
pārgrozījums noteikumos par Brīvības
pieminekļa komiteju.

Pārgrozījumi Latvijas konservatorijas sa-
tversmē.

Pārgrozījumi un papildinājumi likumā par
pieminekļu aizsardzību.

Noteikumi par valsts pabalstu izsniegšanu
trūcīgiem skolēniem pamatskolās
1930./31. mācības gadā.

Valsts pabalstu sadalījums trūcīgiem skolē-
niem 1930./31. mācības gadā.

Papildinājums noteikumos no Latvijas
mercerizēšanai un balināšanai izvesto
audumu atpakaļ ievešanai.

Rīkojums par Kurzemes lauksaimniecības
biedrību savienības izstāžu eksponātu
pārvadāšanu.

Rīkojums visām aptiekām un drogu liel-
tirgotavām.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījums

noteikumos par Brīvības pieminekļa
komiteju.

(Izdots Latvijas Republikas Satversmes
81. panta kārtībā.)

Noteikumu par Brīvības pieminekļa
komiteju (Lik. kr. 210, 1927.) 8. pantu
izteikt šādi:

8. Brīvības pieminekļa komiteja izvēl
prezidiju, kas bez priekšsēdētāja sastāv
vēl no locekļiem, skaitā līdz astoņiem.

Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.
Ministru prezidenta vietā zemkopības

ministris V. Gulbis.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš.

Pārgrozījums
Latvijas Konservatorijas satversmē.
(Izdots Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
Latvijas Konservatorijas satversmes

(Lik. kr. 1923. g. 151) 55. panta otro tei-
kumu izteikt šādi:

,,Diplomu vai atestātu izsniedz tikai
tām personām, kuras vispārīgās iz-
glītības ziņā pielīdzināmas pilnu vidus-
skolas kursu beigušiem ar gatavības
apliecību".
Šis pārgrozījums ir spēkā ar tā izsludi-

nāšanas dienu.

Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.

Ministru prezidenta vietā zemkopības
ministris V. Gulbis.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Pārgrozījumi un papildinājumi
likumā par pieminekļu aizsardzību.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
Likumā par pieminekļu aizsardzību

(Lik. kr. 1923. g. 75. un 1929. g. 182) iz-
darīt šādus pārgrozījumus un papildi-
nājumus:

I. 2 1. pantu izteikt šādi:
Pieminekļu pārvalde sastāv no a) pie-
minekļu valdes, kā materiālās kul-
tūras pieminekļu nozares, b) folkloras
krātuves, kā garīgās kultūras pie-
minekļu nozares, un c) Valsts vēstu-
riskā muzeja.

II. Pievienot likuma beigās pēc 26. p,
šādu jaunu nodalījumu par valsts
vēsturisko muzeju.

C. Valsts vēsturiskais muzejs.
27. Valsts vēsturiskā muzeja uzdevums

ir. glabāt, izstādīt un popularizēt dažādas
senatnes, kā arī jaunāko laiku kulturālās
vērtības, kurām ir archaioloģiska, etno-
loģiska. vēsturiska vai mākslas nozīme
un kuru uzglabāšana ir Latvijas valsts
un tautas interesēs,

28. Muzeja darbību noteic un vada
Pieminekļu pārvalde.

29. Muzeju pārzina saskaņā ar Pie-
minekļu valdes instrukcijām Pieminekļu
pārvaldes izraudzīts un izglītības ministra
apstiprināts direktors.

30. Pieminekļu valdei ir tiesība pie-
ņemt mantas uzglabāšanai un izstādīšanai
muzejā no iestādēm, biedrībām un pri-
vātām personām.

31. Noteikumus par muzeja apmeklē-
šanu, darbvedību un iekārtu izstrādā
Pieminekļu pārvalde un apstiprina iz-
glītības ministris.

Ar šoatcelts likums par Valsts vēsturisko
muzeju (Lik. kr. 1924. g. 72).

Šie papildinājumi ir spēkā ar to iz-
sludināšanas dienu.

Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.

Ministru prezidenta vietā zemkopības
ministris V. Gulbis.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Apstiprinu.
1930. g. 9. septembrī.

Izglītības ministris E. Ziemelis.

Noteikumi
par valsts pabalstu izsniegšanu
trūcīgiem skolēniem pamatskolās

1930/31. māc. gadā.
1. Pabalstu summas tiek pēc vajadzības

un saskaņā ar izglītības ministra apstipri-
nātu sadalījumu izsniegtas pamatskolu
inspektoru rīcībā.

2. Izsniegtā pabalstu nauda inspekto-
riem līdz viņas izlietošanai uzglabājama
valsts bankas nodaļā uz atsevišķa rēķina,
un nekādā ziņā veikaliem nav iepriekš
izsniedzami avansi, lai tikai vēlāk par
viņiem norēķinātos. Par ienākušām un
izlietotām summām vedama kases grā-
mata.

3. Pabalstu summas izlietojamas trū-
cīgo skolēnu pabalstīšanai: a) mācības
grāmatām, b) mācības piederumiem un
c) nepieciešamiem apģērba gabaliem resp.
apaviem.

4. Mācības grāmatas ieskaitāmas
skolas inventārā un izsniedzamas skolē-
niem lietošanai pēc vajadzības. Par pa-
balsta summām iegādātām mācības grā-
matām ikkatrā skolā vedams īpašs saraksts
resp. katalogs ar atzīmēm, kādos laikos
un kādiem skolēniem grāmatas tikušas
dotas lietošanā. Par nolietoto grāmatu
izņemšanu no apgrozības taisāma attiecīga
atzīme.

5. Mācības piederumu izsniegšanu
skolās regulē skolas padome: sastāda
pabalstāmo skolēnu sarakstu un konstatē
saņemto priekšmetu lietderīgu izlietošanu.

6. Apģērbu un apavu izsniegšanu
tāpat regulē skolas padome, bet skolēnu
paraksti par pabalstu saņemšanu pievie-
nojami nolēsēm. Sevišķos gadījumos trū-
cīgiem skolēniem var izsniegt arī apģērbu
un apavus, bet šim nolūkam katra skola
var izdot ne vairāk kā trešo daļu no
viņai piešķirtā pabalsta. Izņēmumi pie-
laižami tikai ar izglīti' as ministra pie-
krišanu.

7. Pabalstu izsn gšanas veids.
Inspektors izsniedz skolu pārziņiem no-
teiktu summu resp. atvēl viņiem kreditu
izglītības ministrijas mācības līdzekļu no-
daļā vai kādā citā lielākā veikalā. Apģērbi
un apavi iepērkami lielākos un solīdākos
veikalos, kam laba reputācija. Skolēniem
izsniedzami tikai gatavi pēc mēra iegādāti
apģērba gabali un apavi. Nešūtas drānas
vai dziju un ādas gabalus skolēniem nevar
izsniegt. Transporta un komandējuma
izdevumi no pabalstu summāmnav sedzami.

1. piezīfne. Pabalstu sadalījumu pa
skoJām sastāda inspektors.

2. piezīme. Sarakstu par iegādājamiem
mācības līdzekļiem apstiprina skolu
valdes prezidijs.

3. piezīme. Iepirkumu cenas nedrīkst
pārsniegt preču tirgus vērtību, bet no
veikaliem prasāms 100/0 līdz 20%
rabats par labu skolām.

8. Iepirkumi izdarāmi 1, mācības pus-
gadā un nolēses iesūtāmas skolu departa-
mentam ne vēlāk par tā paša mācības
gada 1. aprīli.

9. Pie nolēsēm pievienojami iepriekšē-
jos punktos uzrādītā kārtībā sastādīti
dokumenti un īpašā pavadrakstā dodams
pārskats par summu izlietošanu. Pārskatā
uzrādāms: a) cik skolām pabalsti izsniegti
un cik skolēnu tādu saņēmuši; b) kāda daļa
izsniegta grāmatām, kāda mācības piede-
rumiem un kāda apģērbiem un apaviem;
c) cik un kādi mācības piederumi izsniegti
skolēniem katrā skolā.

