
Rīkojums par jūras zvejnieku apgādāšanu
ar glābšanas jostām.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums
par jūras zvejnieku apgādāšanu

ar glābšanas jostām.
1. Zemkopības ministrija budžetā

atļauto līdzekļu robežās apgādā jūras
zvejniekus ar glābšanas jostām , pirmā
kārtā apmierinot zvejnieku pieprasījumus
rajonā no Kolkas raga līdz Lietavas
robežai.

2. Glābšanas jostas izsniedz pret zemāk
noteiktu samaksu Latvijas pavalstnie-
kam - jūras zvejniekam pa vienai
Jostas saņemšanai uzrādāma pašvaldības
vai zvejniecības biedrības raksts, kurā
apliecināts, ka saņēmējs nodarbojas ar
zveju jūrā aroda veidā.

3. Zvejnieku apgādi ar glābšanas
jostām izdara Zemkopības ministrija tieši,
vai caur pilnvarotām personām.

4. No katras apgādātās jostas iz-
maksas 6(P/ 0 sedz Zemkopības ministrija,
bet pārējos 40% samaksā jostas saņēmējs.

5. Izsniedzamās jostas numurējamas un
apzīmējamas ar uzrakstu: „Latvija.Z.M.6. Izsniegtās jostas atļauts atsavināt
tikai zvejniekam ar Zemkopības ministrijas
zvejniecības un zivkopības nodaļas pie-
krišanu.

7. Zvejnieks, kas vienu jostu saņēmis,
var saņemt otru uz iepriekš minētiem
noteikumiem, tikai tai gadījumā, ja iz-
sniegtā josta viņam gājusi bojā nelaimes
gadījumā vai nolietojusies.

8. Šie noteikumi stājas spēkā ar to
izsludināšanas dienu ,,Valdības Vēstnesī".
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Zemkopības ministra biedrs A. Eglītis

Pārvaldes priekšnieks J. Zariņš

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 12. augusta lēmumu ir apstiprinājis
Latvijas lauksaimniecības centrālbiedrības
zemes kultūras biroja sastādīto un Skaņ-
kalnes pag. meliorācijas sabiedrības ,,Ķi-
rele" dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Valmieras apr. Skaņkalnes pag. mel. sab.
„Ķirele" galveno novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc Zemkopības ministra š. g. 12. augusta lēmuma ir jāpiedalās Skaņkalnes pag. meliorācijas sabiedrībā „Ķirele",

jāņem dalību Valmieras apr. Skaņkalnes pag, mel. sab. „Ķirele" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā. ,
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Rīgā, 1930. g. 22. augustā.
Kultūrtechn. skas daļas vadītāja v. J: Pe.sis.

s ' " Darbvedis Brandts.

mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Skaņkalnes pag. meliorācijas sabiedrībā
„Ķirele", minēto meliorācijas darbu izve-
šanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

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

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Zemkopības departaments paziņo, ka,

pamatojoties uz eksportējamo augļu un
ogu kontroles likumu (,,Vald. Vēstn."
1927. g. 53. numurā) un instrukciju („VaId
Vētsn." 1927. g. 185. numurā), Viktors
Žideļevs Rīgā, Matīsa ielā Ne 55, 1930. g.
3. septembrī reģistrēts kā augļu un ogu
izvedējs uz ārzemēm zem šādas tirdznie-
cības markas: ,,A . B.".
14297 Zemkopības departaments.

Dzelzceļu ziņas.
Sakarā ar pārvadājamo pasažieru skaita

samazināšanos atcelti uz Rīgas—Jūrmalas
līnijas šādi vilcieni:

1) Darbdienās, sākot ar piektdienu,
5. septembri, no Slokas uz Rīgu vilc.
Ne 120 (Rīgā pienāk 9.54) un starp
Rīgu—Ķemeriem vilc. Ne 113 (no Rīgas
atiet 11.33), vilc. Ne 131 (no Rīgas
atiet 16.56), vilc. Ne 139 (no Rīgas
atiet 18.29), vilc. Ne 157 (no Rīgas
atiet22.15), vilc. Nel48(Rīgā pienāk 20.18),
vilc. Ne 156 (Rīgā pienāk 22.53), bet
starp Ķemeriem—Sloku vilc. Ne 142 (no
Ķemeriem atiet 16.39), vilc. Ne 147, sākot
ar 5. septembri būs apgrozībā vienīgi
starp Sloku—Rīgu. Sākot ar sestdienu,
6. septembri, darbdienās un svinamās
dienās, izņemot pirmdienu, atcelts no
Ķemeriem uz Rīgu vilc. Ne 102 (Rīgā
pienāk 1.54).

2) Sakarā ar izstādes atklāšanu Tukumā
svētdien, 7. septembrī, Rīgas—Ķēmeru
vilcieni Ne 117 un 162 būs apgrozībā
līdz Tukumam 11. Vilc. Ne 117 no Rīgas
atiet 9.55, Tukumā pienāk 12.05, vilc.
Ne 162 no Tukuma II atiet 21.53, Rīgā
pienāk 0.03.

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

Pasta ziņas.
Š. g. augusta mēnesi no Daugavpils

pilsētas pasta kastītēm izņemti un nav
nosūtīti pēc piederības šādi vienkārši
sūtījumi:

4 vēstules bez adresēm,
11 atklātnes bez adresēm,
4 atklātnes ar nesalasāmu adresi.

Pastmeistars F. Anže.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
8. Daugavpils kājn. pulka bij. kareivi Kazimiru
Kār|a d. Mudoru (Muduras), apsūdzētu pēc
k. s. 1. 134. p.

Mudors (Muduras) dzimis 1898. g., pēc no-
darbošanās zemkopis, katoļticīgs, pēc tautības
leitis, Budbergas tagad Poņemūnas pag. piederīgs,
kā Lietavas pavalstnieks dzīvojot Bauskas ap-
riņķī, sodīts.

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

1930. g. 3. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara-ierēdnis A. R u m p e.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
1. Liepājas kājnieku pulka bijušo kareivi Teodoru
Miķeļa d. Holopovu, apsūdzētu pēc kafa
sodu lik. 134. p.

Holopovs dzimis 1893. g. 27. septembrī,
Vologdas gub. Ustjsisoļskas apr. Anibzkas pag.
piederīgs, 1919. gadā pirms iesaukšanas kara
dienestā dzīvojis Liepājā, Tirgus ielā N° 53, pa-
reizticīgs, krievs, 4 kl. pilsētas skolas izglītīb .a,
pēc nodarbošanās atslēdznieks.

Kam būtu zināma viņa atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas tiesneša
rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 3. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 95L un 953. p., meklē
3. Jelgavas kājn. pulka bij. kareivi Jāni
Kupli, apsūdzētu pēc kara sodu lik. 134. p.

Jānis Kuplis 1919. g. augusta vidū no Bauskas
latviešu bataljona iedalīts 3. Jelgavas kājn.
pulkā, no kura tā paša gada 24. augustā dezertējis.

Kam būtu zināma viņa atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, * ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas ties-
neša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 3. septembri.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu likumu 951. un 953. pantu,
meklē 7. Siguldas kājnieku pulka bij. kareivjus
Eduardu Andreja dēlu Riņķi un Eduardu
Jāņa d. M u n d e , apsūdzētu pēc kara sodu
lik! 134. p. un sodu lik. 51. p.

Riņķis dzimis 1897. gada 6. martā (v. st.)
Valkas apriņķa Mālupes pagastā, 1919. gadā
pirms iesaukšanas kara dienestā dzīvojis Valkas
apr. Alūksnes un Mālupes pag., latvietis, luter-
ticīgs, pēc nodarbošanās laukstrādnieks, ar pa-
gasta skolas izglītību. Ārējās pazīmes: vidējs
augums, tumši mati, zilas acis, iegarena kal-
snēja seja, vienai kājai 6 pirksti.

Munde dzimis 1899. g. 17. augustā (v. st.)
Valkas apr. Alūksnes pagastā, 1919. g. pirms
iesaukšanas kara dienestā dzīvojis Alūksnes pa-
gastā, latvietis, luterticīgs, pēc nodarbošanās
laukstrādnieks. Arējās pazīmes: vidējs augums,
blonds, zilas acis, strups uz augšu uzrauts deguns.

Kam būtu zināma viņu atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai tos apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 4. iec. kara izmeklēšanas ties-
neša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 3. septembri.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu sis dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
8. Daugavpils kājn. pulka kareivi Teodoru Kārļa
dēlu K i p e r t u , apsūdzētu pēc k. s. 1. 134. p.

