņa vai viņa mantas
atrašanās vietā, nekavējoties ziņot par to Rīgas
apgabaltiesai un tuvākai policijai, kā arī
spert attiecīgiiS soļus Kalniņa apcietināšanai, jo
kā drošības līdzeklis pret Kalniņa izvairīšanos
no tiesas ar Rīgas apgabaltiesas 1930. gada
24. jūlija lēmumu noteikts apcietinājums. Pēc
apcietināšanas Kalniņu ieskaitīt šīs tiesas rīcībā.

Rīgā, 1930. g. 30. augustā.
Priekšsēdētāja biedra v. (paraksts).

Sekretārs j. Avotiņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 28. augusta nolēmumu, iz-
beidz aps. pēc sodu lik. 667. p. 1. d. 1. pkt.
Friča-Arnolda Krišjāņa d. L i n d e s meklēšanu,
uzsāktu ar sludinājumu š. g. 9. augusta ,,Valdī-
bas Vēstneša" 177. numurā, jo minētais Linde
atrasts.

Jelgavā, 1930. g. 30. augustā.
Priekšsēdētāja b. J. Strazds.

Sekretārs A. Štubis.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Tallinā, 3. septembrī. Igauņu laik-
raksti ziņo, ka igauņu gargabalu peldē-
tājs Lāss vakar viens pats bez pavadoņiem
pārpeldējis Irbes jūras šaurumu no Sām-
salas uz Latviju. Viņš startējis pulkst. 5
rītā no Serves t>ākas un sasniedzis ap
pulksten 8 vakarā Latvijas piekrasti.
Tādā kārtā viņš sabijis ūdenī vairāk kā
15 stundas. Jūras šaurums šai vietā ir;
36 līdz 40 kilometru plats.

Ženēvā, 4. septembrī. Ženēvā vakar
sanāca sestais minoritātu kongress. Kom
gresā piedalās 64 pārstāvji, kas reprezentē
34 minoritātu grupas. Runātāji izcēla
minoritātu problēmas lielo nozīmi un
mierīgu kopdzīvi, kas balstās uz sapra-
šanos un pretešķību izlīdzināšanu.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1930. g. 3. septembrī.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai

ratificēšanai šādas konvencijas:
1) starptautisko radiotēlegrafa konven-

ciju un

2) Vispasaules pasta savienības kon-

venciju un nolīgumus.
2. Apstiprina Latvijas delegāciju uz

Tautu Savienības š. g. septembra mēnesī
sasaucamo XI asambleju šādā sastāvā:

Hugo Celmiņš — ministru prezidents
un ārlietu ministris—pirmais delegāts,

Hermans Albāts — pilnvarotais mi-
nistris, ārlietu ? ministrijas ģenerāl-
sekretārs — pirmā delegāta vietnieks
pa atbūtnes laiku,

Kārlis Ducmans—ārkārtējais sūtnis
un pilnvarotais ministris Čechoslo-
vāķijā un Dienvidslāvijā — delegāts,

Jūlijs Feldmans — pastāvīgais dele-
gāts pie Tautu Savienības — delegāts,

Arveds Bergs — Saeimas deputāts —
delegāts-substituts,

Dr Alfrēds Bīlmans — preses nodaļas
vadītājs — delegāts-substituts,

Margrieta Zanders — Tautu Savienības
- . nodaļās sekretāre — sekretāre.

3. Atbrīvo bij. Latvijas pastāvīgo

delegātu pie Tautu Savienības, ārkārtējo
sūtni un pilnvaroto ministri Prāgā Kārli
Ducmani no Latvijas valdības pārstāvja
pienākumiem Tautu Savienības satiksmes
un tranzita konsultatīvā un techniskā
kommisijā un ieceļ viņa vietā par val-
dības pārstāvi minētā kommisijā pastā-
vīgo delegātu pie Tautu Savienības Jūliju
Feldmani.

4. Saskaņā ar pavalstniecības likuma
82. pantu, atņem Latvijas pilsoņa tiesības
Arvedam Kaulls un viņai sievai Līnai
un Leonam (Leontinam) Barkancevam
un viņa sievai Praskovjai.

5. Saskaņā ar pavalstniecības likuma
8'. pantu, atņem Latvijas pilsoņa tiesības
sekošām personām: 1) Kacam Izraelim,
2) Lukevičam Borisam, 3) Ratutam
Hakelam, 4) Bērziņam Jānim-Arvidam,
5) Garnišam Ludvigam, 6) Šulmanim
Georgam, 7) Sebbai Georgam, 8) Kapla-
nam Ābramam, 9) Birnikam Joselim,
10) Strodai Francim, 11) Davidovskijam
Nātanam, 12) Hagebeckam Harijam,
13) Lubousam (Luboes) Meieram, 14) Fin-
kelšteinam Michailam, 15)Tvszko Georgam,
16) Ukoninam Jurim, 17) Heršam Kon-
stantinam-Vilhelmam, 18) Brunau'am

Voldemāram, 19) Griķis Kārlim, 20) Hei-
mansonam' Manfrēdam, 21) Goldinbergam.
Necļiētnijam, 22) Liedkei (Litke) Kārlim.

Māksla.
Nacionālā opera. Ceturtdien, 4. septembrī,.

„Turandota". Piedalās Zetma Gothards,
NaraHja Uland-Šulcs, Arnolds Jēkabsons, Al-
berts Verners, Eduards Miķelsons,, Rūdolfs Tunce
un dti. Diriģents Otto ' Karls, — Piektdien,
5. septembrī ,,Andrē Š e n j ē" ar Marisu Vētru
tituftomā. Madlēnu de Kuanji dziedās Grieta
Pērkons, Žerāru — Ādolfs Kaktiņš. Diriģents
Teodors Reiters. — Sestdien, 6. septembrī
,,Romeo un Džuljeta" ar Adeli Pulciņš
un Alvilu Spenneri titullomā. Diriģents Otto
Karls. — Svētdien, 7. septembrī, pulksten 2
dienā ,,Burvju zirdziņš". Uz šo izrādi
katrs pieaudzis var ņemt vienu, bērnu par brīvu
līdz un divi bērni var nākt uz vienu biļeti. Pulk-
sten 7.30 vakarā „Pīķa dāma".

Pianists Aleksandrs B o r o v s k i s , visur un
jo sevišķi Latvijā allaž visai iecienīts mākslinieks,
pirms uzsākt koncertu turneju pa Vakareiropu,
spēlē Nacionālajā operā pirmdien, 22. un 29.
septembrī. Programmas ļoti plašas, bagātīgas:
uzņemti: Bachs, Bēthovens, Sopens, Bramss,
Lists, Glazunovs, N. Čerepnins, Rachmaņinovs,
Debissi, Prokofjevs, no latviešiem Vītols. Sā-
kums 20.00. Biļetes dabūjamas operas kasē.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 4. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē Annas Briga-
deres komēdija ,,K a d sievas spēkojas",
— Piektdien, 5. septembrī, pulksten 7.30 vakarā
tautas izrādē Irmas Bračas luga ,,Ve!ni". —
Sestdien, 6. septembrī, pulksten 7.30 vakarā
A. Saulieša ,,Ķ ē n i ņ š Zaul s". — Svētdien,
7. septembrī, pulksten 2 dienā tautas izrādē
Fr. Dālgrena ,,Vermlandieš i". Pulksten 7.30
vakarā A. Saulieša «Ķēniņš Zauls".