10. Mācības grāmatu izvēlē, iepirkšanas
kārtībā un pabalstu izdalīšanā ievērojams
lietderības un taupības princips.

1930. g. 10. septembrī. N° P 2110.

Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš.
Tautskolu direktors J. Jūrgens.

Apstiprinu.
1930. g. 6. septembri.

Izglītības ministris E. Ziemelis^

Valsts pabalstu sadalījums trūcīgiem
skolēniem 1930./31. mācības gadā/

1. Rīgas pils. I iec. . . Ls 4.500
2. „ ' „ II „ . . „ 2.000
3. ,, apr. I ,, . -. ,, 4.600
4. „ „ II , ,- . . „ 4.400
5. Cēsu apr '? - . . ,, 4.300
6. Valmieras apr ,, 4.500
7 Valkas apr „ 5.000
%. Madonas apr-/ .... ,, 5.700
9. Liepājas apr ,, 8.000

10. VentspiĻsTapr „ 5.020
11. Ai&putes'-Kuldīgas apr.. ,, 6.000
12. Tirkjfma-Talsu apr. . . ,, 5.600
13. Jelgavas apr ,, 4.700
14. JSauksas apr ,, 4.000
r5. ^Jēkabpils apr „ 6.500
16. Ilūkstes apr „ 7.000
17. Daugavpils apr. I iec. „ 9.000
18. „ „ II „ „ 12.500
19. Rēzeknes apr. I iec. . ,, 10.500
20. „ „ II „ . „ 10.500
21. Ludzas apr , 14.000
22. Jaunlatgales apr. ... „ 16.000
Papildu skolām . . . ... „ 5.000

Ls 159.320

1930. g. 11. septembrī. N° P-2110.

Skolu departamenta direktors K. Ozoliņš
Tautskolu direktors J. Jūrgens.

Rīkojums Nr. 201
1930. g. 9. septembrī.

Papildinājums noteikumos ,,No Latvijas
mercerizēšanai un balināšanai izvesto au-

dumu atpakaļ ievešana".
(Rīk. JV» 176, izsl. 1930. g. „Valdības

Vēstneša" 166. num.).

Papildinot rīkojumu N° 176/30. g.,
nosaku, ka uz minētā rīkojumā pievesto
noteikumu pamata akc. sab. ,,Juglas
manufaktūrai" atļauts izvest uz ārzemēm
uzlabošanai raibi austus kokvilnas au-
dumus un ievest uzlabotos audumus at-
pakaļ Latvijā, pie kam par atpakaļ ie-
vestiem audumiem iekasējama muitas no-
dokļu starpība starp 187. p. attiecīgā
punkta a burta un likmi, kāda piemēro-
jama ievestiem audumiem.

Finanču ministris A. Petrevics.
Muitas depart. vicedirektors B. Pavasars.

Atgādinājums.
Farmācijas valde atgādina visām ap-

tiekām un drogu lieltirgotavām, ka sa-
skaņā ar 1924. g. ,,Valdības Vēstneša"
133. numurā izsludināto rīkojumu serumus
un vakcinas drīkst izsniegt privātām per-
sonām un to organizācijām tikai uz
ārstu receptēm.

Minētā rīkojuma neizpildīšanas gadī-
jumā vainīgos aptieku un lieltirgotavu
pārvaldniekus sauks pie likumīgas at-
bildības.

Rīgā, 1930. g. 10. septembrī.
Farmācijas valdes priekšnieks

M. Pusbarnieks.
Darbvede E. Rūtenbergs.

Rīkojums Nr. 429
1930. g. 11. septembrī

par Kurzemes lauksaimniecības biedrību
savienības izstāžu eksponātu pārvadāšanu.

Uzdodu valsts dzelzceļu stacijām pie-
ņemt pārvadāšanai zemāk uzrādītos ter-
miņos un līdz turpat uzrādītām stacijām,
kā parastā, tā arī pasažieru ātrumā Kur-
zemes lauksaimniecības biedrību savienības
sarīkojamo lauksaimniecības, rūpniecības,
mājturības, technikas un lauku labierī-
cības izstāžu eksponātu sūtījumus:

.1) laikā no š. g. 12.—22. septembrim
.no Skrundas—Aizputes līnijas sta-
cijām, kā arī no visām citām valsts

?'' dzelzceļu stacijām, pārvadājot vir-
zienā caur Skrundu līdz Aizputes
stacijai;

2) laikā no š. g. 14.—28. septembrim —
līdz Vaiņodes atacijai.

Tāpat uzdodu Aizputes un Vaiņodes
stacijām divu nedēļu laikā, pēc attiecīgas
izstādes izbeigšanās dienas, kura uzrādīta
augstāk, pieņemt nepārdotos eksponātus
pārvadāšanai līdz viņu pirmējām izsūtī-
šanas stacijām.

Minēto izstāžu eksponātu pārvadāju-
miem, kā sūtīšanai uz izstādi, tā ari ne-
pārdoto eksponātu atpakaļsūtīšanai no
izstādes uz pirmējo izsūtīšanas staciju,
piemērojami eksponātu pārvadājumiem
1928. g. „Valdības Vēstneša" 170. num.
iespiestā Valsts dzelzceļu preču tarifa
I daļas 41. § nosacījumi un saskaņā ar
tiem jāaprēķina veduma maksa par valsts
dzelzceļu daļu ar 250/tarifa pazeminā-
jumu.

Rīkojums spēkā no š. g. 12. septembra
līdz š. g. 14. oktobrim.

Dzelzceļu galvenā dir. v. i. K. Spriņģis.
Finanču direktora v. i. I. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iecelšanas.

Pavēle J\fs 58.
Ieceļu Pēteri S i 1 k a 1n u par Ilūkstes notāru,

ar pagaidu sēdekli Subatē.
1930. gada 12. septembrī.

Tieslietu ministris J. Pabērzs.

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 izraeli
Judasa d. 0 o 1 d i ņ u , apsūdzētu pēc k. s. I.
134. p.

Goldiņš dzimis 1897. g. 23. jūnijā, pēc nodar-
bošanās tirgotājs, Mozus ticīg?, žīds, 4 kl. vidus-
skolas izglītība, Rīgas pilsētas piederīgs, pirms
iesaukšanas kara dienestā dzīvojis Rīgā, Lāč-
plēša ielā .No 1Q0, dz. 3.

Kam būtu zināma viņa atrašanās vieta,
nekavējoties zinot 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. 10. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

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

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

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

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

Latvijas valdības j£iL oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot s^^^S^^K^^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija: ^*^^^l^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JN2 2. Tālrunis 20032 ^

^^^^^^^^^
Rīgā, pilī M> 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^ļp 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



minētam valstīm

PAZIŅOJUMS.
Zemkopības ministrija paziņo, ka saskaņā ar Latvijas-Igaunijas 1920. g. 19. oktobra konvencijas par robežas noteikšanu un novilkšanu daba starp

XVII! panta piezīmi zemāk uzrādītām Igaunijas saimniecībām ir tiesības lietot viņām piederošas pļavas un meža gabalus Latvijas territorijā vai paturēt savu agrāko saim-
niecisko vienību līdz tam laikam, kamēr atdalāmie gabali skaitās kā saimniecību sastāvdaļas.

*» ,.j- „ »+.** =„ ,,„4.„ i„„,,„ :.-, - e S Atgriezuma atrašanās vieta
*! Mājas atrašanas vieta Igaunija|

^
||-

Latvija Ar kādiem lēmumiem tiesības Kādas tiesības

ļ| Mājas nosaukums ? 11 £ģ- piešķirtas piešķirtas
^ Apriņķis Pagasts Muiža 2~3 Apriņķis Pagasts '
™—— - —.— ?