Kiperts dzimis 1885. g. 19. jūlijā, Latvijas
pilsonis, pirms iesaukšanas kara dienestā dzī-
vojis Rīgā.

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

1930. g. 3. septembri.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas ric'bas sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p. mekjē
8. Daugavpils kājn. puika kareivi Ferdinandu
Zuzanas d. Mitrovski, apsūdzētu pēc kara
sodu lik. 133. p.

Mitrovskis dzimis 1904. g., luterticīgs, pēc tau-
tības čigāns, agrāk sodīts, bez noteiktas nodar-
bošanās un dzīves vietas, pirms iesaukšanas
kapi dienestā dzīvojis Limbažu pilsētā un tās
apkārtnē.

Kam būtu zināma viņa atrašanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot kara pārmācības iestādēs
Rīgā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai..

1930. g. 3. septembri.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 28. augusta nolēmumu,
izbeidz Vilhelma Kārļa d. Kuzņecova
meklēšanu, kas ierosināta „Valdības Vēstneša"
1930. g. 2. jūnija 122. numurā, saskaņā ar šās
tiesas š. g. 23. maija nolēmumu iespiesto sludi-
nājumu, jo Vilhelms Kuzņecovs atrasts.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembrī.
Priekšsēdētāja biedrs J. Strazds.

Sekretārs A. Štubis.

Rīgas apriņķa 1. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 2. septembra lēmumu,
izbeidz pēc sodu lik. 280. p. 2. d. apvainotā
Ernesta Blanka meklēšanu.

1930. g. 2. septembri. Ns 1421.

Miertiesneša v. V. Klein bergs..

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
{gadu 12,— gadu 18 —
3 mēn 6,— >/2 gadu 10,—
1 „ 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1J0

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

Sludinājumu maksa:
a) ' tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas ,, —,80

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

^
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un

svētku

dienas

Redakcija:
C*^^^l^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ne2. Tālrunis 20032
^^^^^^^^^ Rīgā, pili Ne 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^^jjļf * Atvērts no pulksten 9—3



Liepājas lauku iec. miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 71. un
841.—846. p. p., meklē Teodoru Mārtiņa un
Katrines d. F r e i m a n i, dzim. 1912. g. 25.martā,
piederīgs pie Grobiņas pilsētas, kurš agrāk dzīvoja
Grobiņā , Lielā ielā Ns 52, aps. pēc sodu lik.
581. p. 2. d. (krim. akts Ns 989 — 30. g.).

Katram, kam zināma meklējamā persona, vai
viņai piederošu mantu atrašanās vieta, jāpaziņo
par to miertiesnesim vai tuvākai policijas
iestādei. '

Liepājā, 1930. g. 30. augustā.

Miertiesnesis J. Ziemelis.

Māksla.
Nacionālā opera. Piektdien, 5. septembrī,

,,Andrē Še n j ē" ar Marisu Vētru titullomā.
Madlēna de Kuanji — Grieta Pērkons, Žerārs —
Ādolfs Kaktiņš. Diriģents Teodors Reiters. —
Sestdien, 6. septembri „Romeo un Džul-
jeta" ar Adeli Pulciņš un Alvilu Spenneri
titullomā. Diriģents Otto-Karls. — Svētdien,
7. septembrī, pulksten 2 dienā ballets ,,Burvju
zirdziņš". Piedalās Aleksandra Feodorova
un visa ballcta trupa. Uz šo izrādi katrs pie-
audzis var ņemt vienu bērnu par brīvu līdz un
divi bērni va'r nākt uz vienu biļeti. Pulksten 7.30
vakarā ,,Pīķa dāma".

Pianista Aleksandra Borovska koncerti
Nacionālajā operā 22. un 29. septembri. Pro-
grammās: Bachs, Bēthovens, Šopēns, Brāmss,
Ljsts, Glazunovs, N. Čerepņins, Rachmaņinovs,
Debissi, Prokofjevs un Vitols. Biļetes dabūja-
mas operas kasē.

Nacionālais teātris. Piektdien, 5. septembrī,
pulksten 7.30 vakarā tautas izrādē Irmas Bračas
luga ,,Velni". — Sestdien, 6. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā A. Sauliesa ,,Ķeniņs
Zauls". — Svētdien, 7. septembrī, pulksten 2
dienā tautas izrādē Fr. Dālgrena ,,Vermlan-
dieši". Pulksten 7.30 vakarā „Ķēniņš
Zauls".— L. Fodora jauno komēdiju ,,PiId-

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1930. gada 24. līdz
31. augustam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

J 1Slimibas nosaukums s=?— ^x» <ļ
03 °»
V2

Typhus abdom Vēdera tifs. . . 2.1
Paratvphus Paratifs .... l;7
Febris exanth Izsituma tifs . . —
Febris recurrens .... Atgulās drudzis . ļ. —
Malaria Purva drudzis . j —
Variola et variolois. . . Bakas ' —
Morbilli Masalas . . . . I 1
Scarlatina . .Šarlaks 14
Tussis convulsiva.... Garais klepus . 2
Diphter. vēra Dif ' terits .... 5
Cbolera asiatica .... Āzijas koliera . —
Ervsipelas ....... Roze 4
Parotitis epidemica . . . Cūciņa .... I
Dvsenteria Asinssērga ... —
Mening. cerebrospin. epid. Epidēmiskais gal-

vas un mugur-
kaula smadzeņu
plēves iekaisums I

Poliomvelitis ant. ac. . . Bērnu trieka . . 3
Tubercul. pulm Plaušu dilonis . I
Trachoma Trachoms ... 2
Scorbutus Skorbuts.... —
Influenca Influenca ... —
Encephalitis letharg. . . Miega slimība . —
Lepra Spitālība. ... —
Febris puerperalis. . . Nedēļnieču drudzis . 2
Tetanus .' . . . . . . Sastinguma krampji —

spalva" E. Feldmaņa režijā izrādīs pirmc
reizi 10. septembrī ar Anniju Simsoni kā
viešņu. Abonentiem 2. biļete.

I

Daile» teātris. Piektdien, 5. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā pirmo reizi K- Ozīļlejas drāoia-
tizējums. ,,0 jār s". — Sestdien, 6. septemBrī,

ļ pulksten 7.30 vakarā prof. Paura. Zaksa \res-
j izrādē 73. reizi ..Trejmeitiņas". — Svētdien,

; 7.. sepfiemtorī,, pulksten 2 dienā J. Lejiņa jautrā
.komēdija ,,Nebrauc tik dikti"? Pulksten 7.30
ļ vakarā „0|ā rs". Studentiem, skolniekiem i un
. karavīriem visās izrādēs puscenas.

Telegrammas.
(Latvijas tēlegraf? aģent, ārzemju telegrammas.)

Vīnē, 4. septembri. Latvju lidotāji
pulkveža-leitnanta Indatsra vadībā šodien
priekšpusdienā ieradās Aspernas aerodromā
pie Vīnes. Austrijas aviācijas vadība
sarīkoja latvju viesiem sirsnīgu uzņemšanu.

Budapeštā, 4. septembrī.. Latvju lido-
tāji, kas šodien pulksten 14.44 minūtēs
startēja no Vines, dažas stundas vēlāk
nolaidās Budapeštā. Aerodromā tos sagai-
dīja Ungārijas kara ministra pārstāvis,.
Latvijas ģenerālkonsuls Cudnajs (Csudnav)
un lielas ļaužu masas, kas lidotājus sirs-
nīgi apsveica. Pēcpusdienā lidotāji apska-
tīja pilsētu, bet vakarā Ungārijas gais-
kuģniecības pārvalde viņiem par godu
rīko banketu. Latvju lidotāļi startēs
citrīt pulksten 7 uz Belgradi.

Budapeštā,, 4. septembrī. Ungārijas
gaiskuģņiecības pārvalde vakarā rīkoja
latvji; lidotājiem par godu banketu
„GeIler.ta" viesnīcā.. Starp viesiem bij
Ungārijas kafia m.iEistrvs un Latvijas
ģenerālkonsuls Budapeštā.

Literatūra

Ekonomists. Tautsaimniecība' un
teefonika. Ne 16./17. — 1030. g. Firranču
ministrijas izdevums.

Latvijas jaunatne. Ns i. (fJ5.) Septembris.
1830. g.