Dailes teātris. Ceturtdien, 4. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā jautrā komēdija ,,A m a n u i 1 a
E i r o p ā". — Piektdien, 5. septembri, pulk-
sten 7.30 vakarā pirmo reizi K- Dziļlejas drama-
tizējums ,,Ojārs ". —? Sestdien, 6. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā prof. Paula Z a k s a vies-
izrādē 73. reizi ,,Trejmeitiņas ". Studentiem,
skolniekiem un karavīriem visās izrādēs puscenas.

Dailes teātra bezmaksas lekcijas. Dailes teātra
direkcija nodomājusi sarīkot lekcijas par reper-
tuārā vērtīgākām lugām. Lekcijās paredzēts
iztirzāt lugas darbības laikmetu, viņas pamat-
ideju, literārisko vērtību u. t. t. uti līdz ar to
padziļināt lugas izpratni. Pirmā lekcija notiks
svētdien, 7. septembrī, pulksten 11 rītā Dailes
teātrī.. Lasīs rakstnieks un ,,Ojāra" dramatizē-
tājs K. Dziļleja par ,,Ojāra laikmetu". Ieeja
visiem bez maksas. Bezmaksas lekcijas
nodomāts sarīkot arī pilsētas nomalēs.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 4. septembrī..

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,174—3; 184
1 Anglijas mārciņa 25,18—25,23:

100 Francijas franku 20,31—20,46-
100 Beļģijas beigu 72,10^-72,65
100 Šveices franku 100,35h-101,1Oi
100 Itālijas liru 27,04—27,25,
100 Zviedrijas kronu 339,00—139,70:
100 Norvēģijas kronu .... 138,50—139,20'
100 Dānijas kronu 138;50^!39,20
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55
100 Čechoslovakiļas kronu . . 1'5,31—15,46
100 Holandes guldeņu . . . . 208,25—209:30
100 Vācijas marku *...... 1:23.35—T2.4.00
100 Somijas marku ? {2 ,95—13,07
100 Igaunijas kronu ..... 1137,80—1.38,50
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445 '.Sudrabs 1 kg , . 52r~60

Vērtspapīri:,
5% neatkarības aizņēmums . . ' 98t—100
4% Valsts prem. aizņēmums . 98—100
5°/n Zemes bankas ķīlu zīmes . SS—93
3% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Sku jevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šununers.

Redaktors M. Ārons.

y— - '
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. p. paziņo, ka 1930. g,
9. septembrī, minētās nodaļas at-
klātā tiesas sēdē attaisīs un no-
lasīs 1930. g. 1. jūlijā Kārķu pag.
mir. Jāņa Zandera d. Beriņa
testamentu. ?

Rīgā, 1930. g. 19. augustā.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

14195z Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1928. g.
29. februārī mirušā Jāņa Jāņa d.
Birzemnieka atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
L: N2 2353/30. 14059

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretāra v. I. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079.p, pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1930. g.
6. aprīlī mirušās Annas Pētera
m. Upmalis atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t , pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
L. Ne 2354/30. 14060

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

Jelgavas apgabaltiesā
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1919. g.

28. februāri mirušā Pāvula Kri-
miņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesī-
bas šai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 27. augustā.
L. M> 2308/30. 14061

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079.-un,priv. lik. 2451. p.
pamata uzaicina visas personas,
kam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1930. g. 16. janvāri mirušā
Andreja Jukuma dēla Klein-
berga 1929. ģ. 13. jūlijā nota-
riālā kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus,un
ierunas šai tiesai četru mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
14057 L. Nī> 2315/30. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārav. J. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011:—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata uzaicina visas personas,
kam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1930. g. 5. maijā mirušā
Kārļa Feldmaņa 1930. gada
26. aprīlī notariālā kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai
tiesai četru mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 27. augustā.
14058 L. No 2343/30. g.

Priekšsēdētāja v. G. Voitkus.
Sekretāra v. I. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1921. g.
5. septembrī mir. Indriķa Friča
d. Lāčkalna (Lācekalna)' atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā. 1930. g. 27. augustā.
L. No 90/30. g. 14062

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1929. g.
20. decembri mirušā Friča Vin-
covska (Vincovskija) atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomisā-

riem, kreditoriem u. 1.1., pieteikt
savas tiesības šai tiesai četru
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
L. >fe 2326/30. 14065

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretāra v. J. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik.. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1896. g.
26. aprīlī v. st. mir. Kārļa Anša
d. Sena (Schoen) atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai triju
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par speķu zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
L. Ns 2324/30. 14066

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretāra v. J. Abromaitis'.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1930. g.
18. februārī mirušā Ādama Anša
d. Dreijera atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, 'kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
L. N°. 2302/30. 14067

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretāra v. I. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1929. g.
25. augustā mirušā Kārļa Jirgena
d. Pepuļa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem. kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
L. No 2320/30. 14069

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretāra v. J. Abromaitis.

Rīgas galvenā pāsta priekšnieki
izsludina par nozaudētu un ne-
derīgu viņa 1929. g. 5. jūnijā iz-
doto personas apliecību uz past-
nieka Augusta Kauliņa vārdu.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1915. g.
augusta mēnesī mirušās Jūles
(Emīlijas - Jūlianas) Kārla m:
Rezevskis, dzim. Kalbargs, atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
četru mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
L. Nš 650/1930. 1406S

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretāra v. I. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930.g.
6. maijā mirušā Jēkaba Pētera d.
Vanovskis atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem ,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
14070z L. Na 2322/30. g

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretāra v. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930.g.
2. aprīlī mirušā Pētera Miķeļa d.
Pavāra atstāto mantojumu 'kādas
tiesības kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem , kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai triju mēn. laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
14071z L. Nš 2318/30.g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretāra v. Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus,kam būtu uz 1930. g.
1. februārī mirušā Jāņa Viļā d.
Eichvalda atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem ,
legātāriem, fideikomisāriem , kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 29. augustā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

Sekretāra v. Abromaitis.

Rīgas pilsētas 7. iec. miertiesa.,
saskaņā ar S. 1. 218. p. izsludina,
ka ar viņa 1930. g. 26. maija
tiesas pavēles spriedumu Vin^
cents Narkevičs viņa apsūdzībā
pēc S. 1. 2101. p., par tirgošanos
ar viltotu pilnpienu, saturošu
tikai 2,4% tauku, atzīts par vai-
nīgu un sodīts ar Ls 20,— naudas
sodu, vai maksāt nespēšanas
gadījumā ar arestu uz piecām
dienām.

Atzīme: Spriedums stājies liku-
mīgā spēkā. Vincentam Narke-
vičam ir pārtikas preču veikals
Rīgā, Marijas ielā Ne 115.

Rīgā, 1930. g. 30. augustā.
14220z Nš 795/30.
Miert. B.Zeebergs-Elverfelds.