1 Variko Valkas Coru Liellugažu 2 15,84 Valkas Lugažu Bij. jauktās Latv. - Igaunijas Saimnieciskās vienī- 1
robežu kommisijas 1926. gada bas tiesības
20. decembra protokols

2 Ala Rutkel fk 16 ., „ 1 7,02 „ „ Tāpat Tāpat
3 Lejas Ventes N° 49 Kāģeru Kāģeru 2 7,32 „ Valkas Tāpat Tāpat
4 Rukul-Karel N° 9 Pērnavas i Plāteres Plāteres 5 14,44 Valmieras Ipiķu Tāpat Tāpat
5 PurklāviK°8(PurklauJaak) ., . „ Plāteres . 4 13,89 ., „ Tāpat Tāpat

(Ķirbeles)
6 Pustoš Medvedica Pečoru Lauru SeļcoDaļičino 1 10,21 Jaunlatgales Kacēnu Jauktās Latvjas-Igaunijas Tāpat

kommisijas robežu lietāsl928.g.
16. novembra protokols

7 Aboļi Ka 1 Valkas Coru Lugažu 1 9,08 Valkas Lugažu Tāpat Tāpat
8 Reningi JSf» 17 ,, Valkas pils. Liellugažu 1 5,09 „ Valkas pils. Tāpat Tāpat
9 Engelhardshofa muiža. . . . Valkas patrimonilā- « Engelhards- 2 8,43 ,, Valkas Tāpat Tāpat

apgabals hof
10 Kalna Ventes N° 50 .... Valkas Kāģeru Kāģeru 2 17,05 „ „ Jauktās Latvijas - Igaunijas Tāpat

kommisijas robežu lietās!929.g.
19. oktobra protokols

11 Kalna Pūriņi N° 35 ,, ,, ,, 1 20,14 ,, ,, Bij. jauktās Latv. - Igaunijas Tiesības lietot Lat-
robežu kommisijas 1927. g. vijā palikušos meža un
30. marta protokols pļavu gabalus

12 Jaun Sīļi K° 28 „ „ „ 1 6,61 „ „ ' Tāpat "Tāpat
13 Jaun Sīļi N° 28a „ „ „ 1 6,90 „ „ Tāpat Tāpat
14 Kalna Kalce Ka 52 „ „ „ 1 20,41 „ „ Tāpat Tāpat
15 Ala Kīvit Ka 23a ,, ,, ,, 2 16,53 ,, „ Tāpat Tāpat
16 Mae Kīvit Ka 23b „ „ 2 16,73 „ „ Tāpat Tāpat
17 Ķīši Ka 30 „ „ „ 1 10,03 „ „ Tāpat Tāpat
18 Lejas Luntes Ka 33 „ „ „ 1 14,10 „ „ Tāpat Tāpat
19 Meloti Ka 51-A un 51-B . . . „ „ „ 2 19,00 „ „ Tāpat Tāpat
20 iSīļi Ka 29 > „ „ „ 1 14,85 „ ,, Tāpat Tāpat
21 ™ Vec Kalči Ka 53 „ „ „ 1 14,24 „ „ Tāpat Tāpat
22 Veike Sapram Ka 22 . . . . „ „ „ I 14,60 „ „ Jauktās Latvijas - Igaunijas Tāpat

kommisijas robežu lietās 1928.g. Tāpat
16. novembra protokols

23 Mae Pukrito Ka 14 , „ „ 1 9,66 „ „ Tāpat Tāpat
24 Purklavi N°7 (Purklau Pēter) Pērnavas Plāteres Plāteres 4 4,32 Valmieras Ipiķu Tāpat Tāpat

(Ķirbeles)
25 Kirble Endrik Ka V .... „ ,. Plāteres 5 11,70 „ „ Tāpat Tāpat

Zemkopības departamenta direktors P. Grāvs.

Mērniecības daļas vadītājs J. Kociņš.

Pārskats par lipīgu slimību izplatīšanos Latvijā
no 1930. gada 1. līdz 31. jūlijam.

?o
E £ m nj "5, . jc
° C 3 5 a>wo) o.

Apriņķu un pilsētu 2 «
mc > M2«J3;§ ~ S

nosaukums|..«,|| «
f||.:* £| g|J.|. ļ g

S&i|S3a-b^|.| :§|^-s-gs-2s 1HHSSeoHQUCUQSa, U<Htt-JH(» °

Rigas pilsēta. ... 77 1 — 10, 51 18 15 23 19 1 5 5 — — 1 1 1 29 — 5
Rīgas apr 13 — — 16 11 6 3 4 1— — 1 3— 2
Cēsu apr 1 — — — 4 2 1 — — — — — — — — — — 3
Valmieras apr. ... 5 — — 1 2 10 2 2 — — 1 1 _ _ _ _ _ 10
Valkas apr 3 — — 2 2 17 1 3 — — 1 1 3 — 1 — 1
Madonas apr. ... — — — 9 — 9 — — — — — 1 — 1 — — — —
Liepājas pilsēta. .. 2 — — 14 14 9 — 4 4 — — — — 1 — — — — — —
Liepājas apr. ... — — — — 1 2 1 — 1 — — — — — — — — —
Aizputes apr 1 2 2 3 — — — — — '
Kuldīgas apr. ... 2 — — 4— 5 2 1 5 — — — — —— — — 2 — —
Ventspils apr. ... 3 — — 2 7— 1 3 — — — — — 1 — 16
Talsu apr 2 — — — — — 1 2 — — — — — — 2 — 3
Tukuma apr. ... 12 2— 7 7 — — — — — — __ \ — —
Jelgavas pilsēta .. 3 — — — 4 — 4 — — — — — — — 2 — — —
Jelgavas apr. ... — — — 1 — 1 5 1 1 — — — — — — — — —
Bauskas apr. ... 2 — — 1 — — 1 1 1 1 _ _ 1 _ _ 6— 1
Jēkabpils apr. ... 4 — — 7 114 1 — — — — — — — — — — —
Ilūkstes apr 1 — — — — 9 — — — — — — — — — 3 — —
Daugavpils apr. .. 8 2 — 16 1 6 2 4 7 — — — — — — 7— 1
Rēzeknes apr. ... 2— — — 1 1— 3 2 — — — — — — 4— 6
Ludzas apr 2 — — — 2 1— 2 — — — — — — — 3 — 6
Jaunlatgales apr. .. —1 — — — — — — 1 — — — — — — — 17 — 13

Kopā 143 3 — 87 103 122 47 54 41 I 7 9 — 12 5 4 79 — 67

Veselības departaments.

Paziņojums JV2 232.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri šādas atlīdzī-
bas lietas:

1930. g. 14. oktobri, pulksten 15

Rīgā. Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 2.

1853. Meera Lufta atlīdzības lietu par
celtām ēkām Preiļu pilsētas apbūves gab.
No 219F.

1854. Oustes Trans atlīdzības lietu
par celtām ēkām un stādītiem augļu
kokiem Ventspils apriņķa Puzes pagasta
Pasiču mežsarga mājas saimri. N? 127FFa
(mežsarga dienesta zeme).

1855. Ņinas Sobinovas atlīdzības lietu

par celtām ēkām Rīgas Jūrmalas pilsētas
Majoru apb. gab. Ka 42F.

1930. g. 21. oktobri, pulksten 15
turpat.

1856. Jura Ķikusta atlīdzības lietu
par celto ēku Jaunlatgales apriņķa Viļakas
pagasta Viļakas muižas saimn. N° 1336F.

1857. Simona Lurje atlīdzības lietu
par pirktām ēkām un augļu dārzu Krāsla-
vas pilsētas apb. gab. N? 1297F, kurš
piešķirts Marijai Seleckis.

1858. Sarkaņu pagasta sabiedrības atlī-
dzības lietu par celtām ēkām Madonas'
pilsētas apb. gab. KaKa 346F un 356F.

1859. Kārļa Zariņa atlīdzības lietu
par pirktiem augļu kokiem un krūmiem
Valmieras apr. Alojas pag. Ungurpils mui-
žas saimn. N2N0 179F un 180F.