KURS I.
Rīgas biržā, 1930. gada 5. septembrī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars .......5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa ...... 25,175—25,225

100 Francijas franki* ...... 20,30—20,45
100' Beļģijas beigu ... 72,10—72,65
100> Šveices franku; ......100,35—101,10
100 Itālijas liru .... 27,04—27,25
100'Zviedrijas kronim ......139,00—139,70
100; Norvēģijas kronu: ..... 138,45—139,15
100-Dānijas kronu> 138,50—139,20
100 Austrijas šiliņ» ..... 72,85—73,55
190 Čechosiflvakijas krona . . 15,31—15,45
100 Holandes gul:*n.tt .... 208,25—209.30
1)00 Vācijas marku ......123.30—123,95
W0? Somijas marku 12^95—13,07
100 Igauniias kronu 137,80—138,50
1.00 Polijas zlota; 57,55—58,75
100 Lietavas lītu 51,40—52,10

D'ārg-rrtetaJī:
' Zelts t kg . 3425—3445
Sudrabs. I kg 52—60

Vērtspapīri:
5%. neatkarības aizņēmums . . 98—100
49/0. Valsts prēm. aizņēmums . . 98—100
OO /'p Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas, kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.
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BimSimļMmsni.
Rīgasapgabaltiesas3.civilnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Augusta
Zēģeļa pilnv. zvēr. adv. pal.
H. Liepiņa lūgumu un savu
1930. g. 19. augusta lēmumu
paziņo, ka parādnieks Augusts
Zēģels parādu pēc obligācijas
par 3000 rbļ., apstiprin. 1911. g.
5. septembrī ar Nš 27 uz neku-
stamo īpašumu Limbažu pilsētā
ar zemes grāmatu reģ. Xa 286,
izdotas no Kārļa Vāles par labu
Jānim Miķelsonam, ks viņu ir
cedējis blanko, un kura pārgājusi
uz Jāni Bārdu, kā blanko ces-
sionāru, kas viņu ir atkal cedējis
blanko, ir samaksājis Limbažu
krāj-aizd. sabiedrībai, bet šī augšā
minētā obligācija nevar tikt iz-
sniegta atpakaļ parādniekam dēļ
dzēšanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
Nš 5545 13413b

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

Kigas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Pētera
Dzeņa pilnv. zvēr. adv. pal.
H, Liepiņa lūgumu un savu
1930. g. 19. augusta lēmumu
paziņo, ka parādnieks Pēteris
Dzenis parādu pēc obligācijas
par 10.000rbļ., apstiprin. 1914. g.
21. janvārī ar Nš 188 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, IV hip.
iec, ar zemes grāmatu reģ.
NŠ996, izdotas no Pētera Dzeņa
par labu Kārlim Kronbergam,
kas viņu ir cedējis blanko , ir
samaksājis Vidzemes savstarpējai
kreditbiedr., bet šī augšā minētā
obligācija nevar tikt izsniegta
atpakaļ parādniekam dēļ dzē-
šanas zemes grāmatās, tamdēļ
ka ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1930. g. 25. augustā.
Nš 5546. 13414b

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

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
. izsludina par nederīgu auto va-
dītāja apliecību Ns 2146, izdotu
no Rīgas pils. valdes 1925. g.
8. jūnijā Fridricham Sotakam,
kas pieteikta par nozaudētu.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. ' p. paziņo, ka 1930. g.
23. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
11. janvārī Turaidas pag. mir.
Miķeļa Pētera d. Rozīša manto-
juma līgumu. 14317z

Rīgā, 1930. g. 3. septembri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. E. Lasmans.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
7. augusta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka pirkšanas-
pārdošanas līgums un obligācija
par 1000 c. rbļ..- 1) konrob.
1865. g. 2. dec. ar Nš 251 un
2) 1900. g. 13. jūn. ar Nš 591
uz Jelgavas pilsētas nekustamu
īpašumu V hip. iec. ar zemes
grām. NŠ 50, bet ar 1912. g.
4. apr. ar Ns972 korrob. pirkšanas
līgumu pārvesta uz Jelgavas
pilsētas nekustamu īpašumu
V hip. iec. ar zemes grām.
Na 283 atzīti par iznīcinātiem
un lūdzējai Marijai-Vilhelmīnei
Graudiņš dota tiesība prasīt at-
tiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
L. Nš 1082/30. 13429b

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretāra v. [.-Abromaitis.

Jelgavas apgabaltiesa; '
pamatodamās uz sava šā gada
7. augusta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka obligācija
par 1000 kr. rbļ., korrob. 19.05. g.
1. novembri ar Ns 991 uz Jelgavas
pilsētas V hip. iec. immobilu
ar zemes grām. Ns 194 atzīta
par iznīcinātu un lūdzējai Emī-
lijai Sķrublis dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu -ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
L. Ne 1179/30. 13430b

Priekšsēd. vi G. Voitkus.
Sekretāra v. J: Abrorfiaitis.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un. 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1921. g.
29. nov. mir. Jāņa Jēkaba d.
Buļļa atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t pieteikt savas
tiesības šai tiesai četru mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām. .

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13774r L. NŠ2363/3C

Priekšsēd. v. G. Voitkus
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 Hermana
Knstjāņa d. Maijera atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13775r L. Ns 2340/30

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1930. g. 16. aprīlī mirušā An-
dreja Strautnieka atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai triju
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13776r L. No 2344/30

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1920. g. 28. martā mirušās Trīnes
Kurciņš, dzim. Jansons, atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13777r L. Nē 2346/30

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz
2014., 2079. un Priv. lik. 2451. p.
pamatā, uzaicina visas personas,
kam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret' 1930. g. 4. maijā mirušā
Ābrama Levi d. Jākobsona
1929. g. 8. novembrī notariālā
kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā ,
skaitot' no sludinājuma iespie-
dumu dienas ,,Va!d. Vēstn.".

Pēc minēta termiņa notecējuma,
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs pat
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13778r L. Nā 2350/30

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1926. g.
7. novembrī mirušā Andreja
Kasparoviča atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem ,
legātāriem, fideikomisāriem , kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
!3779r . L. Nē 2358/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretāra v. Abromaitis.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. panta paziņo , ka šīs tiesas
sēde šā gada 25. septembrī attaisīs
un nolasīs 1930. g. 2. maijā mir
Augusta Johana d. Dītricha
(Dietricha) testamentu.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembrī.
1434Iz L. Ns 2460/30. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
19. martā mirušās Emilijas Vējš,
dzim. Kuģa, atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai triju mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13780r L. Na 2347/30

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

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz
2014., 2079. un Priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1930. g. 17. februāri mirušā
Ernesta Jāņa dDanenberga
1930. g. 8. febr. mājas kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai triju
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 25. augustā.
13781r L.Nš 2112/30

Priekšsēd. v. G. Voitkus.
Sekretāra v. Abromaitis.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 25. septembrī, attaisīs
un nolasīs 1930. g. 9. jūlijā mirušā
Indriķa Jura d. Ekšteina testa-
mentu. L. Ns 2434/30. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
14335z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties " uz Civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas sēdē
šā gada 25. septembri attaisīs un
noiasi's 1930. g. 25. februāri mir.
Friča Ernesta d. Dzirvinska te-
stamentu. L. Nš 2462/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

14336z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šis tiesas
sēdē šā gada 25. septembrī attaisīs
un nolsaīs 1930. g. 9. aprīlī mir.
Kārļa Kriša d.Auzina testamentu.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembri.
14337z L. Na 2422/30. g.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas sēdē
šā gada 25. septembrī attaisīs un
nolasīs 1902. g. 29. janvārī mir.
Anša Pētera d. Plūksnes testa-
mentu. L. N"s 2421/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

14338z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 25. septembrī attaisīs
un nolasīs 1926. g. 15. oktobri
mirušā Jāņa Jāna d. Drekslera
testamentu. L. Nš 2445/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembrī.
Priekšsēdētāja v. Veiss,

14339z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. p. paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 25. ' septembri attaisīs
un nolasīs 1929. g. 3. augustā
mirušās Līzes Pētera m. Botters
testamentu. L. Nš 2465/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembri.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

14340z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. panta paziņo, ka šīs
tiesas sēdē šā gada 25. septembri
attaisīs un nolasīs 1930. g. 25. ap-
rīlī mirušā Jāna Jāna d. Kusina
testamentu. L. Ns ' 2419/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 2. septembrī-.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

14342z Sekretārs Mittelhofs.
Latgales apgabali. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
9. maijā mir. Jūljāna [āņa d.
Sanauža (Sanauda), 1929. g.
8. maijā sastādītais privāttestā-
ments ar apgabaltiesas 1930. g.
6. jūnija lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 25. aug.
L. Nš 1772a/30. 13512b
Priekšsēd. b. v. j. Krūmiņš.

