
Noteikumi par policijas ārējā dienesta
darbinieku dienesta apģērbu.

Instrukcija par ievedlēšu izsniegšanu un
pieņemšanu muitās.

Dzelzceļu staciju saraksts, kurās atļauts
iekraut uu izkraut pilniem vagoniem
pārvadājamos dzīvniekus.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi

par policijas ārējā dienesta
darbinieku dienesta apģērbu.

(Izdoti uz policijas iekārtas noteikumu —
Lik. kr. 1929. g. 220 — 41. p. pamata.)

1. Izpildot dienesta pienākumus kār-
tības policijas ārējā dienesta darbinieki
obligātoriski valkā dienesta apģērbu.

2. Dienesta apģērbs policijas ārējā die-
nesta darbiniekiem sastāv no cepures,
svārkiem, biksēm un mēteļa.

3. Policijas ārējā dienesta darbinieki,
kas ierindoti XII un zemākās amata
kategorijās, saņem no valsts dienesta
apģērbu vai naudas līdzekļus apģērba
iegādāšanai. Pārējiem attiecīgiem darbi-
niekiem apģērbs jāiegādājas ar saviem
līdzekļiem.

4. Tiesību saņemt no valsts dienesta
apģērbu vai pabalstu viņa iegādāšanai
bauda:

kārtības, kriminālā tin politiskā
policijas:

vecākie uzraugi, uzraugi un I un II šķiras
uzraugi, kārtībnieki un vacākie un jaunākie
kārtībnieki un šoferi.

5. Dienesta apģērba gabaliem noteikts
šāds lietošanas laiks, skaitot no nākoša
mēneša I. datuma pēc izsniegšanas:
1) cepurei . pusotra gada

2) mētelim trīs gadi
3) svārkiem divi gadi
4) biksēm viens gads

6. Darbinieks uz savu rēķinu izdara
apģērba gabalu izlabošanu, kā arī iz-
gatavo jaunu apģērba gabalu nozaudētā,
sabojātā vai priekšlaikus novalkātā vietā.

7. Darbinieku atlaižot vai viņam iz-
stājoties no dienesta, apģērba gabals nav
jāatdod. Ja atlaišana vai izstāšanās no
dienesta notiek pēc tam, kad notecējušas
3/4 no 5. pantā noteiktā apģērba gabala
lietošanas laika, tad apģērba gabals pāriet
darbinieka īpašumā bez maksas, bet ja
atlaišana vai izstāšanās no dienesta notiek
agrāk, tad no darbinieka algas, to iz-
maksājot, atvelk apģērba gabala vērtību
samērīgi ar neizlietoto laiku. Ja dar-
binieks miris vai viņu atlaiž no dienesta
slimības dēļ, apģērba gabalu vērtību
atpakaļ neiekasē, neskatoties uz to, cik
ilgu laiku apģērba gabals lietots.

8. Līdzekļus apģērbu iegādāšanai no-
saka katru gadu budžeta kārtībā.

9. Iekšlietu ministris izdod instruk-
ciju šo noteikumu dzīvē izvešanai, kā
ari nosaka dienesta apģērba veidu, tā
ievešanas laiku un atkarībā ar budžetā
atvēlēto līdzekļu lielumu — ievešanas
kārtību.

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Iekšlietu ministris E. Laimiņš.

Rīkojums Nr. 15.
1930. g. 24. janvārī.

Instrukcija par ievedlēšu izsniegšanu un
pieņemšanu muitās.

1. Saskaņā ar izdoto likumu par ieved-
lēsēm, atļauts izvest uz ārzemēm, caur
Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Ventspils
un Meitenes muitām, likumā paredzētos
(2. p.) ražojumus ar tiesību saņemt ieved-
Iēses.

2. / Izvedot ražojumus, par kupem
vēlas saņemt ievedlēses, preču rīkotājam

jāiesniedz muitai rakstisks izvedpreču
pieteikums, kurā uzrādāmas muit. lik.
650. p. pielik. 1. p. paredzētās ziņas,
izvedamo ražojumu vietu skaits, netto
svars un, saskaņā ar likumu par ieved-
lēsēm 2. p., ražojumu nosaukums, ieved-
muitas tarifa pants, kā arī jātaisa atzīme,
ka vēlas saņemt vienu vai vairākas ieved-
lēses un par kādu summu katru.

Izvedpreču pieteikumam pievienojamas
3. p. paredzētās apliecības.

Piezīme. Pārtikas miežus un auzas
atļauts izvest kuģos arī neiesaiņotus —
sabērtā veidā.