Rīgā. 1930. g. 12. septembrī.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētāja v. K. Freimanis.
Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Paziņojums.
Bekona cenu kotācijas kommisija savā š. g. 15. septembra sēdē konstatēja, ka

eksportkautuves laikā no 1. augusta līdz 6. septembrim par iepirktām bekona cūkām
maksājušas šādas cenas:

Konzuma eksportkautuve:
no 1. augusta no 25. augusta no 1. septembra
līdz 23. august. līdz 30. august. līdz 6.septembr.

par cūkām dzīvsvarā no 64— 74 kg Ls 0,96 Ls 0,96 Ls 0,96
„ 75— 79 „ „ 1,05 „ 1,06 „ 1,03
„ 80— 91 „ „ 1,10 „ 1,10 „ 1,07
„ 92—100 „ „ 1,05 „ 1,06 „ 1,03
'„ III—126 „ , 1,05 „ 1,03 „ 1,03

Valmieras eksportkautuve:
no 1. augusta no 3. augusta

līdz 2. augustam līdz 16. augustam
par cūkām dzīvsvara līdz 74k g Ls 0,92 Ls 1—

no 75— 83 „ „ 0,97 „ 1,05
„ 84— 90 „ „ 1,03 „ 1,10
„ 91— 95 „ „ 0.97 „ 1,05
„ 96—120 „ „ 0,92 — un

no 16. augusta no 23. augusta no 30. augusta
līdz23.augustam līdz30.augustam līdz 6.septembr.

par cūkām dzīvsvarā no 64— 74 kg Ls 0,96 Ls 0,96 Ls 0,96
» » » „ 75— 79 „ „ 1,06 „ 1,06 „ 1,03
„ „ „ „ 80— 91 „ „ 1,10 „ 1,10 „ 1,07
>, „ „ ,. 92—100 „ „ 1,06 „ 1,06 „ 1,03

„ 101—110 „ „ 1,03 „ 1,03 „ 1,03
„ 111—126 „ „ 1,03 „ 1,03 „ 1,03

un atvilkušas iepirkto cūku pārvadāšanas izdevumiem atkarībā no attāluma — no
iepirkšanas vietas līdz eksportkautuvei — no 3—8 sant. par kilogramu.

Londonas bekona cenas laikā no š. g. 1. augusta līdz š. g. 6. septembrim konstatēja
76—80 šil. par centneri.

Veterinārvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis A. Baltkauls.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p'., meklē
8. Daugavpils kājn. pulka kareivi Vikentiju
Istina d. Stefanoviču, apsūdzētu pēc kara
sodu lik. 134. p.

Stefanovičs dzimis 1899. g., katoļticīgs, pēc
tautības leitis, pagasta skolas izglītība, pirmspasaules kara bijis piederīgs pie Kaunas gub.
Novo-Aleksandrovas apr. Antolejas pag.'

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 ties-
neša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 10. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

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

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Papildinājums saistošos noteikumos
par ielu un ietņu ierīkošanu,

uzturēšanu un aptīrīšanu Smiltenē.
Pieņemts domes 1930. gada 10. maija sēdē
(prot. N° 18) un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas būvniecības pārvaldes 1930. g.
4. septembra lēmumu, raksts JVs792071930. g.
Saistošos noteikumos par ielu un ietņu

ierīkošanu, uzturēšanu un aptīrīšanu
Smiltenē („Vald. Vēstn." 1927. g. 230. nu-
murā) pie 20. panta ievest šādu piezīmi:

Piezīme. Visos pantos no 8.—20. teik-
tais attiecībā par ielām attiecas ari
uz šosejām.

Pilsētas galva P. Migla.
Darbvede A. Millers.



Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
20. septembrī, pulkst. 11 dienā,
Rīgā, Nummurmuižas ielā Ns 2,
dz. 1, Kara ministrijas armijas
ekonom. veikala u. c. lietās
pārdos Arvīda Blaumaņa kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 290.

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

Rīgā, 1930. g. 28. augustā.
15204 Tiesu izp. J. Zirģels.

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 13. septembrī,

,,T r a v i a t a" prof. Georga Šnēfogta vadībā.
Piedalās Zelma Gotliards, Alvils Snenners, Vik-
tors Stots, Gustavs Neimanis, Jānis Kārkliņš u. c.
— Svētdien, 14. septembrī, pulksten 2 dienā
balleti: ,,PoIovciešu dejas", ,,Pēc kar-
nevāla" un ,,Pachita" pēdējais cēliens.
Piedalās Aleksandra Feodorova un viss ballets.
,,Polovciešu dejas" ņem dalību ari koris. Diri-
ģents Otto Karls. Uz šo izrādi katrs pieaudzis
var ņemt vienu bērnu par brīvu līdz un divi
bērni var nākt uz vienu biļeti. Pulksten 7.30
vakarā ,,Pīķa dāma". Galvenās lomās Milda
Brechman-Št 'engels, Nikolajs Vasiljevs, Herta
Lūsis, Helēna Berzinskis, Alberts Verners, Viktors
Stots, Jānis Kārkliņš u. c. Diriģents Teodors
Reiters. — Pirmdien, 15. septembrī, pulksten 7.30
vakarā Raiņa piemiņas vakars. Pēc
Dr P. Kalniņa, F. Cielēna un K- Dziļlejas ievad-
runām — koncert 5, kurā piedalās Milda Brech-
man-Štengels, P. Baltābols, L. Garut un Ādolfs
Kaktiņš, un strādnieku teātra uzvedums ,,Ave
sol". Biļetes dabūjamas operas kasē.

Nacionālais teātris. Ievērojot komēdijas ,,P i I d-
spalva" lielos panākumus, iugas izrādes no-
liktas jaunnedēļ: otrdien, ceturtdien, sestdien.un
svētdien. — Sestdien, 13. septembrī, pulksten 7.30
vakarā Annijas S i m s o n e s viesizrādē L. Fodora
komēdija ,,P i 1 d s pa 1 v a". — Svētdien, 14. sep-
tembrī, pulksten 2 dienā tautas izrādē A. Sau-
lieša traģēdija ,,Ķēniņš Zaul s". Pulksten 7.30
vakarā Annijas Simso' nes viesizrādē L. Fodora
komēdija ,,P i I d s p a 1 v a". — Pirmdien,
15. septembri, pulksten 7.30 vakarā, tautas iz-

rādē, sakarā ar Raiņa piemiņas dienām ,,J ā -
zeps un viņa brāļi", kuras pirmais tra-
ģēdijas atkārtojums bij galīgi izpārdots.

Pārgrozījumi Madonas pilsētas
pagaidu būvnoteikumos.

Pieņemti Madonas pilsētas domes 1930. g.
31. jūlija sēdē (prot. Ns 8, 5. §) un apstipri-
nāti ar būvniecības pārvaldes 1930. gada

5. septembra . rakstu Ns 79206.

Pagaidu saistošo būvnoteikumu (publi-
cēti ,,VaId. Vēstn." 1925. g. 41. numurā)
7. § līdz piezīmei skaitīt par atceltu un
izteikt šādi:

7. §. Saimniecības centrā var celt ēkas
ne augstākas par 12 metriem, sadalot

tās ne vairāk, kā 3 pilnos stāvos, pie kam
apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek skaitīta
kā stāvs.

Piezīme: b) no 7. § paredzētiem aug-
stumiem un stāvu skaita var atkāpties,
ja tiek būvētas sabiedriskas ēkas.

Madonas pilsētas galvas v. (paraksts).
Sekretārs 0. Krafts;

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 13. septembrī.