Sekretārs K. Kangurs.
Latgales apgabali. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
5. decembrī mir. Pētera Franča d.
Kokina, 1928. g. 4. novembri
sastādītais privāttestāments ar
apgabaltiesas 1930. g. 5. maija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 25. aug.
L. Nš 1991a/30. 13513t
Priekšsēd. b. v. J. Krūmiņš.

Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabali. 3. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
24. decembrī mir. Annas (Aneles)
Kazimira m. Senkans, 1924. g.
28. jūnijā sastādītais privāttestā-
ments ar, apgabaltiesas 1930. g.
26. maija lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 25. aug
L. JVŠ 1566a/30. 13514b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. i. Ķ. Ozoliņš.

Latgales apgabalt. 3. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
15. decembri mir. Annas Staņi-
slava m. Bulis , 1928. g. 6. nov.
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1930. g. 20. janv.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī , 1930. g. 25. aug.
L. Ns 1013a/30. 13515b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. i. Ķ. Ozoliņš.

Latgales apgabalt. 3. civilnodaļa
paziņo vispārībai , ka 1929. g.
16. jūlijā mir. Ādama Dementija
(Domenika) d. Gailana, 1925. g.
12. maijā sastādītais notariālais
testaments ar apgabaltiesas
1930. g. li. marta lēmumu ap-
stiprināts.

Daugavpilī , 1930. g. 25. aug
L. Ns 1062a/30. 13516b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. i. K. Ozoliņš.

Latgales zemes grāmatu nodaļa,
izpildot. Not. nol. 181t . p. paziņo ,
ka Alvīne Jura m.Eglīts'sniegusi nodaļai lūgumu ievest
viņu zemes grāmatu reģistri par
nekustamās mantas īpašnieci,
aiz valdīšanas noilguma , saskaņā
ar Latgales apgabaltiesās 1928. g.
24. februāru lēmumu , uz ne-

kustamu mantu, atrodošos Jaun-
latgales apr. Rugāju pag., sa-
stāvošu no zemes gabala ar
nosaukumu ,,Ādolfovas mājas",
platībā seši un divas simtdaļas
(6,02) ha, sīki uzrādītā uz plāna,
sastādīta no mērnieka A. Treija
pie tiesas apskates 1927. g.
29. oktobrī.

Personas, kam ir kādi iebildumi
pret izdarāmiem zemes grāmatās
grozījumiem un tiesības uz minēto
mantu, var iesniegt zemes grā-
matu nodaļai par to paziņojumu
viena mēneša laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas .,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētā lūdzējā
varētu tikt ievesta zemes grā-
matu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieci bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un liipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1930. g. 25. aug.
13688b Priekšn. v. pal. A. B.ergs.
Sekretāra pal. v. Ž.-Ka lnma 1 is.

Rīgas apgabaltiesas 4. iee. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Nš 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930: g. 15. septembrī,
pulkst. 10 dienā, Rīgā, Gogiiļa
ielā Ns 8/10, dz. 1.9, pārdos Ellas
Raciņš un Bēra Mettera kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
u. c, novērtētu par Ls 230,—.

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

Rīgā,. 1930. g. 3. septembrī.
14407 L. M 1007

Tiesu izpild. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. iecTļīesīī

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Nš 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930: g. 16. septembrī,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Slokas
ielā Ns 38, dz. 7 pārdos Arvīda
Lēruma kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, novērtētu par
Ls 330,—.

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

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
14408 L. Ns 1612

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabalt. 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Nš 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 17. septembrī,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Merķeļa
ielā Nš 5, dz. 1, pārdos Jēkaba
Otlana kustamu mantu, sastāvošu
no patafona ar 5 platēm, eļļas
gleznam, majolikas vāzēm, ka-
žoka u. c, novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
14406 L. Ns 1624

Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. iecirkņa

tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7,
dz. 8, paziņo, ka 1930. g. 17. sept.,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Daugav-
grīvas ielā Ns 4, pārdos Ēttes
Fains kustamu mantu, sastāvošu
no vilnas un kokvilnas triko,
krāsots, novērtētu par Ls 220,—-

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

Rīgā, 1930. g. 3. septembri.
Tiesu izp. V. Požariskis-



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

1) ka Paula Leitendorfa pra-
sībā pret Emīliju Švalbe, pēc
otrā vīra Krastiņš, pēc Rīgas
II iecirkņa miertiesneša 1930. g.
28. janvāra sprieduma uzraksta
Nš '340 par Ls 524,51 ar %
1930. g. 6. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļassēžu zālē publiskos torgos
pārdos Emīlijas Švalbe (pēc otra
vīra Krastiņš) dzim. Skreija,Kārļa
Zamueļa d. Švalbes, Annas Jāņa
m. Švalbe dzim. Kanovciks,
Kārļa Matīsa d. Švalbes, Anto-
nijas Matīsa m. Sviķis un Lidijas
Matīsa m. Švalbe nekustamo
īpašumu, kas atrodas Valkas apr.,
Jērcenu pag. ar zemes grām. reģ.
Nš 76 un sastāv no Stalle Ns 3
mājas, kopplatībā 284,52 pūrv.
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem pa Ls 1643,25;

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 sim
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.
14258 Tiesu izp. K- Lapiņš

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
12. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Dzirnavu ielā Nš 66 kantorī
Rīgas Starptautiskās bankas akc.
sab. lietā pārdos sab. ,,Latvijas
Eksports" kustamo mantu, .sa-
stāvošu no kantora iekārtas un
naudas skapja un rakstām-
mašīnām un novērtētu par
Ls 2900,—.

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

Rīgā, 1930. g. 21. augustā.
14422b Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
12. septembrī, pulksten 10 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 6/8 veikalā
Rīgas Starptautiskās bankas akc.
sab. lietā pārdos sab. ,,Latvijas
Eksports" kustamo mantu, sa-
stāvošu no manufaktūras un
novērtētu par Ls 7600,—.

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

Rīgā, 1930. g. 21. augustā.
14423b Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiest
izpildītājs paziņo, ka 1930. g,
12. septembrī, pulksten 11 dienā
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 36;
dz. 23 Vulfa Leikina un citu
lietās pārdos Borucha Kāria ku-
stamo mantu, sastāvošu no mē-
belēm, un novērtētu par Ls 1045.

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

Rīgā, 1930. g. 20. augustā.
14424b Tiesu izp. J. Zirģels

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g
12. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Baložu ielā Ns 1, pārdos
Aleksandra Brigemaņa kustami
mantu, sastāvošu no daž.burtiem,
?novērtētu par Ls 220,—.

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

Rīgā, 1930. g. 4. septembrī.

14296 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
11. septembrī, pīkst. 10.40 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 77, dz. 1
pārdos Mozesa Veiskopfa ku-
stamo mantu, sastāvošu no
1 kungu velosipēda u. c, novērt.
par Ls 250,—.

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

Rīgā, 1930. g. 26. augustā.
14426b Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
11. septembrī, pīkst. 11.30 dienā
Rīgā, Laboratorijas ielā Nš 5,
dz. 1, pārdos Jāņa Ganuško
kustamo mantu, sastāvošu no
1 brūna zirga, novērtētu oar
Ls 200,—.

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

Rīgā, 1930. g. 26. augustā.
14425b Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
13. septembrī, pulksten 12 dienā,
Rīgā, Kundziņsalā 3. līnijā Na 24
pārdos otros torgos Rūdolfa un
Annas Mellupu kustamo mantu,
sastāvošu no 1 tirgotavas bufetes
u. c, novērtētu par Ls 1210,—-.

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

Rīgā, 1930. g. 26. augustā.
14429b Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
17. septembrī, pulksten 13 dienā,
Rīgā, Kroņu ielā Nš 15, pārdos
otros torgos Annas un Kārļa
Veides kustamo mantu, sastāvošu
no 1 zirga u. c, novērtētu par
Ls 867,—.

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

Rīgā, 1930. g. 26. augustā.
14427b Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
18. septembrī, puksten 12 dienā,
Rīgā, Pērnavas ielā Na 23, dz. 27
pārdos Voldemāra Oliicka ku-
stamo mantu, sastāvošu no

1 dzelzs preses u. c, novērtētu
par Ls 250,—.