Ar Rigas pils. 15. iec.miertiesn.
1930. g. 21. februāra spriedumu
viņa krimināllietā Nš 183 —
A./S. ,,Darma" direktors-rīko-
tājs Hiršs Konciuss, dzīv. Rīgā,
Bauskas ielā Nš 68, par desu iz-
gatavošanai nederīgu zarnu pa-
gatavošanu A./S. ,,Darma" 1929.
gada 4. oktobrī,, pēc Sodu lik.
210. p., sodīts ar Ls 50,— naudas
soda, vai pierādītā maksāt' ne-
spējas gadījumā ar arestu uz 14
dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. Lieta Nš 183

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.
14221z Miertiesn. v. i. (paraksts).

Valkas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu 1930. g. 25. aug.
lēmumu uri pamatodamies uz
Civ. proc. lik. 146046 .izsludina
par iznīcinātu ģenerālpilnvaru,
izdotu no Jāņa Jāņa d. Ķepīša
Pēterim Jāņa d. Ķepītim un ap-
stiprinātu pie notāra Klingen-
berga Valmierā 1926. g. 4. febr.
ar reģ. Nš 379, kā arī uz šīs piln-
varas pamata izdotās pilnvaras
attiecībā uz Jāni Jāna d. Ķepiti.

Valkā, 1930. g. 30. augustā.
U222z Miertiesn. A. Līcis,

Ar Krāslavas 1. iecirkņa mier-
tiesneša 1930. g. 31, jūlija tiesas
pavēli Antons Jāņa ' d. Mirono-
vičs par tīrības neievērošanu savā
pārtikas preču tirgotavā Piedru-
jas pagasta Indros biezi apdzīvotā
vietā uz Sodu lik. 209. p. pamata
sodīts ar Ls 25,— naudas soda,
vai nesamaksāšanas gadījumā ar
arestu uz 6 dienām.

Tiesas pavēle stājusies likumīgā
spēkā. K. I. Nš 540/30. g

Krāslavā, 1930. g. 30. augustā.
14225 Miertiesn. A. Bergmanis.

Rēzeknes telefona kantoris iz-
sludina par nederīgu un atsauc
nozaudēto radiofona lietošanas
atļauju Nš 72, izdotu 1929. g.
28. augustā ar Vladimira Silova
vārdu. 14184z

Ar Krāslavas 1. iecirkņa mier-
tiesneša 1930. g. 31. jūlija tiesas
pavēli Jānis Grigoriļa d. Šiško
par tīrības neievērošanu savā
tējnīcā Piedrujas pagasta Indros
biezi apdzīvotā vietā uz Sodu lik.
209. p. pamata sodīls ar Ls 15,—
naudas soda, vai nesamaksāšanas
gadījumā ar arestu uz 4 dienām.

Tiesas pavēle stājusies liku-
mīgā spēkā. K. 1. Nš 545/30.

Krāslavā, 1930. g. 30. augustā.
14224z Miertiesn. A. Bergmanis.

Ar Krāslavas 1. iec. miertiesn.
1930. g. 31. jūlija tiesas pavēli
Jāzeps Vladislava d. Marciļenoks
par tīrības neievērošanu savā
pārtikas preču tirgotavā Piedru-
jas pagasta Indros bieri apdzīvotā
vietā uz Sodu lik. 209. p. pamata
sodīts ar Ls 25,— naudas soda,
vai nesamaksāšanas gadījumā ar
arestu uz sešām dienām.

Tiesas pavēle stājusies likumīgā
spēkā. K. 1. Nš 541/30.

Krāslavā, 1930. g. 30. augustā.
14226z Miertiesn. A. Bergmanis,

Ar Krāslavas 1. iec. miertiesn.
1930. g. 31. jūlija tiesas pavēli
Kazimirs Antona d. Ķulikovskis
par tīrības neievērošanu savā
maizes ceptuvē Piedrujas pag.
biezi apdzīvotā vietā „Indrā"
uz Sodu lik. 209. p. pamata
sodīts ar Ls 20,— naudas soda,
vai nesamaksāšanas gadījumā ar
arestu uz 5 dienām.

Tiesas pavēle stājusies liku-
mīgā spēkā. K !. Nš 542/30.

Krāslavā, 1930. g. 30. augustā.
14227z Miert. A. Bergmanis.

Ar Krāslavas 1. iec. miertiesn.
1930. gada 30. jūlija tiesas pavēli
Sora-Soņa Leiba m. Glažmans
par tīrības neievērošanu savā
pārtikas preču tirgotavā Piedru-
jas pagasta Indras biezi apdzīvotā
vietā, uz Sodu lik. 209. p. pa-
mata sodīta ar naudas sodu
Ls 20,— apmērā, vai nesamaksā-
šanas gadījumā ar arestu uz 5
dienām.

Tiesas pavēle stājusies likumīgā
spēkā. LK. 1. Nš 544/30.

Krāslavā, 1930. g. 30. augustā.
14228z Miert. A. Bergmanis.

Izlabojums.

Latgales apgabaltiesas Kārsa-
vas iecirkņa miertiesneša š. g.
,,Valdības Vēstneša" Nš 194
(Nš 764c/30.) mirušā Jāzepa (Jē-
zupa) Franciska d. Koklača mant-
nieku uzaicināšanas lietā nepa-
reizi uzrādīts pieteikšanās ter-
miņš — seši mēneši; vajaga būt
un jālasa trīs mēneši. 14231Z

Miertiesneša v. (paraksts).



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. civīlnodaļaskancelejā.'Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14261x Tiesu izp. K Lapiņš.

^—— .i . . ^^^^«^

Citu iest&iu
sluāimtĶJumi.
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Nodokļu departamenta dažādu

maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 7. septembrī, plķšt, 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā Xš 13,
pārdos vairāksolīšanā Jēkaba
Krūmiņa kustamu mantu, no-
vērtētu' par Ls 381,26 un sastā-
vošu no mēbelēm, viņa sievas
Emilijas Krūmiņš 1929. gada
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.
14280 Piedzin. A. Lavrovskis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 8. septembrī, pīkst. 'li
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā No 6,
dz. 12, pārdos vairāksolīšanā
Meijera Segala ieķīlāto kustamu
mantu, novērtētu par Ls 1665 un
sastāvošu no pianino un tafel-
klavierēm, viņa 1928. g. 0/ 0
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.
14274 Pledz.-grām. Pētersons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g.8. septembri; pīkst. '12
dienā, Rīgā, Merķeļa ielā Nš 9,
dz. 11, pārdos vairāksolīšanā
Haima Hermelina kust. mantu,
novērtētu par Ls 214,— un sa-
stāvošu no mēbelēm, viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai. 14275

Rīgā, 1930. g. 3. septembri.
Piedzinējs-grām. Pētersons,

Kalsnavas pagasttiesa,
Madonas apr., pamatodamās uz
savu š: g. 30. jūnija'-lēmumu \in
pagasttiesas lik. 108. un 109. 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-
aicinātas pieteikt tādas 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. 1

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

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
Izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
11. septembrī.plkst.lO dienā,Rīgā,
Šķūņu ielā Nš 9, pārdos firmas
„frikotažu rūpn. „Elma" kustamu
mantu, sastāvošu no triko veļas,
zeķu adāmām mašīnām u. c.
novērtētu par Ls 8730,—.