3. Šīs instrukcijas 2. p. minētie ražo-
jumi pārbaudāmi, pie kam:

a) auzas, miežus, āboliņa un timoteja
sēklas, putraimus un grūbas pār-
bauda Zemkopības ministrijas sēklu
kontroles stacija;

b) miežu miltus — Zemkopības mi-
nistrijas laboratorija;

c) olas — Zemkopības minstrijas eks-
portolu kontrole.

Par izdarīto pārbaudi izdodamas ap-
liecības, kurās uzrādāmas muitai vajadzī-
gās ziņas, ievedlēšu izsniegšanai.

9. Ievedlēses iesniedzamas muitai pie

rakstiska lūguma, uzrādot ievedpreču pie-
teikumu numurus, pēc kuriem pienākošo
muitas nodokli vēlas nomaksāt ar lūgumam
pievienotām ievedlēsēm.

10. Ja izrādītos, ka iesniegtās ieved-
lēses ir par lielāku summu, nekā pēc
uzrādītiem ievedpreču pieteikumiem pie-
nākas muitas nodoklisievedlēšu pārpa-
likumu nevar izlietot kādiem citiem preču
sūtījumiem muitas nodokļa nomaksai un
iesniegtās ievedlēses uzskatāmas par
dzēstām.

11. Ievedlēses dzēšamas, uzrakstot ar
krāsainu tinti, vai uzspiežot speciālu spie-
dokli pāri ierakstītai naudas vērtībai, ka
šī ievedlēse izlietota ievedmuitas nodokļa
samaksai par precēm, muitotām pēc..... j
muitas preču pārbaudes dokumentiem
(N2 un gads).

12. Par dzēstām ievedlēsēm muitai
jātaisa atzīme uz ievedlēses piesakņa,
uzrādot kādā muitā, par kādiem ieved-
preču pieteikumiem un kad ievedlēse
dzēsta.

17. Šī instrukcija stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Pamats: likums par ievedlēsēm 5. p.
(izslud. 1929. g. „V. V." 289. num.).

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Paraugs.

Ievedlēse JVe

19 g. no
(preču īpašnieks)

pēc muitas

izvedpreču pieteikuma N°

caur nosūtīts
(pierobežas muita)

kg
(burtiem)

(ražojumu nosaukums)

Par šo daudzumu pēc ievedmuitas tar.

p pkt., minimālās likmes

Ls par 1kg ievedmuita pienākas

Ls

13. Ja ievedlēsi neizlieto tanī muitā,
kura to izdevusi, tad muita, kurai ievedlēse
iesniegta muitas nodokļa segšanai, to
iepriekš nosūta pārbaudei izdevējai muitai.

Pēc apstiprinājuma saņemšanas par iz-
darīto pārbaudi un ka ievedlēse nav
izlietota, tā pieņemama, par ko nekavē-
joties paziņojams ievedlēses izdevējai
muitai, kura taisa šīs instrukcijas 12. p.
paredzētās atzīmes un līdz ar to ievedlēse
uzskatāma par dzēstu.

14. Rakstu nodeva par ievedlēsēm
ņemama tādā pat apmērā, kā par ie-
rēķina apliecībām (1927. g. rīk. 63. pkts
izsludin. 1927. g. „V. V." 52. numurā).

15. Pie šīs instrukcijas piemērošanas
ņemami vērā visi izdotie, kā arī turpmāk
izdodamie likumi un noteikumi par iz-
vedamo ražojumu kontroli.

1. piezīme. No pārtikas miežiem un
auzām, kurus izved vaļējā veidā,
pie iekraušanas kuģī, muita noņem
preces īpašnieka klātbūtnē divus vidē-
jos paraugus (apmēram 400 g katru),
aizzīmogo resp. aizplombē ar muitas
zīmogu resp. plombi un vienu nosūta
pārbaudei Zemkopības ministrijas
sēklu kontroles stacijai. Pēc analizēs
izdevumu segšanas Zemkopības mi-
nistrijas sēklu kontroles stacija 'ap-
liecību iesūta tieši muitai.

2. piezīme. Zemkopības ministrijas
pārbaudes resp. analizēs; ievedlēšu
izsniegšanai, ir izšķirošas.

3. piezīme. Analizēs izdevumus sedz
preču izvedējs.