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

Rīgā, 1930. g. 28. augustā.
14428b Tiesu izp. J. Driba.

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

1) ka Kārļa Pūriņa prasībās
pēc Valkas apriņķa 2. iecirkņa
miertiesneša izpildu uzrakstiem
Na 16 no 1930. g- 2. janvāra
par Ls 108,— ar °/0, Ns 15 no
1930. g. 2. janv. par Ls 106,65
ar o/0, Ns 14 no 1930. g. 2. jan-
vāra par Ls 106,90 ar %, Nš 13
no 1930. g. 2. janv. par Ls 106,65

ar o/ 0 un jvfc 12 no 1930. g.
2. janvāra par Ls 106,90 ar %
1930. g. 6. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabalt. sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jāņa
Treides nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apriņķa Smiltenes
pilsmuižā ar zemes grāmatu
reģistra Nš 4341 un sastāv no
zemes gabala Kalnavīksnas
Ns 81 F kopplatībā 26,52 ha
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6800 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 5200;

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 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 28. augustā.
14253 Tiesu izp. K. Lapinš.

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

1) ka Stāmerif nes krāj-aizdevu
sabiedrības prasībā pēc Madonas
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu
raksta Ns 397 no 1927. g. 4. jū-
nija par Ls 304,27 ar % un
1928. g. 24. sept. Ns 945 par
Ls 42,15 ar %, Eduarda Mies-
nieka prasībā 1930. g. 6.novembrī,
pīkst.10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Oto Sedlenieka
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apr., Stāmerienes oag.
ar zemes grām. reģ. Nš 9983
un sastāv no Valcīšu Ns 158 F,
158 Fa mājām, kopplatībā 24,25
ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2800 un no-
dokļu parādiem pašvaldībai
Ls 145,53 ar %;

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.
14254 Tiesu izp. Ķ. Lapiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas pavēles no 1930.
g. 15. aprīļa Ns 313321 par
Ls 319,18 ar soda naudu un
izdevumiem 1930. g. 6. novembri,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos Kārļa Vipuļa
nekustamo īpašumu, kas atrodas

Valkas apr., Ēveles pagastā; ar
zemes grāmatu reģ. Na 3643 un
sastāv no Vecdīveļu Ns 11F
mājas, platībā 22,30 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5600 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 5200,—;

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.
;ivīlnoda[as kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 28. augusta.
14263 Tiesu izpild. K. Lapiņš.

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

1) ka Voldemāra Priekuļa pra-
sībā pret mir. Pētera Dzeņa
mant. masu pēc Latvijas Tiesu
palātas civīldepartamenta izpildu
raksta Ns 1526 no 1929. g.
16. jūnija par Ls 911,40 ar iz-
devumiem 1930. g. 6. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos mir. Mīles Grāvīts
atr. Dzenis mant. masas, Elzas
Sabuls, dzim. Dzenis, un Mārtiņa
Dzeņa nekustamu īpašumu, kas
atrodas Cēsu apriņķa Rankas
muižā ar zemes grāmatu reģistra
Nš 1102 un sastāv no zemnieku
mājas Kalna-Kutūnu kopplatībā
212,72 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 nodokļu
parādiem par Ls 85,15;

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 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 apgabalt. 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. augustā.
14255 Tiesu izp. K- Lapinš.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sībā pēc. Rīgas apgabalt.. 3. ci-
vīlnodaļas pavēles no 1930. g.
8. aprīļa Nš 312268 par Ls 493,06
ar soda naudu un izdevumiem
1930. g. 6. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Kārļa Kraukļa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Valkas apr.,
Palsmanes pag. ar zemes grām.
reģ. Nš . 2343 un sastāv no
Palsmanes muižas atdalītā zem-
nieku zemesgabalajaunatesmājas
kopplatībā 190,41 pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 8500 un at-
tiecīgiem nodokļu parādiem;

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. 20. augustā.
14256 Tiesu izp. K- Lapiņš.

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

1) ka Jāņa Prikaža prasībās pēc
Valkas apriņķa 2. iecirkņa mier-
tiesneša izpildu uzrakstiem Nš 34
no 1930. g. 8: janvāra par Ls
212,90 ar P/0 un Ns 288 no 1930. g.
15. februāra par Ls317,69 ar %,
Aleksandra Jannera prasībā pēc
Valkas apr. 2. iec. -miertiesneša
izpildu .raksta Nš 152 no 1930. g.
7. februāra par Ls 534,36 ar %,
Augusta Āboliņa prasībā pēc
Valkas apr. 2. iec. miertiesneša
izpildu raksta Nš 147 no 1930. g.
7. februāra par Ls 243,— ar °/0 ,
Jūliusa Suipe prasībā pēc Valkas
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu
uzraksta Nš 146 no 1930. g.
7. februāra par Ls 212 ar %,
Emīla Pētersona prasībā pēc
Valkas apr. 2. iec. miertiesneša
izpildu raksta Nš 150 no 1930. g.
7. februāra par Ls 124 ar P/0,
Jāņa Brolīša prasībā pēc Valkas
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu
raksta Nš 145 no 1930. g. 7. febr.
par Ls 67,82 ar °/0 , Heinricha
Hanzena prasībā pēc Rīgas 9.
iecirkņa miertiesneša izpildu uz-
raksta Ne 711 no 1930. g. 17.marta
par Ls 438,33 ar % un Jāņa
Kauliņa prasībā pēc Valkas apr.
2. iec. miertiesneša izpildu raksta
No 467 no 1930. g. 11. aprīļa
par Ls 429,26 ar %, 1930. g.

6. novembri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Natā-
lijas Vimba, dzim. Rudzīts ne-
kustamo ipašumu, kas atrodas
Valkas apriņķa Bilskas pagastā,
ar zemes grāmatu reģistra Ne9444
un sastāv no Vecbilskas tvaika
dzirnavām, kopplatībā 0,40 ha
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000 un
solīšana sāksies ssakaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 8700 un no-
dokļu parādiem;

4) ka personām, kas vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas 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, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ie-
skatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā. 14259z

Smiltenē, 1930. g 22. augustā.
Tiesu izpildītājs K- Lapiņš.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas
1930. g. 15. aprīļa pavēles
Nš 313323 par Ls 109,39 ar
soda naudu, 1930. g. 6. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Jāņa Purgaļa ne-
kustamu īpašumu, kas atrodas
Plāņu pagastā, Valkas apriņķī,
ar zemes grāmatu reģ. Nš 10467
un sastāv no Aizpurvu Nš 5 F
mājas, kopplatībā 23,05 ha ar
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 320
un solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2300 un
nodokļu parādiem;

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 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.
142o7 Tiesu izp. K- Lapiņš.

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

1) ka Pētera Kainaizis prasību
apmierināšanai no Jēkaba Kai-
naizis mant. masas pēc Valkas
apriņķa 2. iecirkņa miertiesneša
1929. g. 11. maija izpildu uz-
rakstiem Na 694 par Ls 733,36
ar o/ xs 693 par Ls 733,36
ar %, Ns 695 par Ls 733,36 ar %
un Rīgas apgabaltie?as 4. civīlno-
daļas izpildu uzraksta no 1929. g.
13. jūnijā Ns 775 par Ls 2084,99
ar °/0, 1930. g. 6. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos mir.
Jēkaba Kainaizis mant. masas
un bērnu Emila Kainaizis, Jāņa
Kainaizis, Emmas Aumeisters,
dzim. Kainaizis, Pētera Kainaizis,
Kārļa Kainaizis un Elzas Kai-
naizis nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apr. Smiltenes
pagastā ar zemes grāmatu reģ.
Na 801 un sastāv no Līdaku
mājām, kopplatībā 171,08 pūr-
vietas ar ēkām;

2) ka īpašumi publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10.000
un solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētas prasības
īpašumi apgrūtināti ar hipotēku
parādiem par Ls 4000 un
4364 kr. rbļ.;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem 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.
14260 Tiesu izp. K. Lapiņš.