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

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
14295 Tiesu izp. L.Jakstiņš

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

1) ka Kārļa Auniņa prasībā
pret Mariju unAlbertu Bērziņiem,
Leontīni Kuncs un Oliviju
Miķelsons pēc obligācijas par
Ls 5000,— ar % un izdevumiem
1930. g. 27. novembrī, pulkst. 10
rītā, Rīgas apgabalt. civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Marijas, Alberta un Olivijas-
Alises-Minnas Bērziņu un Leon-
tīnes-Hermīnes Kuncs nekustamu
īpašumu, kas atrodas Rīgas apr.,
Slokas draudzē, Vec-Dubulto? ,
ar zemes grāmatu reģ. Nš 1252
un sastāv no Telegrāfa un
Robežu ielās atrodošā Vec-
Dubultu Nš 19-a zemes gabala;

2) ka.īpašums publiskiem tor-
giem" apvērtēts par Ls 9000,—;
: 3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 11.000
:un 5509 krievu rbļ. cara naudā;
, 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. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
14272 Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Jāņa Lasmaņa un
Augusta Leinasara un Pētera
Lukstīņa prasībās pret Kārli
Lapiņu par Ls 400,— ar %
un izdev. 1930. g. 27. novembrī,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pu-
bliskos torgos pārdos Kārļa
lapiņa nekustamu īpašumu, kas
atrodas Rīgas apr., Krimuldas

;pag., ar zemes grāmatu reģistra
JVš 3653 un sastāv no Imantas
Ns 22 F mājām, aptverošām
39,29 ha:

? 2) ka īpašums publiskiem tor-
siem apvērētēts par Ls 4000,—;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
Jiipotēku parādiem par Ls3600;

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-
pības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

. Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
14273 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Na'tll, paziņo:

1) ka Valsts-zemes bankas
prasībā pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas pavēles no 1930. g.
11. februāra Ns 34504 par
Ls 1199,87 ar soda naudu 1930. g.
6. novembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Johannas Kušķis-Širons nekust.

īpašumu, kas atrodas Madonas
apr. Stāmerienes pagastā ar
zemes grāmatu reģ. Nš 1456 un
sastāv no Stāmerienes muižai
atdalītā zcimnieku zemes gabala
Lubāniešu Ns 20 mājas, kop-
platībā 121,44 pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7500 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 21.172 un ali-
mentiem.

4) ka 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.

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

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

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14245 Tiesu izpild. K. Lapiņš.

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

1) ka Baltijas patērētāju bie
drīoas prasības apmierināšanai
pēc Valmieras apr. 1. iecirkņa
miertiesneša 1930. g. 29. marta
izp. raksta Ns 292 par Ls 135 ar °/c
1930. g. 6. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Adalberta Biķa neku-
stamu īpašumu, kas atrodas
Valkas apr., Trikātas pagastā,
ar zemes grāmatu reģ. Nš 1545,
un sastāv no Vecvāles muižas
atdalītā zemnieku zemes gabala
Vec-Biķu mājas, kopplatībā
54,61 desetiņas ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.; _

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 10.900 un
nodokļu parādiem - ,

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērr
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.
14246 Tiesu izpild. K Lapiņš.

Rigas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Latviešu lauksaimnieku
oikonomiskās sab, prasībā pēc
Rīgas apgabalt. 1. civīlnodaļas
izpildu raksta Nš 42148 no 1926.g.
20. janvāra par Ls 5699,33 ar %,
1930. g. 6. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabalt. civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Teodora Krēsliņa nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr..
Beļavas pag. ar zemes grām. reģ.
Nš 10962 un sastāv no Beļavas
muižai atdalītās Barani Nš 53F
mājas, kopplatībā 56,06 ha ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000 un
solīšana sāksies saskaņā ar
1871. p..;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2300 un no-
dokļu parādiem valstij Ls 261,74
un pašvaldībai Ls 158,60;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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
īpašumam 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14251x Tiesu izp. K- Lapiņš,

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka centrālās savienības Kon-
zums prasības apmierināšanai pēc
Rīgas 11. iec. miertiesneša iz-
pildu uzraksta no 1926. g.
6. marta Nš 539 par Ls 290 ar
%, 1930. g. 6. novembrī, pīkst.
10 rīta, Rīgas apgabalt. civīlno-
daļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Pāvela Svempa neku-
stamo īpašumu, kas atrodas Ma-
donas apr., Beļavas muižā ar
zemes grām. reģ. Nš 9942 un
sastāv no zemes gabala Vec-
barani Nš 34F, 34Fa, kopplatībā
53,76 ha ar ēkām;

2) ka .īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 19.600 un no-
dokļu parādiem;

4) ka personām, kas vēlas tor-
gos dalību ņemt, jāiemaksā za-
logs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt ne-
kustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14247x Tiesu izp. Ķ. Lapiņš.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas
1930. g. 13. maija pavēles
Nš 316536 par Ls 4806,89. ar
soda naudu, 1930. g. 6. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgablt.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos .pārdos Kārļa Pētera d.
Zandmaņa nekustamo īpašumu,
kas atrodas Cēsu apr., Launkalnes
pag. ar zemes grām. reģ. Nš 8263
un sastāv no Celmu Nš 87 mājām,
kopplatībā 2,18 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. " lik..1871. p.;

3) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un

4) ka , zemes grāmatas . šim
īpašumam 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14249x Tiesu izp. K. Lapiņš.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš It, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā pēc Rīgas apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas pavēles Nš 341086 no
1929. g. 17. decembra par
Ls 108,41 ar soda naudu un
Pētera Jirgena prasībā pēc Rīgas
pils. 3. iec. miertiesneša izpildu
raksta no 1929. g. 11. jūlija
Nš 1058 par Ls 180 ar %, 1930. g.
6. novembri, ptkst. 10 rītā, Rīgas
apgabalt. civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Augusta
Jorena nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apr., Cirgaļu
pag. ar zemes grām. reģ. Nš 5390
un sastāv no Aumeisteru muižai
atdalītā muižas zemes gabala
Kārkliņu Nš 87F mājas, platībā
2,78 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1900 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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
īpašumam 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14250x Tiesu izp. K. La'piņš.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Oskara Pavāra prasībā
pret Jāni Pavāri pēc Rīgas ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas 1929.g.
7. noVembra izpildu raksta
Nš 415392 par Ls 1481,44 ar
%, 1930. g. 6. novembrī, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabalt. civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Jāņa Pavāra un
Oskara Pavāra nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Valmieras apr.,
Mūrmuižas pag.' ar zemes grām.
reģ. Nš 806 un sastāv no Mūru
muižas zemnieku zemes atdalītām
Vecpavāru mājām, kopplatībā
249,48 pūrvietas ar ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4100 un 3100
kr. rbļ. un alimentiem; nodokļu
parādiem: valstij Ls 59,37 ar %,
pašvaldībai — Ls 263,21 ar %,
sēklas labības aizdevumi —
Ls 430,87;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14252x Tiesu izp. K. Lapiņš.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārza
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasībā pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas pavēles Nš 36288
no 1930. g. 25. februāra par
Ls 24790,74 ar soda naudu un
izdevumiem, 1930. g. 4. decembri,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Kārļa Kušķa ne-
kustamo īpašumu, atrodošos
Strenčos, Valkas ielā Nš 2, ar
zemes grām:reģ. Nš 2546 un
2547, sastāvošo no Valmieras
apr. Vecbrenguļu muižai at-
dalītā zemes gabala 122F, pla-
tībā 6492 ķv. metri un 126F,
ar elektrisko centrāli un vilnas
apstrādāšanas uzņēmumu;