4. Muitas ierēdnim, saņemot izved-
preču pieteikumu līdz ar attiecīgām ap-
liecībām, jāatestē ražojumu vietu skaits,
netto svars un, saskaņā ar likumu par
ievedlēsēm 2. p., ražojumu nosaukums
un ievedmuitas tarifa panta, kā arī jāpār-
bauda, vai ražojumu zīmes, numuri un
plombēs saskan ar apliecībās uzrādītām
zīmēm, numuriem un plombēm.

(izrakstīt ar burtiem)

Katram šīs ievedlēses uzrādītājam tiesība
izlietot to muitas nodokļu samaksai lik.
par ievedlēsēm 3. p. minētām precēm
visās Latvijas muitas iestādēs.

Šīs ievedlēses derīgums izbeidzas

Nozaudēšanas gadījumā ievedlēsi nevar
atjaunot.

Pamats. Likums par ievedlēsēm (izsl.
1929. g. „Vald. Vēstn." 289. num.).

- ? 19 g.

Muitas priekšnieks
(Zīmogs.) „ _ , .." Grāmatvedis

16. Ar šo atcelts 1929. g. 24. decembra
rīkojums N° 319 (izslud. 1929. g. ,.Vald .
Vēstn." 294. numurā).

Dzelzceļu staciju saraksts,
kurās atjauts iekraut un izkraut pilniem vagoniem pārvadājamos

dzīvniekus.
Pamats: noteikumu ,N° 284 p. 1 (izsl. 1926. g. „Vald. Vēstn." Ne 9).

Dzelzceļu iecirkņu un Attiecīgā veterinārārsta dzīves vieta,
staciju nosaukumi.

Rīgas mezgls.
Rīga preču
Rīga Krasta***). . . .
Šķirotava***) I Rīgas satiksmes veterinārārsts L. Millers, Tērbatas ielā
Torķaņkalns***). . . . ' N° 26, dz. 3. Tālr. 33915.
Zemitāni***) . .. . .
Zasulauks***)
Čiekurkalns***) .... Centrālās savienības .,Konzums" eksportkautuves vete-

rinārārsts Brīvonis, Rīgā, Atlasa ielā JVg 5. Tālr. 3472.

Rīga-Valka.
Inčukalns ļ

Līgatne
'

I Siguldas rajona veterinārārsts, Siguldā. Tālr. 7.

Ieriķi '
Cēsis )
L de | Cēsu rajona veterinārārsts, Cēsīs. Tālr. 69.

( Valmieras rajona veterinārārsts, Valmierā. Tālr. 133.
. _Valmieras eksportkautuves veterinārārsts Dreijmanis, Val-Vaimiera > ļ mierā. Tālr. 218. (Pēdējais tikai attiecībā uz eksport-

' kautuvē ražotiem produktiem).
Strenči Strenču rajona veterinārārsts, Strenčos. Tālr. 33.
Valka*) **) Valkas rajona veterinārārsts, Valkā. Tālr. 4.

Rīga-Daugavpils- Indra.
Ikšķile 1
n.,nl i " ļ Rīgas rajona veterinārārsts V. Kroenbergs. Rīgā, Dārza
Lielvārde

"'
.

". ' .
'
.

'
. j

" ielā *- ™- 27664-

Skrīveri Jaunjelgava? raj. vet. ārsts, Jaunjelgavā. Tālr. 14.

Kc
'
kneseI Madlienas rajona veterinārārsts, Madlienā. Tālr. 21.

5. Ražojumu netto svars nosakāms
kārtībā, kāda paredzēta pie ievedpreču
muitošanas, t. i. izsverot, vai uz taras
tabulas pamata.

6-. Ievedlēses nav izsniedzamas:
a) pārtikas auzām un miežiem, ja mi-

nimālā tīrība zemāka par 95%.
Piezīme, V\J\t auzu piejaukums

miežiem un 2% miežu piejaukums
auzām nav uzskatāms par pie-
maisījumu.

b) sēklas auzām un miežiem, ja mini-
mālā tīrība zemāka par 97%;

c) sarkanā āboliņa sēklām, ja mini-
mālā tīrība zemāka par 95",,;

d) bastarda āboliņa un timoteja sēklām,
ja minimālā tīrība zemāka par 90%

e) miežu miltiem, ja piemaisījumi pār-
sniedz 4%;

f) putraimiem un grūbām, ja piemaisī-
jumi un atsijās pārsniedz 3

g) ražojumiem, kuru izvedamais dau-
dzums pēc atsevišķa preču pieteikuma
mazāks, nekā likumā noteikts (2. p.
piezīme).