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

1) ka Jāņa Miglas prasībās
pēc Valkas apr. 2. iec. mier-
tiesneša izpildu raksta Nš 1127
no 1927. g. 7. oktobra par
Ls 383,83 ar o/i,n Rīgas 3. iec.
miertiesneša izpildu uzraksta
Nš 2341 no 1926. g. 26. nov.
par Ls 196,92 ar % un Kārļa
Pētersona prasībās pēc Valkas
apr. 2. iec. miertiesneša izpildu
uzrakstiem Na 646 no 1926. g.
3. jūlija par Ls 213,52 ar %
Nš 649 no 1926. g. 3. jūlija
par Ls 32,45 ar % un izp. raksta
Na 644 no 1926.-g. 11. augusta
par Ls 438,26 ar 0ļ1930. g.
6. novembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabalt. civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Žumbura nekustamu īpašumu,
kas atrodas Valkas apr., Blomu
muižā ar zemes grāmatu reģistra
Na 12718 un sastāv no zemes
gabala Žumburi Ns 25 F, 25 Fa,
kopplatībā 9,52 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000 un
solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600 un no-
dokļu parādiem pašvaldībai
Ls 121,35 ar oj ?

4) ka personām, kas veļas
torgos 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. 28. augustā.
14262 Tiesu izp. K- Lapiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ns 6, pamatojoties uz
Civ. proc. lik. 1030. p. paziņo, ka
1930. g. 17./18. septembrī, pīkst.
10 no rīta, Vaiņodē, Tirgoņu ielā
Gaica namā un ķieģelnīcā pārdos
pirmā atklātā ūtrupē kustamu
mantu, piederošu Dāvidam Gai-
cam un sastāvošu iz dažādām
veikala precēm: dzelzs lietām,
lauksaimnieku inventāra, apa-
viem un citas mantas un novēr-
tētu par Ls 3176,70 priekš firmas
,,Fišer un Ko", Š. Danna, brāļi
Popovi un citu prasības apmieri-
nāšanas. Ns 2601

Liepājā, 1930. g. 30. augustā.
14303z Tiesu izp. Ž. Kinens.

Cffu iestāžu
sludinājumi

Zemkopības ministrijas kultfir-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis Doles meliorācijas
sab. ,,Jūdu purvs" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra V daļas 236.1.
p. ar Nš 1909.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Doles pag. Zaķu mā-
jās c. Rīgu.

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

14127 T. Erlachs.
Zemkopības ministrijas kultūr-

techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š.g. 20. augustā
ir apstiprinājis Daugmales mel.
sab. ,,Plikais purvs" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra V daļas 237.
1. p. ar Nš 1910.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Rīgas apr., Daugmales pag. Na-
biņu mājās c. Ikšķili.

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

14128z T. Erlachs.

Zemkopības ministrijas kultur-
teclmiskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. 20. augustā
ir apstiprinājis meliorācijas sab.
,,Platviga" statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra V daļas 235. 1. p. ar
Ns 1908.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apr., Dundagas pagastā,
Jaunciemā c. Dundagu.

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

14129z T. Erlachs.
Nodokļu depratatnenta dažādu

maksājumuļpiedzinējs paziņo, ka
1930. g. lOt septembrī, pīkst 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā Ns 8a,
veikalā, pārdos vairāksolīšanā
Gersona Tošs kustamu mantu,
novērtētu par Ls 561,— un sastā-
vošu no veikala iekārtas viņa
1929. g. ienākuma nodokļa pa-
rāda segšanai. 14412z

Rīgā, 1930. g. 3. septembri.
Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 10. septembrī, pīkst. 12
dienā, ? Rīgā. Kurmanova. ielā
Na 15, pārdos vairāksolīšanā
Roberta Ābols kustamu mantu,
novērtētu par Ls 920,— un sastā-
vošu no mēbelēm viņa dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
14414z Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 10. septembrī, pīkst.
13 dienā, Rīgā, Popova ielā Ns 7,
dz. 19. pārdos vairāksolīšanā
Hermaņa Feinsona kustamu man-
tu, novērtētu par Ls 231,— un
sastāvošu no mēbelēm viņa da-
žādu nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
1441 Iz Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 10. septembrī, pīkst. 13
dienā, Rīgā, Elizabetes ielā 22,
pārdos vairāksolīšanā Šolema
Vitkina kustamu mantu, novēr-
tētu par Ls 286,— un sastāvošu
no dzelzs preses, viņa 1929. g.
peļņas nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī:
14413z Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,' ka
1930. g. II. septembrī, pīkst. 12
dienā, Rīgā, l. Kalēju ielā Ns 33,
adītavā, pārdos vairāksolīšanā
Jecheskiels Mlnskijs kustamu
mantu, novērtētu par Ls 530 —
un sastāvošu no spolējamām un
adāmām mašīnām viņa 1929. g.
%% peļņas nodokļa parāda seg-
šanai. 14410Z

Rīgā, 1930. g. 3. septembri.
Piedzinējs A. Krauklis.

Lēmums.
1930. g. 3. septembri,

Daugavpils muitas
kopsēde caurskatīja savu 1930. g.
konfisk. lietu Ns 80 par Mariju
Tummaks, apvainotu 3' gabalu
kokvilnas segu, 2 gab. kokvilnas
un 1 gab. vilnas audumu ievešanā
un slēpšanā, . pēc taksācijas Ls
10,50 vērtībā, atrada, ka minētie
audumi un segas ir slēpti no
muitas kontroles, tādēļ pamato-
joties.uz Muit. lik. 717. un 1022.p.,
nolēma: aizturētosaudumiis un
segas konfiscēt.

Šo lēmumu uz Muit. lik. 1107.p.
pamata var pārsūdzēt uz Finanču
ministrijas muitas departamenta
vārdu 3 nedēļu laikā no šī lē-
muma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī". Pārsūdzība
jāapliek ar zīmognodokli Ls 0,80
apmērā un jāiesniedz caur šejie-
nes muitu personīgi, vai arī pie-
sūtot pa pastu. 14306z

Muitas priekšnieks J. Pūriņš.
Darbvedis J. Znofinš.



Rīgas prefektūras 13. iecirkņa

priekšnieks paziņo, ka š. g.
18. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Majoros, Lienes ielā Ns 18, pārdos
vairāksolīšanā Teodoram Helmatn
piederošo kustamu mantu, sastā-
vošu no 52 pudelēm dažādiem
liķieriem un konjakiem, novēr-
tētus par Ls 155,—. 14304z

Madonas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
16. septembrī, pīkst. 10, pie
Liezeres pagasta nama pārdos
vairāksolīšanā Kārlim Norvils pie-
derošukustamu mantu, sastāvošu
no 1 zāles pļaujmašīnas ,,Cormic "
643, nocenota par Ls 70,—, iz-
pildot Pirmās apdrošināšanas sa-
biedrības nelaimes gad. rakstu
Ns 1770 no 1930. g. 6. augusta.

Izzināt sarakstu,atsevišķas man-
tas nocenojumu, kā arī apskatīt
pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas. 1431 Iz

Valsts dzelzceļu 9. ceļu
iecirkņa kantorī,

Liepājas stacijas ēkas II stāvā,
1930. g. 10. septembri, pīkst. 11

tiks izdoti

ļauškiā izsolē
piebraucamā ceļa un stacijas
laukumu bruģēšanas darbi

Skrundas stacijā.
Drošības nauda Ls 100.
Tuvākas ziņas iecirkņa kan-

torī darba dienās no pīkst. 9—15.

jeru pagasta padome
š. g. 19. septembrī, pulksten 14,
pagasta namā (2 kilometri no

Rūjienas) vēlēs
Olēru 1. pak. pamatskolai

Latvijas universitātes studentu
karte Ng 8660 ar Kārļa-Alfrēda
Grābis vārdu pieteikta par pa-
zaudētu un tādēļ uzskatāma par
nederīgu. 14416z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina parnederīgu motocikleta
braukšanas mēģinājuma Ns 0 3
kuru A./S. „Zemkopis" pieteikusi
par nozaudētu. 14394?

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas mēģinājuma Ns
0—48, kuru firma Oskar Moli
pieteikusi par nozaudētu. 14396z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par neder, motocikleta
braukšanas mēģinājuma Ns0—14,
kuru firma J. Bukse pieteikusi
par nozaudētu. 14400z

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

2. skolotāju.
Vēlama personīga ierašanās.
Skolotājam bez algas un dzī-

vokļa 2 ha tīruma, augļu dārza
un parka pļavas. 2*

Autobuss no Valmieras atiet
pulksten 12, pienāk pie Jeru
pagasta nama 14 un atiet 16.
14313 Pagasta valde.