2) ka īpašumi publiskiem tor-
giem apvērtēti kopā par Ls 34000
un solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašumi apgrūtināti ar hipotēku
parādiem par Ls 47000 un no-
dokļu parādiem;

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 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14248x Tiesu izp. K- Lapiņš.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Finanču ministrijas pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabalt. 3. civīlnodaļas pavēles
Nš 337244 no 1929. g. 19. no-
vembra par Ls 30.000 ar % un
izdevumiem, 1930. g. 4. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jūliusa Līča 'ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Valmieras apr., Ķieģeļu pag. ar
zemes grām. reģ. Nš 1585 un
sastāv no Bērzkalnu Nš 16 mājas,
kopplatībā 382,36 pūrvietas ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 17.000
un solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts nodokļu pa-
rādiem par Ls 68,97 ar soda °/0;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sība, pēc Rīgas apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas pavēles Nš 312279 no
1930. g. 8. aprīļa par Ls 2268,61
ar soda naudu un izdevumiem,
1930. g. 4. decembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabalt. sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Matildes,
Nikolaja, Pētera, Renātes Šmidtu
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Valmieras apr., Rencēnu muižā
ar zemes grām. reģ. Nš 985 un
sastāv no Rencēnu muižas muižu
zemes atdalītā zemes gabala
,,Šilingshof-Zuši" kopplatībā
110,36 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 17.500 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 40.909,38;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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
īpašumam ved. Rīgas-Valmieras
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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 28. augustā.
14264x Tiesu izp. K- Lapiņš.

Rīgas apgabalt. Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Nš 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā pēc Rīgas apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas pavēles no 1930. g.
1. aprīļa Nš 311493 par.Ls 1823,16
ar soda naudu, 1930. g. 4. de-
cembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Eduarda
Bērziņa nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valmieras apr., Vaidavas
pag. ar zemes grām. reģ. Nš 1878
un sastāv no Vaidavas muižas
zemnieku zemes atdalītām Gri-
bežu mājām, kopplatībā 208,02
pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 17.900 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 49.500 un ali-
mentiem;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
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 apgabalt: 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14265x Tiesu izp. K. Lapiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai 1930. g.
12. novembrī, pīkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jāņa
Jāņa d. Grīnberga nekustamu
īpašumu Tukuma apr. Sēmes pag.
,,Tote" mājas, ar zemes grāmatu

reģ. Nš 1775 — 185,64 pūr-
vietas platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7900,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 17.700
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

. Personām, kam ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pār-

došanu nepielaiž, tādas tiesības
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi p.apīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kmcelciā.

Jelgavā, 1930. g. 1. septembri.
14241 Tiesu izp '. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,Vald. Vēstn." 166. nu-
murā izsludinātā Miķeļam Paš-
kevicam piederošu Rundāles pag.
,,Zariņu" mājas, ar zemes grā-
matu ' reģ. Nš 8623, pārdošana
publiskā izsolē 1930. g. 1. oktobrī,
pīkst. 10 rītā, atcelta. 14240z

Jelgavā, 1930. g. 1. septembri.

Tiesu izpildītājs K. Burdais.
Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas

pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,Vald. Vēstn." 184. nu-
murā izsludinātā Emilijai-Katri-
nei Andreja m. Veinbergs piede-
rošuKalnciema pag. ,,Liel-Zvīgul"
māju, ar zemes grāmatu reģ.
Nš 5253, pārdošanu publiskā iz-
solē 1930. g. 29. oktobrī atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 30. augustā.
14239z Tiesu izp. K- Burdais.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
latgales iecirkņa tiesu izpildītāja
v. i., kura kanceleja atrodas Jaun-
latgal? , paziņo, ka izsludinātā
dēļ Valsts zemes baSkas Rēzeknes
nodaļas prasības piedzīšanas uz
š. g. 26. septembrī Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
Teklas un Aleksandra Gerasimovu
nekustamas mantas pārdošana
atcelta, jo piedzinēja parāda pie-
dzīšanu atsauc. 14243z

Jaunlatgalē, 1930. g. 1. sept.
Tiesu izp. v. i. Ikaunieks.

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

1) ka izpildot Maltas iecirkņa
miertiesneša 1928.g. 29. novembra
spriedumu, civillieta Nš 909 pie-
spiedu izpildīšanas kārtībā uz
protestēta vekseļa maksātnespē-
jīgās Viļēnu krāj-aizdevu sabie-
drības konkursa valdes prasības
piedzīšanai Ls 100,— ar % un
tiesāšanas izdev., 1930. g. 8.no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, atklātā izsolē
pārdos Lavrentija Jāņa dēla
Hlebņikova nekustamu īpašumu,
kas atrodas Rēzeknes apriņķī,
Ružinas pagastā, Kočujevkas sā-
džā, ar zemes grāmatu reģistra
Nš 11412 (XCVI sēj.), un sastāv
no zemniekiem piešķirtas zemes
viensētas Nš 11, 11,151 ha pla-
tībā ar uz tā esošām ēkām;

2) ka nekustams īpašums nav
nekur ieķīlāts;

3) ka nekustams īpašums iz-
solei novērtēts pār Ls 1500,—,
no kuras summas sāksies solī-
šana;

4) ka personām, kas vēlas iz-
solē ņemt dalību, jāiemaksā dro-
šības nauda desmitā daļa no no-
vērtēšanas summas, t. i. Ls 150;

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

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā darba laikā.

Rēzeknē, 1930. g. 1. septembri
14242z L. Nš 995/29. g.

Tiesu izpild. J. Stumbergs.



Skrundas pagastam
(Kuldīgas apriņķi)

Skrundas biezi apdzīvotās vietās
jaunatver. pirmskolai vajadzīgs

skolotājs -ja.
Vēlēšanas notiks pagasta pa-

domes sēdē š. g. 11. septembrī ,
pīkst. 11 no rīta.

Alga pēc kategorijas.
Kandidāti-tes tiek lūgti pie-

teikties rakstiski līdz vēlēšanas
dienai, vai ierasties personīgi uz
vēlēšanām.

Lūgumi apmaksājami ar attie-
cīgu zīmognodokli.
14190z Pagasta valde.

Rīgas prefektūras 4. iec. priekšn.
izsludina par nederīgu Ādolfa
Krilis nozaud. velosipēda brauk-
šanas atļauju Nš 205, izd. no
Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieka
1930. g.. 31. martā. 14268?.

Nogales pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. PK Ns 008216,
izd. no Nogales pagasta valdes
1927. g. 16. novembrī ar Alr
berta-Kārļa-Fridricha Apinis v.