Devīzes:
1 Amerikas doliars 5,174—5,184
I Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku 20,29—20,44 .
100 Beļģijas telgu 72,00—72,55
100 Šveices franku 100,25—101,00
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu .... 138,40—139,10
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Austrijas šiliņu 72,85—73,55
100 Cechoslovakii 'as kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes g'uidenu .... 208,1,5—209,20
100 Vācijas marku 123,20—123,85
100 Somijas marku 12,95—13,07
100 Igauniias kronu 137,80—138,50
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 54—62

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 66—97

Rīgas biržas, kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors M. Ārons.

P )(Ficssi
sltāāimMļMmi.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1930. g.
30. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē attaisīs un no-
lasīs 1930. g. 1. maijā Cesvaines
pag. mir. Pētera Andreja d.
Sinuka testamentu.

Rīgā, 1930. g. 11. septembrī.
Priekšsēdētāja v- A. Veidners.

15111z Sekr. v. E. Lasmans.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1930. g.
30. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1930. g. 4. augustā Rīgā
mir. Jāņa Štauera testamentu.

Rīgā, 1930. g. 11. septembri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

15112z Sekr. v. E. Lasmans.
Grīvas iec. miertiesnesis,saskaņā

ar Sodu lik. 218. p. izsludina, ka
1930. g. 29. jūlijā Aksentijs
Blins-Blinovs pēc Sodu lik. 209.p.
sodīts ar naudas sodu Ls 5,—
apmērā, vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz vienu dienu.

Atzīme: Aksentijs Blins-Blinovs
Grīvas pilsētā uz tirgus nav ievē-
rojis saistošos noteikumus par
piena un piena produktu pār-
došanu.

Grīvā, 1930. g. 10. septembri.
15156z Miertiesu. J. Norvels.

Kārķu pagasta tiesa,
Valkas aor'., pamatojoties uz savu
1930. g. 5. augusta lēmumu un
uz pag. tiesu lik. 108. un 109.
(276., 277.) p., ar šo izsludina, ka
laulātie draugi Augusts Dāvā d.
Kauliņš un viņa sieva Alvīne
Kārļa m. Kauliņš, dzim. Galviņš,
pieņem (adoptē) par savu bērnu
un mantnieku Igaunijas pavalst-
nieku Jāni-Voldemāru Kauliņu,
dzimušu 1910. g. 1. jūlijā, kam
nemainās uzvārds ,,Kauliņš".

Personas, kam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tiek uz-
aicināti pieteikties šaī pagast-
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Valdības Vēstnesī" trešo
reizi. Pēc minētā termiņa note-
cēšanas nekādi iebildumi vairs
netiks pieņemti un adopcija
skaitīsies par likumīgā spēka
gājušu. 14745

Kārķu pagasttiesā,
1930. g. 19. augustā.
1 Pagasta tiesa.

Rigas apgabaltiesas 2. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
19. septembrī,}; pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Daugavpils ielā JV°74, dz.25,
pārdos Vladimira Essertakustamu
mantu, sastāvošu no obligācijas
un novērtētu par Ls 4000.

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

Rīgā, 1930. g. 3. septembrī.
15207 Tiesu izp. Ed. Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
22. septembrī, pulksten 1 dienā,
Rīgā, Tērbatas ielā Ns 6/8, veik.,
Baltijas lauks, biedrības krāj-
aizd. sab. lietās pārdos sab.
„Latvijas Eksports" kustamu
mantu, sastāvošu no šujmašīnām
un novērtētu par Ls 160').

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

Rīgā, 1930. g. 4. septembrī.
15205 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
19. septembrī, pīkst 12 dienā,
Rīgā, Matīsa ielā X» 145, pārdos
Helmuta Kāļa kustamo mantu,
sastāvošu no 1 lietota pianino
,,Fibiger" firmas, novērtētu par
Ls 1600,—.

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

Rīgā, 1930. g. £>. septembri.
15215 Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
24. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 128/130,
pārdos A/s. A. Jansons kokap-
strādāšanas fabr. kustamo mantu,
sastāvošu no 1 kopējamās mašī-
nas, novērtētu par Ls 1800,—.

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

Rīgā, 1930. g. 9. septembrī.
15214 Tiesu izp. 1. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ns 68, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasībā par Ls 35.887,20 ar
soda procentiem un izdevumiem
pēc Rīgas apgabalt. 3. civīlnod.
1929. g. 8. oktobra pavēles

Ka 331955, 1930. g. 6. novembri,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Akc. sab. „Stars"
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Rīgā, Kr. Barona ielā .N° 136,
11 hip. iec. ar zemes grāmatu

reģistra Ns 1838 (grupā 35,
grunts Ns 94) un sastāv no
pilsētas dzimts rentes grunts
gabala 15772 kv. mtr. platībā
ar uz viņu atrodošām ēkām un
mašīnām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 112.000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 188.923,— un
30.000 vācu markām;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas
tiesības 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. 5. septembrī.
15219 Tiesu izp. I. Driba.

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē

publiskos torgos pārdos Jāņa-
Eduārda Jura d. Lasmaņa ne-
kustamu īpašumu Jēkabpils apr.,
Saukas pag. ,,Birznieku" mājas,
ar zemes grāmatu reģistra
Ns 5387, 21,08 ha platībā T

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2000,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15163 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembri, pulksten 10 rītā,
Jelgavas . apgabaltieas sēžu zālē
puoliskos torgos pārdos Friča
Ernesta d. Krūmiņa nekustamu
īpašumu, Ventspils apr. Puzes
pag. ,,Krūmkalni" mājas ar
zemes grāmatu reģ. Ns 2830/8047,
21,33 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 3200,—
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 Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15164 Tiesu izp. K- Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jāņa
Jāņa d. Stepiša nekustamu
īpašumu Jelgavas apr., Tērvetes
pag. ,,Alkšņupītes" mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 9095,
15,87 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku oarādiem par Ls 2700,—

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jelgava-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam būtu kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepie-

laiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz
pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī ,
15165 Tiesu izpild. K. Burdais,

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgava, Aka-
dēmijas ielā N° 24, ist. 20,

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Žaņa
Jura d. Vinkevica uekustamu
īpašumu Jelgavas apr., Mež-
muižas pagasta ,,Gross-Pidul"
mājas, ar zemes grāmatu reģistra
Ns 1975;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7100,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 6000,—
ar o/4)kapersonām,kasvēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15166 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasību apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jāņa
Ģederta d. Purvišķa nekustamu
īpašumu Bauskas apr. Ceraukstes
pag. ,,Reven - Ozol" māju,
42,80 desetinas platībā, ar zemes
grāmatu reģ". N° 4848;

2) ka īpa šums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 9500,—
ar % un 1907. g. 6. martā ar
žurn. Ne 530 korob. mūža uzturu
Līzei Purvišķis;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15167 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
c? l?ja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā N° 24, ist. 20, paziņo:

I) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 3930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jūliusa

Kārļa d. Šmūdzes nekustamu
īpašumu Bauskas apr. Ceraukstes
pag. ,,Vācel-Jākob" mājas,
54,22 desetīnas platībā, ar zemes
grāmatu reģ. N°4806;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8.900:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 17.590
ar %.

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Jelgavas-Bauskas
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15168 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai. 1930. g.
26. novembri, pīkst. 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Pētera
Mārtiņa d. Melnača nekustamu
īpašumu Bauskas apr. Kurmenes
pag. ..Zvirbuļu" mājās, 17,8!
hektāru platībā, ar zemes grā-
matu reģ. N° 5304;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2100
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
llūkstes zemes grāmatu nodaļā.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo;

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pīkst. 10 rītā, Jel-
gavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Friča
Kārļa d. Pinne nekustamu īpa-
šumu Tukuma apr., Blīdenes
pag. ,,Dreimaņu" mājas 30,78
hektāru platībā, ar zemes grā-
matu reģistra Ns 1262;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 5800,—
ar %;

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

5/ ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Tukuma-
Talsu zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo nekustamo
īpašumu, kas pārdošanu nepie-
laiž, tādas tiesības jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo nekust,
īpašumu ir ieskatāmi Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15169 Tiesu izpild. K. Burdais.