Ārlietu ministrija izsludina par
nederīgu nozaudēto Vācijas pils.
Veras Levinē, dzim. Kraft-
sehinski, ārzemju pasi, kas iz-
sniegta Vācijas konsulātā Ļe-
ņingradā 1929. g. 26. novembrī
ar Nš 82127. 14421x

Nodokļu departamenta spirta
monopola nodaļa paziņo, ka
1930. g. 24. aprīli izdota spirta
saņemšanas apliecība Ns 36 iz-
sludināta par nozaudētu un tās
vietā izdota jauna apliecība.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas atļauju Ns 1087,
izdotu no prefektūras 1930. g.
Dāvidam Raiskumam, kas pie-
teikta par nozaudētu. 14397z

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karakl.apl.Nš 8,izd.no 11. Dobeles
kājn. pulka kom-ra 1927. g.
19. februārī ar Nikolaja Širmera,
dzim. 1904. g., vārdu. I4393x

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu auto vadī-
tāja apliecību Ns 4194, izdotu
no prefektūras 1929. g. 7. aug.
Otto Hauptam, kas pieteikta par
nozaudētu. ?

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
paziņo, ka Dionisijs Iljins pie-
teicis par nozaudētu ^Bajard'^
sistēmas revolveri Ns 42100, kas
atrašanas gadījumā nododams,
Rīgas prefektūrā 30. istabā.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu smagā
ormaņa braukšanas atļauju Na
1480, izdotu no prefektūras 1930.

gada 19. martā Anetei Tonigs,
kas pieteikta par nozaudētu.

Uz Rīgas prēf. 4. pol. iec.
protokola Ns 02081 no 1930. g.
23. augusta pamata, Rīgas pils.
valdes nodokļu nodaļa izsludina
pil. Kārļa Jakobsona zirga pasi
par nozaudētu un nederīgu. No
kādas iestādes pase izdota, nav
zināms. Piezīme: bēra ķēve,
apm. 15. g., 159 cm, ziediņš
pierē. 14417x'

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 4855, kā
nozaudētu, izdotu 1926. ? g.
17. martā ar Anša Eichentala v_

Kosas pagasta valde, Cēsu apr.,
izsludina par nederīgām šādas
nozaudētas Latvijas pases, izd.
no Kosas pagasta valdes: 1) ser.
CN Na 020420, izd. 1927. g.
27. septembrī, Ns 20, ar Roberta
Ozoliņš vārdu: 2) ser. CN
Nš 020687, izd. 1927. g. 1. no-
vembrī, Ns 287, ar Voldemāra
Valdmanis vārdu un 3) Ns .807,
izd. 1921. g. 9. februārī ar
Eduarda Cimžas vārdu. 14315x

Ozolmuižas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi
Nš 189, izd. no Rēzeknes apr.
pr-ka 1. iec. pal. 1920. g. 31. aug.
ar ļāna Romāna d. Titovs vārdu.

> ' «

Dažādi
sludinājumi.

Mslipiias afit. sab.
..Rīgas nannlaktāia"

valde paziņo, ka 1930. g. 27. sep-
tembrī, pīkst. 4, sabiedrības telpās
Rīgā, Vaļņu ielā Nš 2, notiks

āiiāitēiaaluiliia samīto.
Dienas kārtība:

1) sapulces amata personu vē-
lēšanas;

2) kredītiestāžu un banku no-
teikšana, kuru apliecības (kvi-
tēs) , ka akcijas nodotas gla-
bāšanā vai ieķīlātas viņās,
var uzrādīt oriģinālakciju
vietā;

3) gruntsgabala maiņa ar Rīgas
pilsētu;

4) dažādi jautājumi.
14404x Valde.

Latvju apavu fabrikas
akciju sabiedr. valde

uzaicina akcionārus uz

ārkārtēju pilnu sapulci
š. g. 27. septembrī, pīkst. 18,
Rīgā, Elizabetes ielā Ns 31, dz. 5.

Dienas kārtība:
1) valdes ziņojums par 1928./29.g
2) valdes darbības apstiprinā-

šana,
3) akciju kapitāla papildināšana

jeb sabiedrības likvidācija,
4) amata personu vēlēšanas,
5) dažādi jautājumi.

Akcionāri, kup vēlas piedalīties
sapulcē, tiek lūgti iesniegt savas
akcijas valdei (Rīgā, Elizabetes
ielā Nš 31, dz. 5), saskaņā ar
s-bas statūtu 55. §, ne vēlāk
kā līdz š. g. 20. septembrim.

Piezīme. Pamatojoties uz
s-bas statūtu 63. §, akcionāru
nesanākšanas gadījumā notiks
otra sapulce ar to pašu dienas
kārtību š. g. 13. oktobri, pīkst.
18-os, tanīs pašās telpās, kura
skaitīsies par pilntiesīgu pie jeb-
kura katra ieradušos akcionāru
skaita. 14405x Valde^

Paziņojums.
Latvijas ebreju veselības apsar-

gāšanas biedrība „Oze" valde
paziņo vispārībai, ka pazaudētas
un tamdēļ uzskatāmas par ne-
derīgām 1) Krāslavas un 2) Lu-
dzas nodaļu reģistrācijas apl-,
kuras savā laikā ir tikušas iz-
sniegtas no Rīgas apgabaltiesas
reģistrācijas nodaļas. !4403x

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 19. septembri, pulksten 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv. 6, Mežu departamenta telpas, augošu mežu^^

"> Pārdos Drošības nauda latos
c A Nover- /? *? ? ? ? "~^ ' ~ ?

Kādas virsmežniecības, novada, apgaitas Pēc Num. Koku suga tējums izcirtumu .,^", ..^ļļļ)".
Piezīmes

^unkvartāla platības kokus latos tīrīšanai kulturu un sa^V
S ha gab. darniem laušanai

Kārķu virsmežniecībā. 1 Apvienotā drošības Operācijas termiņš 1931. g.
,,,'? - -u- nauda izcirtumu , ma;j„

iec. mežniecība. tirīs^*; ??» mp*n maij».
tīrīšanai un mežu Tuvu dzelzceļam atrod.

Lugāzu novada. I kultūru darbiem 22 knki jānocērt līdz1. Dzirnavnieka 15. apg., Lēģeri, c. 1928. g., atd. 3, pec . ļ 2Q0/0 apmērā no i olct
J

Irbes lauztā līguma Nš 42 70 priede, egle. ... ... 206 vien%as pārdoša- Onerāci 'ias termiņš 1931 g
2. Dzirnavnieka 15. apg., Kalndzirnavu saimniecības nas summas.

operācijas termiņš iao g

gab. 69F, gar ezera malu, pēc Irbes lauztā līguma Ns 42 — 488 priede, egle 755 J —
Kokj gāžami ar saknēm

Lejas virsmežniecībā. un pēdējās līdz 5 cm
Lejas novadā. resnumā izlaužamas. Ope-

1. Apg. 20, mežsarga dienesta zeme kv. 47, apg. 21, 1 „ rācijas termiņš 1931. g.

mežsarga dienesta zeme kv. 28 2,98 2124 « 15U0 i. maijs.

Bīriņu virsmežniecībā. E .... . , .£„.
1. Skultes novadā, Štendera 4. apg., Skultes draudzes 3 Operācijas termiņš iyji. g.

Šķesteru mājai piegrieztais mežs — 597 priede, egle 2260 » 24. marts.

Talsu virsmežniecībā. g
Stendes novadā. . ( _ , . .. . . ,,

1. Dreimana mājas piegriezums, Birzina 9. apg., kv. 174, & Operācijas termiņš 1931. g.

atd. 1 un 2 ' 4,37 — priede, egle, bērzs, apse. . 3144 a 1. maijs.
o

III iec. mežniecībā. c

Spāres novadā. 5- , „

2. Dangas 22. apg., kv. 63 un 64, Celmu mājas piegrie- 2 Operācijas termiņš 1931. g.
zuma mežs 2,60 — priede, egle 7535 J — 1. maijs.

Mežu pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un zemkopības ministra apstiprinātiem nosacījumiem.
Tuvākas ziņas un noteikumi Mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 14430v

K. M. Budžetu un kredītu pfiruulde
(Valdemāra ielā Ns 10/12, Rīgā)

izdos sacensībā
1930. g. 9. septembrī, pulksten 11 uz š. g. 3. septembra jauktās
izsoles nosacījumiem:
Virsnieku dzīvokļu atjaunošanas darbus IV gr.

ēkā JVs 20, Liepājas kara ostā, par ls 13.802,74.
Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 15. decembris.
Sacensība notiks Kara Min. Budžetu un kreditu pārvaldē,

Rīgā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 1-a, izsoļu telpās, augšā norādītā
dienā un stundā.

Piedāvājumi sacensībā nodrošināmi 5% apmērā no šeit uz-
rādītās summas.