Skaistkalnes pagasta valde Bau-
skas apr., izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas pasi ser. CĶ
Ns 013557, izd. no Skaistkalnes
pagasta valdes .1927. g. 12, de-
cembrī, Ns 1256, ar lizes Pa-
vārs vārdu. 13215x

ārlcārīēju akcionāru sapuld
Dienas kārtība:

.1) Valdes ziņojums.
2) Jautājums par sabiedrības

likvidāciju.
3) Likvidācijas kommisijas vēlē-

šana. 14284 Valde.

Valkas kopis slimo kases
darba devēju pārstāvju vēlēšanas
statūtu izstrādāšanas kommisijā

1930.g. 5. sept. nenotiks,
jo iesniegts tikai viens kandidātu
saraksts.
14173 Vēlēšanu kommisijā.

PAZIŅOJUMS.
1930. g. 27. augustā finanču

ministris pagarinājis Tirdzniecības
akciju sabiedrībai ,,S. M. Muskats"
dibināšanas termiņu līdz š. g.
22. novembrim, sakarā ar kc
visām akcijām jābūt sadalītām
starp ieguvējiem un sabiedrībai
jāuzsāk sava darbība ne vēlāk
kā š. g. 22. novembrī. 14267z

Tirdzniecības nod. priekšnieks
P. Kalnozols.

Revidents R. Bērziņš.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 20. augustā
ir apstiprinājis Garšas purva mel,
sab. statūtus. Sabiedrība ir ie-
vesta meliorācijas sabiedrību reģ.
V daļas 247. 1. p. ar Nš 1920.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Valkas apr. Kalnacempju pag.,
Kalnamuižā, c. Kalnamuižu.

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

14024z T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Rēznas pagasta
mel. sab. „Slūžiņa" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra V daļas 240.
1. p. ar Nš 1913.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rēzeknes apriņķī, Rēznas pag.,
Rozenmuižas muižā, c. Rēzekni.

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

14025z T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g '. 20. augustā
ir apstiprinājis Daugmales pag.
mel. sab. „Ziedupīte" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra V daļas 239
1. p. ar Nš 1912.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apriņķī, Daugmales pag.
c. Ikšķili.

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

14026z t. Erlachs.

Liepājas radiostacijTlziludina
par nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atjauju N9 552, kā
nozaudētu, izdotu 1928. g.
11.dec. uz Hildas Ananjevs vārdu

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 8. septembrī, pīkst. 11
dienā, Rīgā, 1. Pils ielā Ns 8,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā Hirša
Ceitlina kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 307,— un sastā-
vošu no rakstāmmašīnas , viņa
1928. g. ienākuma nodokļa pa-
rāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.
14279 Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 8. septembrī, plkst.'l2
dienā, Rīgā, Kr. Barona ielā N98,
dz. 6, pārdos vairāksolīšanā
Vetkina Zamuela un Zlotas ku-
stamu mantu, novērtētu par
Ls 397,— un sastāvošu no zobu
ārstniecības krēsla viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.
14277 Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo , ka
1930. g. 8. septembri, plkšt. 12
dienā,Rīgā,Sarkanos spīķeros Nb8,
pārdos vairāksolīšanā Haimoviča
Elja kustamu mantu , novērtētu
par Ls 288,— un sastāvošu no
naftas motora viņa 1929. g. 0/
peļņas nodokļa parāda segšanai

Rīgā, 1930. g. 2. septembri.
14281 ; Piedzin. A. Mednis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo
ka 1930.g. 8. septembri, pīkst. 13
dienā. Rīgā, Kr. Barona ielā Nš 6,
dz. 7, pārdos vairāksolīšanā
Kirimova Ramazana kustamo
mantu, novērtētu par Ls 400.—
un sastāvošu no pianino viņa
dažādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī.
14278 Piedzinējs P. Zaķis.
Šoseju un zemes ceļu dep-ta
4. raj. inženieris, Liepājā,

pārdos 1930. g. 12. septembri,
pīkst. 12 dienā, Jūras ielā Nš 13,
(sētā) jauktā izsolē šādus nolie-
totus priekšmetus: auto riepas,
kameras, lāpstas, spaiņus, ceļu
šļūces, akumulatoru, mucas un
daudz citus piederumus.

Pārdodamie priekšmeti apska-
tāmi 11. un 12. septembrī, Jūras
ielā Ns 13 (sētā), no plķst. 9—15

Nodokļu departamenta dazadu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 9. septembrī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Avotu ielā N2 2,
dz. 36, pārdos vairāksolīšanā Bērs
Dona kustamu mantu, novērtētu
par Ls 231,— un sastāvošu no
mēbelēm viņa dažādu nodokļu
parāda segšanai. - 14276

Rīgā, 1930. g. 2. septembrī,
Piedzinējs P. Zaķis.

Rīgas prefektūras 5.iec. priekšn.
paziņo, ka š. g. 15. septembrī,
pīkst. 10, Ganību dambī Nš 28,
pārdos vairāksolīšanā J. Urlov-
skim piederošu kustamu mantu,
sastāvošu no viena gatera ,,Lein-
Pirna" firmas ar diviem pievad-
truļiem, viens automātisks kreic-
zāģis un viens sūcgāzes motors
60 zirgu spēka, firmas ,,Otto
Deutz" Keln. Mantas novērtētas
par Ls 4850,—. 14269z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 15. sept.,
pīkst. 10 rītā, Vispārējās apdro-
šināšanas s-bas nelaimes gadīju-
mos prasības lietās pārdos Ma-
rijas ielā Nē 68, dz. 2, Izakam
Šifam piederošu vienu pianino,
novērtētu par Ls 211.—. Minētais
pianino apskatāms pārdošanas
dienā uz vietas. ? 14270z

Rīkojums.
. Paziņoju automobiļu un moto-
ciklu īpašnieku ievērībai,ka slikta
laika dēļ
automobiļu un motociklu
apskati pagarinu līdz š, g.

24. septembrim
t. i., vēl «neapskatītie automobiļi
un motocikli nogādājami uz ap-
skati š. g.' 17. un 24. septembri,
pīkst. 16, pie man uzticētās
policijas pārvaldes.

Pēc šitermiņa minēto satiksmes
līdzekļu īpašnieki, kas nebūs no-
gādājuši savas mašīnas uz ap-
skati, tiks saukti pie atbildības.

ļelgavā, 1930. g. 2. septembri.
14182z Nš 5906/1.

Jelgavas apriņķa priekšnieks
Anšmits.

Skrundas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g.
19. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Skrundas Virsmežniecības kan-
celejā, Vēršu muižā,

4 vienības vecu dakstiņu
no 800—2500 gab. vienībā,
novērtētus par —,2 sant. gabalā.
Dakstiņi atrodas Rudbāržu muižā
pie V iec. mežziņa dzīvojamās
ēkas.

Dakstiņi tiks pārdoti pret tūlīt-
samaksu. Izsolē varēs piedalīties
personas, kas iemaksās izsoles
kommisijai drošības naudu 10%
apmērā no novērtējuma summas.