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

Visi papīri un dokumentu, at-
tiecošies uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15170z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpilītājs kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Va'sts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rīta,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Teofilas-
Annas-Almas Jēkaba m. Kronen-
bergs, dzim. Siliinks nekustamu
īpašumu Tukuma apr. Tumes
pag. ,,Liel - Lauke" mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1935, —
124 pūrvietas un 10 kapes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3100,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2926,66
ar %;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15172 Tiesu izp. K. Burdais.

Rigas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 102, kā
nozaudētu, izdotu 1929. g.
23. septembrī ar Kārļa Ozola
vārdu. L4123 15213

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

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Vernera
Vilhelma d. Ekmaņa nekustamu
īpašumu Jelgavas apr. Vilces pag.
,,Vilces ūdens dzirnavas" ar
3,6679 hektāru zemes platību,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 7045;

2) ka nekustama manta pub-
liskiem torgiem apvērtēta par
Ls 34.900,—;

3) ka nekustama manta ap-:
grūrināta ar hipotēku parādiem
par Ls 48.000,— 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 Jelgavas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 10. septembrī.
15171 Tiesu izp. K- Burdais.

Luluijūs bankas nedejos pārskati
uz 1930. g. 10. septembri.

A K TI V A. Lati. S. P A S i V Ā. Lati. S
Zelts lējumos un monētās . . . . 24058 273 61 Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 46 011380 —
Ārzemju valūta 46 959 162 56 Pamata kapitāls 18 734 925 25
Sudraba nauda 7 034 799 — Rezerves kapitāls 4 351 986 53
Valsts kases zīmes un metāla Speciālās rezerves 3 500 000 —

nauda 13 783 998 02 Noguldījumi 18 904 616 79

īsa termiņa vekseļi 88 283 591 62 Tekoši rēķini 57 996 585 68
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 54 435 855 52 Valsts rēķini un depoziti 92 405 353 97
Citi aktivi . 17 391 172 52 Citi pasīvi . 10 047 004 63

251 951 852 ' 85 251 951 852 85

Rīgā, 1930. g. 10. septembrī. Padomes priekšsēdētāja v. A. Klīve.
15109 Galvenais direktors K. Vanag s.



2) ka uz nekustamo ipašumu
ir uzlikti aizliegumi Voiceka Dov-
giala prasībā Ls 1500,— un Rīgas
komercbankas prasibāLs66.3) ka nekustams īpašums iz-
solei novērtēts par Ls 85.000, no
kuras summas sāksies solīšana,
bet tas var tikt pārdots zem no-
vērtēšanas cenas saskaņā ar
Civīlproc. lik. 1182. p;

4) ka personām, kas vēlas
izsolē ņemt dalību, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no novērtēšanas summas, t. i.
Ls 8500,—:

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

6) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodala.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo ipašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā darba laikā. L. Ns330/30.

Rēzeknē, 1930. g. 11. septembrī
15188z Tiesu izp. J.Stumbergs.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā *6 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
26. novembrī, pulksten l'* rīta,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jāņa
Mārtiņa d. Kalniņa nekustamu
īpašumu Jēkabpils apr. Ābeļu
pag. ,,Stege-Kalm" " mājas, ar
zemes grāmatu reģ. Nē 1228, —
28,17 desetīnas platībā.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5800,—:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 9500,—
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Jēkabpils-Ilūkstes
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja kanceiejā.

Jelgavā. 1930. g. 10. septembrī.
15173 Tiesu izp. K. Burdais.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā Ns 16, pamatojoties uz
Civīlproc. lik. 1141., 1143., 1146.
—1149. p., paziņo:

1) ka Roberta ' Kocha prasības
piedzīšanai par Ls 1000,— ar
°/o%tiesāšanas izdev., pēc
Ludzas 1. iec. miertiesneša 1930.g.
6. marta sprieduma uzraksta uz
vekseli, 1930. g. 22. novembrī,
pīkst. 10rītā, Daugavpilī, šosejas
ielā N? 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā izsolē pārdos
Eleonoras Voicika m. Sondors
nekustamo mantu, kas atrodas
Rēzeknes apriņķi, Bērzgales pag.,
Puisanu sādžā ar zemes grāmatu
reģ. Ns 8851 un sastāv no zem-
niekiem piešķirtas zemes vien-
sētas Ns 8 — 8,209 ha zemes
platībā ar dzīvojamu ' māju un
citām saimniecības ēkām;

2) ka nekustamā manta no-
vērtēta publiskai pārdošanai par
Ls 1000,—, no kādas summas
iesāksies solīšana;

3) ka personām, kas vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā,
drošības nauda 10% no novēr-
tējuma summas, t. i. Ls 100,—;

4) ka zemes grāmatas šim ne-
kustamam īpašumam tiek vestas
Latgales zemes grāmatu nodaļā;

5) ka visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
nekustamu mantu var apskatīt
tiesu izpildītāja kancelejā, darba
laikā. 15184z

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā Nē 16, pamatojoties uz
Civīlproc. lik. 1141., 1146.—1149.
un 1137. p. un Valsts zemes ban-
kas statūtu 43.—49. p., paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nodaļas prasības piedzī-
šanai par Ls 142,57 ar soda naudu,
pēc Latgales apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas rīkojuma no š. g.
1. septembra ar Ns 11268 —
1930. g. 22. novembri, pīkst. 10
rītā, Daugavpilī, Šosejas ielā 37,
Latgales apgabaltiesas sēžu zālē
publiskā izsolē pārdos Daduļa
Kaspera d. Babra, Antona Fa-
deja d. Babra, Donata Donata d.
Medņa un Jēzupa Donata d.
Medņa nekustamo mantu, kas
atrodas Rēzeknes apriņķī, Dri-
cēnu pagastā, Kļasicu muižas
neatsavināma daļa, ar nosaukumu
,,Mednevkas mājas", ar zemes
grāmatu reģ. Ns 6133 un sastāv
no 55,421 ha zemes;

2) ka nekustamā manta, bez
augšminētās prasības, apgrūti-
nāta ar hipotēkas parādu Valsts
zemes bankai par Ls 4000,—;

3) ka nekustamā manta novēr-
tēta publiskai pārdošanai par
Ls 4300,-, no kādas summas,
vai summas ne mazākas parValsts
zemes bankas parāda summu uz
pārdošanas dienu, iesāksies solī-
šana:

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā,
drošības nauda — 10% no no-
vērtējuma summas, t. i. Ls 430
un jāuzrāda tieslietu ministrijas
atļauja nekustamās mantas ie-
gūšanai ;

5) ka zemes grāmatas sim
nekustamam īpašumam tiek ves-

tas Latgales zemes grāmatu no-
daļā; . .