Tuvāki paskaidrojumi — Kara min. Budžetu un kreditu
pārvaldes apgādības nodaļā, dz. 4, ist. 7, un ari Kāra būvniecības
pārvaldes techniskā daļā, Citadelē Nē 24, katru darbdienu. L 3908b

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

izdos jauktā izsolē
169 mgrants piegādi uz Liepnas—Balvu I šk. ceļa km 31 500

līdz 30,000. Nodrošinājums Ls 160,—.
Tuvākas ziņas kancelejā — darba laikā. L 3902 14452

13.rajona inženieris, Balvos,
L3905 ar šo atsauc 14453
savu š. g. 27. augusta ,,VaIdibas Vēstnesi" Ns 192 ievietoto
sludinājumu un paziņo, ka jaukta izsole minētam darbam notiks

š.g.9. sepfemSrl, pīkst. 11.

Viļānu 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 i. g.8. septembrim, iesūtot
ziņas par izglītību un līdzšinējo nodarbošanos.

13954 ! Pilsētas vafele.

Risas pilsētas lopkautuvei
vajadzīgi 83.000 kg siena ar piegādāšanu

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar 80 sant. zīmogmarkām, paraugs
un Ls 100,— drošības naudas jāiesniedz pilsētas tirdzniecības nodaļā
1. Ķēniņu ielā Nš 5, ist. 94 līdz 17. septembrim, pulkst. 15. L3916

Siens jāpiegādā mēneša laikā pēc piegādes piešķiršanas, pie
kam viņam labuma ziņā jāsaskan ar paraugu. Pretējā gadījumā
tirdzniecības nodaļai ir tiesība atteikties no siena pieņemšanas.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apsilde
izsludina

raikstveida sacensīfiu.-
1930. g. 10. septembri uz vienstatņa karuseļa virpmašīnu vvn

raizstveida ixsoli
1930. g. 18. septembrī uz čugunu, neapstrādātu, liešanai. 1. lab. —

32000 kg.
Sacensības un izsoles sākums pulksten 11 no rīta, ist. 121.

Dalībniekiem jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē, Oogoļa ielā N" ° 3,
ist. 103. L 3913. 14455b

Intendantnras mantu darbnīca
pārdos jaukta(muto. un rakstu.) voirāksolanfi

1930. g. 19. septembri, pulksten 10, darbnīcas telpās, Rīgā, Baldones
Ielā Ns 1:

1) lupatas: vilnas — 6600 kg; kokvilnas — 3.300 kg; dažādas —
2000 kg;

2) atkritumus: ādas — 10.526 kg; tūbas — 488 kg;
3) atgriezumus: dažādu ādu — 2485 kg.

Augšminētās mantas ir apskatāmas un ar vairāksoles no-
sacījumiem interesenti var iepazīties Intendantūras Mantu darbnīcā
Rīgā, Baldones ielā Ns 1, darbdienās no pīkst 8—11. 3924b

Liepājas ostas valde
izdos rakstveida izsolē

1930. g. 18. septembrī, pīkst. 12 dienā

zemāk minēto materiālu piegādi:
1. Mašīneļļa 600 kg
2. Stobru eļļa 200 „
3. Tauki stauferu 100 „
4. Petroleja 300 „
5. Spodrināma vilna 200 ļ,
6. Ziepes zili raibās, gab. ā 400 gr 50 „
7. Sveces, pac. 6 gab. uz 400 gr 24 „
8. Klingerits 2 m/m 30 „
9. „ 2'/2 m/m . . . 20 „

10. „ 3' m/m 30 „\
11. „ 4 m/m 10 „
12. Virves manilla 2 " apk 100 t. m
13. „ „ 2V2" „ 100 „
14. „ „ 3 " „ . 200? .,
15. „ „ 3V2" , 100 „
16. „ ? „ 4 " „ 100 „
17. „ „ 4V2" „ 100 „
18. Šmirģelaudeklis 29Vx21 cm Ns 0 10O Iok.
19. „ 29yx21 „ No 1 100 „
20. „ 29i/ 2x21 ? „ Ne 2 100 „
21. _ „ 29i/x21 „ No 3 ....... 100 „
22. Ādas cimdi norm. lielumā 100 pāri
23. Ķieģeļi, sarkani 10000 gab
24. Vīles plakanās 12" S 15 gab.
25. „ „ 12" B 5 „
26. „ pusapaļas 12" S 5 „
27. „ „ 12" B 3 „ ,
28. „ zāģu 6" 40 „
29. „ „ 5". . , 30 „
30. Spuldzes elektr. 200 vatt. 220 v. ar normālām ieka-

vām un L. O. V. iniciāļiem uz spuldzēm .... 25 „
31. Spuldzes elektr. 100 Vatt. 220 v 5 „
32. Spuldzes elektr. 60 Vatt. 220 v 10 „
33. „ „ 25 „ 220 v 20 „
34. Misiņš (latuns) apaļš 0 13m/m 2 kg
35. „ „ ' „ 0 19m/m 5 „
36. „ „ „ 0 25m/m 10 „
37- „ „ „ 0 38m/m 10 „
38. „ „ „ 0 50m/m 10 „
39. „ „ „ 0 60m/m 10 „
40. „ „ „ 0 65m/m 10 „ ?
41. „ „ „ 0 70m/m 10 „
42. Skārds, cink. jumtu (11 mārc. loksn.) 6000 „
43. Tērauda virve cink. 63 mm apk. 6x24 ar vienu

kaņepu iepinumu bez lodējumiem ar pretestību
130 kg uz 1 kv. mm 100 t. m

44. Tērauda virve, cink. 65 mm apk. 6x61 ar 1 kaņepu
iepinumu bez lodējumiem ar pretestību 130 kg
uz 1 kv. mm 220

45. Tērauda virve, cink. 0 20 mm ar 1 kaņepu iepinumu
6x61 pie atsevišķu stiepuļu 0 0,7 m/m ar pre-
testību 130 kg už 1 kv. mm . . .? 150 „

46. Tērauda virve cink. 0 15 mm ar 1 kaņepu iepinumu
6x37 pie atsevišķu stiepuļu 0 0,7 mm ar pre-
testību 130 kg uz 1 kv. mm 150 „

47. Tērauda virve cink. 0 28 mm ar 1 kaņepu iepinumu
6x61 bez lodējumiem pie atsevišķu stiepuļu
0 1,0 mm ar pretestību 130 kg uz 'l kv. mm 50 „

48. TeFauda virve cink: 0 22 mm 1 kaņepu iepinumu
6x61 bez lodējumiem pie atsevišķu stiepuļu
0 0,8 mm ar pretestību 130 kg uz* 1 kv. mm 50 „

49. Ostas valdes karogi 1x2 m, vilnas 5 gab.
Tuvākās ziņas un noteikumi Liepājas ostas valdes noliktavā,

Ziemeļ vak. ostmalā, 33 (tēl. 74) katru darba dienu no pīkst. 9—14.
Paraugi no tek. Ns 1—23 (ieskaitot) iesniedzami ne vēlāk kā

līdz 16. septembrim 1930. g. Liepājas ostas valdes noliktavā.
Piedāvājumi uz augšā minēto izsoli iesniedzami Ostas valdē

līdz uzrādītam laikam slēgtā aploksnē ar uzrakstu „Izsolei 18. sep-
tembrī 1930.".

Drošības nauda 5% apmērā no piedāvātās summas.
14307x 2*. Liepājas ostas valde.

Lutriņu virsmežniecība
paziņo, ka ,,Vald. Vēstn." š. g. 192. numurā izsludinātā izsole
par meža pārdošanu nenotiks Kuldīgas pagasta namā,
bet Lutriņu virsmežniecības kancelejā, Lutriņu meža muižā.

1930. g. 3. septembrī. 14392 Lutriņu virsmežniecība.

II Liepājas slimo kases
vēlēšanu kommisija

paziņo, ka šai kasei iesniegts tikai viens kandidātu saraksts darba
devēju pārstāvju vēlēšanām slimo kases statūtu izstrādāšanas kom-
misija un tamdēļ uz š. g. 5. sept. noliktās vēlēšanas nenotiks. Par
ievēlētiem skaitās: Aleksandrs Pernaus un Ādolfs Freihofs, bet
par viņu vietniekiem: Pēteris Sabuls un Jēkabs Zelmenis.

? Kommisijas priekšsēdētājs R. Krastiņš.
'4458b Locekļi: K. Evaldsons, Ž. Rutenbachs.
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