7. Uz izdarītās atestācijas (4. p.) un

apliecību (3. p.) pamata muita izgatavo
ievedlēses (lik! 2. un 4. p. un instr. 2. p.)
pēc instrukcijai pievienotā parauga un
izsniedz to izvedpreču pieteikumā uzrā-
dītām preču īpašniekam, pēc preces
faktiskās izvešanas uz ārzemēm.

8. Preču importieri saņemtās ieved-
lēses var izlietot visās muitās tikai muitas
nodokļu nomaksai, par likuma 3. panta
paredzētām precēm.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
72 8adu 12,— gadu 18,—
3 mēn Ķ. 6,— >/z 8ad " 10,—
1 „ 2,— 3 mēn 5 —
Piesūtot pa pastu 1 , ];70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības iTffe» oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot j^jffl^^tt^Sŝvēt un dienas

Redakcija: ^^Ķļ |ll^wj& Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī N°2. Tālrunis20032 ^»S«fek||||p|p^ Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^ ^8» 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



Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Veterinārvalde paziņo, ka skaļi rekla-
mētam dažādos laikrakstos un žurnālos
līdzeklim ,,Provendeine" nav nekādas no-
zīmes, kā aizsargu līdzeklim pret dažādām
sērgām un kā ārstniecības preparātam
dažādu kaulu slimību (rachitis, osteo-
malacie) dziedēšanai. Ir atrodami daudz
labāki, lētāki un pieejamāki līdzekļi pret
sērgu aizsardzību un kaulu slimību
ārstēšanu, par ko Veterinārvalde saziņā
ar veselības departamentu rūpējas un
savā laikā izsludina valdības oficiālos
izdevumos.

Rīgā, 1930. g. 23. janvārī.
Veterinārvaldes priekšn. veterinārārsts

Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 22. janvāra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz 10. A zputes kājnieku
pulka kareivja Aleksandra Tumaševica meklē-
šanu, kas uzsākta ar paziņojumu ,,Valdības
Vēstneša" 1929. g. 7. maija 101. numurā.

1930. g. 23. janvārī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

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

sones viesizrādē Hermaņa Bāra ,,Skatuves
zvaigzne". Publikas interese liela: paredzama
izpārdota izrāde. — Svētdien, 26. janvārī, pulk-
sten 2 dienā Š. Alekhema ,,Lielais vin-
nests". Pulksten 7.30 vakarā Annijas Sim-
sones viesizrāde ,,Skatuves zvaigzne". —
Pirmdien, 27. janvārī, pulksten 7.30 vakarā
Annijas Simsones viesizrādē B r ī v ī b a s pie-
mineklim par labu L. Hiršfelda komēdija
,,Sieviete , ko katrs meklē". — Otrdien,
28. janvārī, pulksten 7.30 vakarā Annijas Sim-
sones viesizrāde H. Bāra luga „S k a t u v e s
z va i g z n e".

Dzelzceļu iecirkņu un Attiecīgā veterinārārsta dzīves vieta,
staciju nosaukumi.

Pļaviņas Pļaviņu rajona veterinārārsts, Pļaviņās. Tālr. 50.

Iersika [ Lrvanu rajona veterinārārsts, Līvānos.

Daugavpils I preču*). . Daugavpils satiksmes un Zemgales karantēnas veterinārārsts,
Daugavpils II preču**) Daugavpilī, Cietokšņa ielā 62. Tālr. 378.
\^

t* jļ
c ļ

ci \/ ct
\

Indra**) / mclras satiksmes un raj. vet. ārsts, Indrā. Tālr. 13.

Ienķi-Jaunlatgale-Ritupe.
Dzērbene \
Drusti ļ Piebalgas rajona veterinārārsts, Gatartas pagasta Viesla-
Peibalga venos. Tālr. Drusti 11.
Ramka J
Uriekste ļ
Lizums „ ,, . ... „ ..
Tjrza Gulbenes rajona veterinārārsts, Gulbene. Tālr. 16.
Sita .........)
Balvi
Kuprava
Žīguri . , , , .. , . _ .
Vecumi \ Jaunlatgales rajona veterinārārsts, biezi apdzīvotā vietā
Jaunlatgaie '/. '. '. '. '

. Vi lakās - Talr - 37-
Rītupe**)
Rugāji

Pļaviņas-Gulbene.
Jaunkalsnava | _. . . ... '," ;
'Kalsnava i

plavinu rajona veterinārārsts, Pļaviņas. Tālr. 50.
Mārciena ) ,, ,
Madona j Madonas rajona veterinārārsts, Madonā. Tālr. 5.