6) ka visus rakstus un doku-
mentus attiecošos uz pārdodamo
nekustamo mantu, var apskatīt
tiesu izpildītāja kanceleja darba,

laikā. 1518'Z
Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā Ns 16, pamatojoties uz
Civīlproc. lik. 1141., 1146.—1149.
un 1137. p. un Valsts zemes ban-
kas statūtu 43.—49. p., paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības pie-
dzīšanai par Ls 47,28 ar sodu
naudu, pēc Latgales apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas rīkojuma no
š. g. 25. augusta ar Nē 10947 —
1930. g. 22. novembrī, pīkst. 10
rītā. Daugavpili, Šosejas ielā
Nē 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā izsolē pārdos
Domenika Jakoba d. Aukstora
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Ludzas apriņķī, Nautrēnu pag.
z?mes gabals Nē 375 F, ar no-
saukumu ,,Apšusa!a", atdalītais
no Zaļmuižas muižas ar zemes
grāmatu reģ. Ns 10585 un sastāv
no 0,36 ha zemes;

2) ka nekustama manta, bez
ugšminētās prasības apgrūtināta
ar hipotēku parādiem Valsts
z?mes bankai — par Ls 100,—;

3) ka nekustama manta novēr-
tēta publiskai pārdošanai par
Ls 60,—, no kādas summas,
vai summas ne mazākas par
Valsts zemes bankas parāda
summu, uz pārdošanas dienu,
iesāks solīšanu;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam vai tiesas depozītā,
drošības nauda — 10% no novēr-
tējuma summas, t. i. Ls 6,—;

5) ka zemes grāmatas šim
nekustamam īpašumam tiek ves-
tas Latgales zemes grāmatu no-
daļā;

6) ka visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
nekustamu mantu, var apskatīt
tiesu izpildītāja kancelejā darba
laikā. 15185z

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā ' Ns 16, pamatojoties iiz
Civīlproc. lik. 1141., 1146.—1149.
un 1137. p., tin Valsts zemes
bankas statūtu 43.—49. p., pa-
ziņo :

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasibas pie-
dzīšanas — par Ls 226,80 ar
soda naudu, pēc Latgales apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas rīkojuma
no š. g. 1. septembra ar Nē
11256 — 1930. g. 22. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā Ns 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē publiskā izsolē pārdos
Aleksandra Staņislava dēla Kal-
vana nekustamo mantu, kas at-
rodas Rēzeknes apriņķī, Dricēnu
pagastā, zemes gabals Ns 8F ar
nosaukumu ,,Arāju mājas", at-
dalītas no Lesno muižas, ar zemes
grām. reģ. N? 4571 un sastāv no
8,2 ha zemes;

2) ka nekustamā manta, bez
augšminētās prasības, apgrūti-
nāta ar hipotēku parādu Valsts
zemes bankai par Ls 4100,—;

3) ka nekustamā manta novēr-
tēta publiskai pārdošanai par
Ls 4400,—, no kādas summas vai
summas ne mazākas par Valsts
zemes bankas parāda summu uz
pārdošanas dienu, iesāksies solī-
šana;

4) ka personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam vai tiesas depozitā
drošības nauda 10% no novēr-
tējuma summas, t. i. Ls 440,—;

5) ka zemes grāmatas šim
nekustamam īpašumam tiek ves-
tas Latgales zemes grāmatu no-
daļā;

6) ka visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
nekustamu mantu, var apskatīt
tiesu i zpildītāja kancelejā darba
laikā. 15186z

Tiesu izpildītājs A. Lazdiņš.

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

1) ka izpildot Latgales ap-
gabaltiesas 1. civīlnodaļas 1929.g.
7. nov. spriedumu, izteiktu viņas
1929. g. 16. novembra izpildu
rakstā Nš 10684 par piedzīšanu
par labu Rīgas komercbankai
Ls 66.000,— ar % un tiesas iz-
devumiem, Rēzeknes apr. 1. iec.
miertiesneša 1926. g. 28. janvāra
spriedumu Civ. lik. Nē305 piespie-
du kārtībā uz vekseļa par
piedzīšanu par labu Voicekam
Dovgialo Ls 848,— ar '?
tiesas izdevumiem,1930. g. 13.de-
cembrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, otrreizējā at-
klātā izsolē pārdos Kusieļa-Icika
Joseļa d. Kalmanoviča un Pesjas-
Beilas Joseļa m. Rabinovičs ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknē, Latgales prospektā 74,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 358
(III sēj.) un sastāv no pilsētas
zemes gabala uz dzimts lietošanas
tiesībām, 583,51 kv. asis platībā
ar atrodošamies uz tā: 2 vien-
stāvu koka dzīvojamām mājām
un I vienstāva mūra māju:

' " '
Vitu iestāvu
sludinājumi.

> J
Šoseju un zemes ceļu dep-ta

8. raj. inženieris Ventspili,
ar šo paziņo, ka

tilts pār Raķupi
uz Dundagas - Pāces - lernieku-
Virpes III šķiras ceļa pie lernieku
mājām Dundagas pagastā tik-
tāki sabrucis, ka
satiksme par viņu slēgta.

Paziņojums.
1930. g. II. septembrī finanču

ministris apstiprinājis statūtus
Koku tirdzniecības-rūpniecības
akciju sabiedrībai „Brāļi H. 3
J. Levins" (The Timber Trading-
Manufacturing Companv „H. <3fc
J. Levin Broth", Ltd), kuras
mērķis ir:

a) ' importa, eksporta, tranzīta
un vietējā tirdzniecība ar dažāda
veida koku precēm un izstrādā-
jumiem un citām radniecisko
nozaru precēm, uz sava rēķina
un kommisijā;

b) iegūt, būvēt un izmantot
dažādas koku rūpniecības iestādes
koku materiālu apstrādāšanai un
pārstrādāšanai;

c) ierīkot un izmantot palīgu
rūpniecibas uzņēmumus, kas stāv
sakarā ar koku apstrādāšanu,
pārstrādāšanu un tirdzniecību.

Pamatkapitāls Ls 100.000,—,
kas sadalās 500 akcijās pa
Ls 200,- katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina šādi Latvijas

pilsoņi:
1) Hiršs Levins, dzīv. Rīgā,

Rūpniecības ielā Ns 1, dz. 13.
2) Jankels Levins, dziv. Rīgā,

Pulkv. Brieža ielā Ne 8, dz. 18.
3) Haja-Rochele Levins,dzim.

Grosmanis, dzīv. Rīgā, Rūpnie-
cības ielā Ns 1, dz. 13.

4) Vichna Levins, dzim. Lurje,
dzīv. Rīgā. Pulkv. Brieža ielā
Ns 8, dz. 18.

5) Levs (Leo) Grosmanis, dzīv.
Rīgā, Lāčplēša ielā Ns 18, dz. 3.
Tirdzniec. nodaļas priekšnieks

15203z P. Kalnozols.
Revidents Aug. Celmiņš.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaud.
Latvijas iekšz. pasi ser. CZ
Ne 001456, izd. 1927. g. 20. okt.
no Ventspils pils. polic. pr-ka
ar Friča Lukševica vārdu. 14095b

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaud.
Latvijas iekšz. pasi ser. CZ
Ns 010572, izd. 1928. g. 9. janv.
no Užavas pag. valdes ar Augusta
Krafta vārdu. 14094b

Taurupes pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ser. NZ Ne 023484,
izdotu 1928. g. 29. februāri no
Taurupes pagsta valdes Nē 684
ar Ērikas Gerdas Kārkliņš vārdu.

Rīgas ostas valde izsludina par
nederīgu nozaudēto liellaivasR.O.
Ne 3055 reģistrācijas apliecību
Nē 210/ 714, izdotu ar Latviešu
koku akc. sab. Rīgā, Brēmiešu
ielā Nē 7, vārdu 1927. g. 22. sep-
tembrī. 15206z

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaud.
Latvijas iekšz. pasi ser. CT
Nē 001164, izd. 1928. g. 24. febr.
no Ventspils pils. polic. pr-ka
ar Zeve Sneiders vārdu. 14097b

Odzienas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
kļaus, apliecību Nē 1284, izd.
1919. g. 27. nov. no Cēsu apr.
apsardzības pr-ka ar Aleksandra
Ādama d. Ķazulis vārdu. 14101b-

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
š.g. 12. jūnijā Justinam Serkovam
izsniegto atļauju braukšanai ar
velosipēdu Nē 857. I5202z

Latvijas banka
paziņo, ka sākot ar 1930. g. 1. oktobri

tā aprēķinās par aizdevumiem un noguldījumiem
zemāk minētās procentu normas.