Virsmežniecība patur sev tie-
sības izsludinātās vienības no:
ņemt no izsoles pēse saviem ie-
skatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības
kancelejā Vēršumuižā.
14186z Skrundas virsmežniecība.

Aizputes-Kuldīgas -Liepājas
apriņķiem

vajadzīgs

bavlnspehton,
arehitekts vai būvinženieris

ar būvtiesībām Latvijā. Būv-
inspektora pastāvīgā dzīves vieta
Aizpute.

Pieņemšana notiks 1930. g.
2. oktobrī, pīkst. 12 dienā, Lie-
pājas apriņķa valdes telpās —
Liepājā. Rakstiskus pieteikumus
lūdz piesūtīt Aizputes apriņķa
valdei — Aizputē, līdz š. g.
24. septembrim.

Tuvākas ziņas un paskaidro-
jumus sniedz Aizputes, Kuldīgas
un Liepājas apriņķu valdes pa-
rastā darba laikā. 2*
14181z Aizputes apriņķa valde.

Nogales pagasta
(Talsu apriņķī)

6-kIasīgai pamatskolai vajadzīgs

skolotājs Oa)
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. 1*

14099z Pagasta valde.
Rīgas prēfektū7a?^dministnT

tīvā nodaļa izsludina par nederīgu
nozaudēto dienesta apliecību N°
2440, izdotu 1923. g. 9. aprīlī ar
Rīgas prefektūras šofera Franča
Knipacāna vārdu. 14271z

."? '?—?"? ' " «
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? Starptautiskās preču apmaiņas

akciju sabiedrība „Iva"
sasauc 1930. g. 25. septembrī,
pulksten 18, Rīgā, Vaļņu ielā
Ns 26

Saldus kopējās slimo tases
darba devēju pārstāvju vēlēšana-
nām statūtu kommisijā vēlēšanu
kommisijai iesniegts viens derīgs
kandidātu saraksts, kādēļ saskaņā
ar Tautas labkl. min. rīkojumu
Nš 7907. p.4. piezīmi visi sarakstā
atzīmētie kandidāti skaitās par
ievēlētiem bez balsošanas.

Kandidāti:
1) Zichmanis, Eduards — no.

darba vietas: fabr. ,,Cīruls" un
Zichmans" Saldū, Upesmuižas.
ielā Nš 11;

2) Vicinskis, Oskars — mašīnu
fabrika J. Vicinskis un dēls.
Saldū, Skrundas ielā Nš 2;

Kandidātu vietnieki:
1) Lībmans, Dāvids — māj-

saimniecība, Saldū. Upesmuižas
ielā Ns 11.

2) Mateus, Jēkabs — tirgotava
Saldū, Striķu ielā Nš 9.
14174z Vēlēšanu kommisijā.

-

Saskaņā ar pilnas sapulces
lēmumu

Latvijas universitātes
ebreju studentu biedrība

tiek likvidēta.
Visas prasības pret minēto bie-

drību jāiesniedz 2 ned. laikā —
līdz 18. septembrim, pie A. Zelig-
mana, Avotu ielā 53/55, dz. 3.
14282 Likvidācijas kommisijā

Š. g. 29. aug. „VaId. Vēstn."
194. num. izsludinātās

Pašvaldības, lauksaim-
niecībaskooperācijas un
piensaimniecības darbi-
nieku kop. slimo kasei
pievienoto darba vietu darba
devēju pārstāvju vēlēšanas slimo
kases statūtu izstrādāšanas kom
misijā

ar šo tiek atsauktas.
Tā kā vēlēšanu kommisijai

ienācis tikai viens derīgs darba
devēju kandidātu saraksts, par
ievēlētiem kommisijā skaitās Pē-
teris Libtāls no Ādažu pagasta
valdes un Viktors Barlotti no
savienības ,,Latv. lauks, centr.-
b-ba". Vietnieki: Konrāds Tols
no L. Lauks, darbin. b-bas un
Miķelis Kampars no Tukuma
apr. valdes. 14283z

Vēlēšanu kommisijā.

• Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Rīgas prefektūra
paziņo, ka viņas glabāšanā atrodas

dažai atrastas un Šaubīgām personām
atņemtas mantas,

kā: nauda, naudas maki, rokas somiņas ar dažādu saturu, revol-
veri, dažādu apģērbu gabali, pulksteņi, zelta gredzens, dažādas
mantas atraktas uz Rīgas pilsētas tvaikoņiem un dažādi doku-
menti uz Friča Legzdiņa un Gqtharda Kasparsona vārdu.

Sīkāks šo mantu saraksts izlikts prefektūras iecirkņos.
Minētās mantas ievestas atrasto lietu grām. ar k. Nš 2523

līdz 2694 un lietisk. pierādīj. grām. ar Ns 1104% 189/30., 393/30.,
405 30., 44) 30. un 465/30.

Mantas apskatāmas un saņemamas gada laikā no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī", prefektūras
saimniecības nodaļā:

Rīgā, 1930. g. 2. septembri. ? L 3862
Rīgas prefekta palīgs Bauce.

14291 Prefektūras saimn. nod. darbvedis F. Oūtmanis.

13. raj. inženieris, Balvos,
Bērzpils ielā Nš 8, š. g. 9. septembrī, pulksten 11,

izdos jauktā izsolē
1) Tilzas—Baltinavas bruģēta ceļa jaunbūves darbus no km 0,000

līdz 0.176. Nodrošinājums Ls 485,—.
2) Punduru stac.—Gauru I šķ. valsts ceļa pārbūves darbus no

km 0,278— ly300. Nodrošinājums Ls 1070,—.
3) Kapitālā remonta darbus uz Kārsavas—Biržu I šk. ceļa n^i

km 11,110—41,90. Nodrošinājums Ls 845,—.
4) 274 mgrants piegādi uz Tilzas—Rugāju 1 šk. ceļa no km 20

līdz 22. Nodrošinājums Ls 130.-. L 3870 14287

9. rajona inženieris, Valmiera,
sava kancelejā, M. Beates ielā Nš I, g. g. 12. septembri, pīkst. 12

izdos jauktā izsolē:
1) Labrenču-Dūres muižas II b šķ. ceļa pirmizbūves darbus

Rencēnu pag. no km 0,000—3,481, uz 3,481 km gara gabala;
izsoles nodrošinājums Ls 220.

2) dz.-b-caurtekas 0-45 cm izbūvi un bruģa pacelšanu uz Pāles
stacijas pievedceļa; nodrošinājums Ls 40.

Tuvākas ziņas 9. raj. inženiera kancelejā, darba laikā. L3860

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 līdz š. g. 8. septembrim, iesūtot
ziņas par izglītību un līdzšinējo nodarbošanos.

139!>* ? (fOsētas varde.

Mutvārdu uairāksolišana pārdos
1930. g. 6. septembrī, pulksten 6, Liepājā, Spīķeru ielā 27,

i Liepājas Igaunijas taiiaienias
nekustamu mantu.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā 10% drošības nauda no izsoles
kopvērtības ūtrupes kommisijai. Tuvākas ziņas par pārdodamo
mantu Liepājas Igaunijas vicekonsulātā, Graudu ielā 14.

14183 Igaunijas vicekonsulāts Liepājā.

3z£iīiibas ministrija
izsludina

raĒzsiveida izsoli
1930. g. 15. septembri, pulksten 12

uz 450-490 mtr. tonnu kurināma koksa piegādi.
Ar noteikumiem un līguma projektu var iepazīties I. M.

Skolu departamenta būvniecības birojā, Rīgā, Valdemāra ielā"Nš 36a,
III stāvā, darba laikā. L 3884 14289

Valsis saiiiis Mainīs
Rīgā, Noliktavas ielā 1, dz. 3,

izdos raUsfoeida izsolē
1930. g. 11. septembrī, pulksten 10 dienā,

30.223 tekošu metru dvieļu audekla
pagatavošanas darbus.

Rakstiski piedāvājumi ar uzfakstu ,,Uz 30223 metru dvieļu
auduma izsoli 1930. g. 11. septembrī", nomaksāti ar 80 sant.
zīmognodevu, iesniedzami līdz izsoles dienai Linu monopola
nodaļai vai arī līdz izsoles sākumam tieši izsoles kommisijai.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā uz tekoša rēķina Nš 1322
Latvijas Bankā skaidrā naudā vai arī jādod izsoles noteikumos
paredzētais nodrošinājums 10% apmērā no piedāvājuma vērtības,
bet ne mazāk kā Ls 2500,—. Ar izsoles un darbu izpildīšanas
techniskiem noteikumiem var iepazīties Linu monopola nodaļā
darba dienās no pulksten 9 līdz 15. 14294

Būvniecības pārvalde,
Brīvības ielā 37/39 izsludina:

1) š. g. 9. septembrī, pulksten li — sacensību kanalizācijas
darbiem valsts bērnu namā Majoru muižā; drošības
nauda Ls 700,—.

2) š. g. io. septembrī, pulksten io — izsoli veļas mazgātavas
pārbūvei turpat; drošības nauda Ls 700,—.

3) š. g. 23|septembrī, pulksten 11 — sacensību preču celtņa
piegādei un iebūvei Latgales zīdaiņu namā, Kalkūnes
muižā; drošības nauda Ls 200,—.

4) š. g. 22. septembrī, pulksten 12 — veļas žāvētavas izbūvei
Daugavpils psīch. slimnīcas veļas mazgātavai; drošības
nauda Ls 250,—.

Ar noteikumiem, projektiem un aprēķiniem var iepazīties
Būvniecības pārvaldē. 'L 3887 14290

Zemkopības ministrijas Mežu departaments
1930. g. 20. septembrī, pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv. Nš 6,

dz. 10, istabā 8,

izdos rakstveida sacensībā pa vienību cenām podnieku darbus
kas jāizpilda:

1) Rucavas virsmežniecības virsmežziņa dzīvojamā ēkā, Rucavas
mežmuižā. Drošības nauda Ls 100,—.

2) Vircavas virsmežniecības virsmežziņa dzīvojamā ēkā, Jelgavā,
Raiņa ielā Nš 9. Drošība? nauda Ls 100,—.

3) Alūksnes virsmežniecības III iecirkņa mežziņa dzīvojamā ekā,
Rezakas muižā. Drošības nauda Ls 50,—'.

4) Auces virsmežniecības V iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā, lies
muižā. Drošības nauda Ls 50,—.

5) Dundagas virsmežniecības IV iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Kaugns meža muižā. Drošības nauda Ls 50,—.

6) Kandavas virsmežniecības I iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Kandavas ,,Gravās ". Drošības nauda Ls 50,—.

7) Lejas virsmežniecības 111 iecirkņa mežziņa un 30. apgaitas mež-
sarga dzīvojamā ēkā, Dūres muižā. Drošības nauda Ls 50_ ,—.

8) Popes virsmežniecības II iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Vičakas meža muižā. Drošības nauda Ls 50,—.

9) Popes virsmežniecības V iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Dobeja mājās. Drošības nauda Ls 50,—.

10) Piltenes virsmežniecības III iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Abavas muižā. Drošības nauda Ls 50,—.

11) P:iekules virsmežniecības I iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Aizviku muižā. Drošības nauda Ls 50,—.

12) Raiskuma mācības virsmežniecības II iecirkņa mežziņa dzīvo-
jamā.ēkā,Liel-Straupes pag. „Mežmuižā". Droš. nauda Ls50—.

13) Ventspils virsmežniecības IV iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
Ovišu ciemā. Drošības nauda Ls 50,—.

141 Zilupes virsmežniecības V iecirkņa mežziņa dzīvojamā ēkā,
bij. Djatlovas krogu. Drošības nauda Ls 50,—.

15) Ugīles virsmežniecības V iecirkņa mežniecības Medību mājā.
Drošības nauda Ls 40,—.

Piezīme: kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts
Iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību; 2) Latvijas
hipotēku bankas un Valsts zemes bankas ķīļu zīmes pēc kursa

un 3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Rakstveida cenu piedāvājumi ar augstāk minētiem nodroši-
nājumiem un zīmognodevu Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms
rakstveida sacensības sākuma slēgtās aploksnēs sacensības kommi-
sijai, vai iesūtāmi pa pastu Mežu departamentam Rīgā, Kalpaka
bulv. Ns 6, ar uzrakstu uz aploksnēs: ,,Mežu departamentā 1930. g.
20. sept. podnieku darbu rakstveida sacensības kommisij;!i"' Ar
nepilnīgu drošības naudu un pēc 1930. g. 20. septembra, pīkst. 12,
iesniegtās aploksnes neievēros.

Pēc paziņojuma saņemšanas' par sacensības apstiprināšanu
7 dienu laikā jānoslēdz līgums. L 3859

Ar sacensības noteikumiem un būvplāniem var iepazīties, kā
arī saņemt cenu iesnieguma blankas Mežu departamentā, Rīgā,
Kalpaka bulv. Nš 6, dz. 10, ist. 8. Mežu departaments.

Šoseju un zemes ceļu dep-ta II rajona inženieris,
Jelgava, pilī, savā kancelejā, S..g. 12. septembrī, pulksten 10,
izdos otrreizējā izsolē:
1) Jelgavas-Tukuma I šķ. zemes ceļa un tiltiņa labošanu no

km 15,6 līdz km 38,140. Nodrošinājums Ls 194,—.
2) Koka tilta remontu pār Elejas upi uz Meitenes šosejas — Liel-

vircavas mācītājmuižas I šķ. ceļa. Nodrošinājums Ls 116,—.
Tuvākas ziņas II rajona inženiera kancelejā, parastā darba

laikā. L 3873 14288

Šoseju un zemes ceļu dep-ta I raj. inženieris
š. g. 16. septembrī, pulksten 10, savā noliktavā, Rīgā, Vagonu
ielā Ns 3, pārdos jauktā izsolē vairāksolītājiem nolietotus:
1) „Forda" vieglo automobili un 2) „I. A. S." motocikletu.

Piedaloties izsolē, izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības
nauda par automobili Ls 45,— un par motocikletu Ls 5.—.

Tuvākas zinas kancelejā, Kaļķu ielā Nš 1, dz. 3., parastā
darba laikā. L 3857 14285
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