Latvijas banka ņems:
1) No privātpersonām un sabiedrībām:
a) par vekseļu diskontu 7% gadž
b) par visiem pārējiem aizdevumiem un speciāliem

tekošiem rēķiniem 7'/2% >>
2) No pilsētu kredītiestādēm:

a) par vekseļu rediskontu 6% „
b) par visiem pārējiem aizdevumiem un speciāliem

tekošiem rēķiniem 6'/2% ,,
3) No lauku kredītiestādēm:

a) par vekseļu rediskontu un speciāliem tekošiem
rēķiniem pret vekseļiem 5% ,,

b) par visiem pārējiem aizdevumiem un speciāliem
tekošiem rēķiniem 6'/2% >>

c) par vekseļu rediskontu un speciāliem tekošiem
rēķiniem pret vekseļiem, kas skaitījās piešķirti
lauku kredītiestādēm līdz 1930. g. 1. janvārim, 3% ,,
pie kam no minētās kreditu kopsummas katra
gada beigās '/20 pārskaita uz vispārējiem notei-
kumiem un procentu ziņā pielīdzina parastajām
lauku kredītiestāžu procentu normām.

4) No lauksaimniekiem:
a) par aizdevumiem, nodrošinātiem ar lauku neku-

stamu īpašumu obligācijām 5'/2% ,,
b) par tāda paša veida speciāliem tekošiem rēķiniem 6'/z% ,.

5) Par eksportpreču tratu diskontu ....... 6% ,,

Sevišķi noteikumi.
1) Pilsētu kredītiestādes, kas bauda kreditu Latvijas bankā

sākot ar 1930. g. 1. oktobri var ņemt no saviem klientiem visās
savās aktīvās operācijās ne vairāk kā 10% gadā par vekseļu diskonti
un 10'/2% — par pārējiem aizdevumu veidiem un speciāliem teko-
šiem rēķiniem.

2) ' Lauku kredītiestādes par Latvijas bankas kredītiem, kc
tās saņēmušas par 3% gadā, var ņemt no saviem biedriem ne vairāk
kā 5% gadā, bet par pārējo vekseļu diskontu ne vairāk kā 8% gadā

Latvijas banka maksās:
1) Par termiņa noguldījumiem, ilgākiem par 6

mēnešiem 5'/2% gadā
2) Par termiņa noguldījumiem līdz 6 mēnešiem

un beztermiņa noguldījumiem 5% ,,
3) Par tekošiem rēķiniem . . 4% ,,
4) Par tekošiem rēķiniem ārzemju valūtā . . l'/a—2% ,,
5) Par pirms termiņa izpirktiem vekseļiem,

skaitot ne mazāk ' kā 15 dienas, atmaksās 4% ,,
Piezime. Augstāk minētā procentu norma termiņa nogul-

dījumiem attiecas uz summām, kas noguldītas sākot
ar 1930. g. 1. oktobri. 151 lOz Latvijas banka.

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina rakstveida izsoli 1930. g. 23. septembri, pīkst. 11,

oz 6010 eks. telefona akotu sarakstiem 1931.g
Drošības nauda 10% apmērā no piedāvājuma vērtības.
Tuvākas ziņas saimniecības daļā, istabā Ne 10. 2* L4131

Cietumu departaments
priekš Rīgas Centrālcietuma darbnīcām izdos š. g. 23. septembrī,
pulksten 10,

mutvārdu izsolē:
apmēram 1200 kg zoļādas

., 600 ,, starpzo|u ādas un
1200 ,, juktsādas piegādāšanu.

Rakstveida piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmog-
nodevu, iesniedzami līdz izsoles dienai Rīgas Centrālcietuma priekš-
niekam, vai izsoles dienā izsoles komtnisijai. Izsoles dalībniekiem
pirms izsoles atklāšanas jāiemaksā 10% drošības naudas no to
materiālu kopvērtības, uz kuras vēlas sacensties.

Ar izsoles un piegādājamo ādu techniskiem noteikumiem
interesenti var iepazīties Rīgas Centrālcietuma kancelejā, darba
laikā no pulksten 9— 15. L 4138 15212b

Zemkopības departaments,
Kalpaka bulv. Nē 6, dz. 4, ceturtdien, 18. septembrī, pulkst. 10,

izdos jauktā izsole
Valsts Stendes selekcijas stacijas mēslu krātuves
un zirgu staļļa grīdas izbūves darb. par Ls 2238,39.

Rakstveida piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti
ar attiecīgu zīmognodevu līdz ar drošības naudu Ls 150,—, iz-
soles dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā,
istabā Ns 14 1* 14875

Sporta biedrība Jieiilf
paziņo, ka piektdien, 19. septembrī 1930. g., pīkst. 3 vakarā, biedrības
telpās, Ezermalas ielā N°30, notiks

ārkārtēja pilno biedro sapulce. ļ
Dienas kārtība:

1) Nomas līguma apstiprināšana ar Rīgas Būvsabiedrības A./S.
2) Līguma apstiprināšana ar Vācu Vecāku Savienību.
3) Futbola sekcijas dibināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Biedru priekšlikumi.
6) Ziņojumi un pieprasījumi.

Ārkārtējā pilnā biedru sapulce skaitās par pilntiesīgu, neatka-
rīgi no ieradušos biedru skaita. 1520!? Valde.

Valsts Mežotnes ferma
pārdos vairāksolīšanā

Mežotnes muižā 1930. g. 7. oktobrī, pīkst. 12

Latv. Hain. ekon. s-bas alušo nedzīvo inventāra.
Tuvākas zinis fermas kantorī, tālrunis Mežotne 40. L4127

Engures virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 30. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Engures virsmežniecības kancelejā, Odres muižā, Mūrmuižas pag.

1) Augošu liet- un malkas koku mežu pēc platības.
III iec. mežniecībā, Lielmuižas nov., 3 vienības no 0,33—0,75 ha,

vērtībā no Ls 13,— līdz Ls 113,—.
IV iec. mežniecībā, Engures nov., 1 vienība, 4 ha, vērtībā

Ls 220,—.
2) Nederīgu ēku noplēšanai.

IV iec. mežniecibā, Uguņu meža muižā, veca klēts, vērtībā
Ls 50,—.

Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10°/,) drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas,
par kādu vienība nosolīta.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības no-
ņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 15189z Engures virsmežniecība.

Dzelzceļu VIII ceļu ieiņa priekšnieks
š.g. 22. septembrī, pulksten 12, Jelgavas stac. II stāvā, ist. Ns 2 izdos

a. Rakstveida izsolē
Auto-garažas būvi Jelgavas stac. — Drošības nauda Ls 350,—.

b. Jauktā izsolē
1) Drenāžas ierīkošanas darbus uz posma Glūda-Dobele 12 km. —

Drošības nauda Ls 100,—.
2) Dobeles stac. laukuma izbruģēšanu. — Drošības nauda Lš 100,—.
3) Saldus stac. laukuma izbruģēšanu. — Drošības nauda Ls 100,—.
4) Pasažieru platformas betona sieniņas uzstādīšana Dobeles stacijā—

Drošības nauda Ls 100,—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darba dienās no pulkst. 10—15.

I. 41 18 I«i9nsh

P. un T. D. galvena darbnīca
pārdos š. g. 25. septembrī

mutvārdu izsotē:
apm. 40.000Ks dzelzs atkritumus.

Izsole notiks minētā datumā pulksten 10 P. T. D. galvenās
darbnīcas komercdaļā, Vidzemes šos. 19.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda Ls 50,—.
Tuvāki paskaidrojumi saņemami un pārdodamie materiāli ap-

skatāmi darbnīcas komercdaļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no
pulksten 10—12 un no 12,30—14. 2* L4134 15211

t '
$>axādi

sludinājumi.

Bezpartejisko Nacionālās
Latvijas Atbrīvot,biedr.

likvidācijas sapulce
notiks š. g. 28. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Brīvības ielā Ns67.

Ja pulkst. 10 rītā nesanāktu
statūtos paredzētais biedru skaits,
tad pulksten 11 tiks noturēta
otra sapulce, kura uz stāt;
47. § būs pilntiesīga pie jebkar.-
ieradušos biedru skaita. 15217

Biedr. pr-ks E. Priedkalns.
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