Cesvaine . \ _ . . ...
Dzelzava . / Cesvaines rajona veterinārārsts, Kraukļos. Tālr. Kraukļi 34.
Jaungulbene \ _ ., . , '. _ . „ ,

Gulbene I Gulbenes rajona veterinārārsts, Gulbenē. Tālr. 16.

Krustpils-Rēzekne-Zilupe.
Krustpils Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī. Tālr. 42.
Atašiene . > \ _ ,
Stirniene / Varakļanu rajona veterinārārsts, Varakļānos. Tālr.-29.
Viļāni Viļānu rajona veterinārārsts, Viļānos. Tālr. 3.
Rēzekne II Rēzeknes rajona veterinārārsts, Rēzeknē. Tālr. 169.
Ludza \ , ,
Zilune **) i Ludzas rajona veterinārārsts, Ludzā. Tālr. 33.

Rītupe-DaugavpHs II.
Punduri 1
Kārsava ļ Kārsavas rajona veterinārārsts, Kārsavā. Tālr. 31.
Mežvidi J
Rēzekne I *) . . . . .. Rēzeknes rajona veterinārārsts. Rēzeknē. Tālr. 169.
Malta Maltas rajona veterinārārsts, Antonopolē. Tālr. 31.

Grīva-Zemgale-Eglaine.
Grīva**) \ Daugavpils satiksmes un Zemgales karantēnas veterinār-
Zemgale **) / ārsts, Daugavpilī, Cietokšņa ielā 62. Tālr. 378.
Eglaine***) Ilūkstes rajona veterinārārsts. Grīvā. Tālr. 18.

Rīga-Tukums- Ventspils.
Dubulti Rīgas rajona veterinārāsts V. Kroenbergs, Rīgā, Dārza
Sloka / ielā N° 4. Tālr. 27664.
Tukums I \ „ ,
Tukums II > Tukuma rajona veterinārārsts, Tukumā. Tālr. 50.

Kandava Kandavas rajona veterinārārsts, Kandavā. Tālr. 25.
Stende Talsu rajona veterinārārsts, Talsos. Tālr. 95.
Spāre |
Ugāle ļ Ventspils rajona veterinārāsts, Ventspilī. Tālr. 136.
Ventspils *) J

Daugava-Jelgava.
Sēlpils Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī. Tālr. 42.
Daudzeva \ ,
Taurkalns / Jaunjelgavas raj. vet. ārsts, Jaunjelgavā. Tālr. 14.

Vecmuiža \ ~
ļecava j Bauskas rajona veterinārārsts, Bauskā. Tālr. 70.

Jelgava-Tukums.
Līvbērze . Jelgavas rajona veterinārārsts, Jelgavā. Tālr. 245.

Jelgava-Meitene.
Meitene Jelgavas rajona veterinārārsts, Jelgavā. Tālr. 245.

Rīga-Jelgava-Liepāja.
Jelgava Jelgavas rajona veterinārārsts, Jelgavā. Tālr. 245
Krimūnas Dobeles rajona veterinārārsts, Dobelē. Tālr. 20.
Bēne |
Auce ļ Auces rajona veterinārārsts, Aucē. Tālr. 28.
Reņģe J
Vaiņode Vaiņodes rajona veterinārārsts, Vaiņodē. Tālr. 65.
Priekule ļ Liepājas satiksmes un ostas veterinārārsts 0. Elcbergs,
Liepāja*) / Liepājā, Aleksandra ielā Ne 29. Tālr. 91).

Rīga-GIūda-Liepāja.
Glūda
Dobele
Bērzupe \ Dobeles rajona veterinārārsts, Dobelē. Tālr. 20.
Biksti
Josta
Blīdene
Saldus „ , ,
Ajrite ļ SaIdus rajona veterinārārsts, Saldū. Tālr. 69.
Skrunda
Rudbārži ļ
Kalvene ļ Aizputes rajona veterinārārsts, Aizputē. Tālr. 88.
Ilmāja J
Durbe Liepājas rajona veterinārārsts, Liepājā. Tālr. 192.

Dzelzceļu iecirkņu un Attiecīgā veterinārārsta dzīves vieta.
staciju nosaukumi.

Gulbene-Valka-Moisakulas pievedceļš.
Alūksne )

Vaidava I A'ū ksnes rajona veterinārārsts, Alūksnē. Tālr. 69.

Ape >
pļļ^ carj \

Rūiiena ! Rūj'enas rajona veterinārārsts, Rūjienā. Tālr. 38.

Valmieras pievedceļš.
Zonepe 1
Pāle > Limbažu rajona veterinārārsts, Limbažos. Tālr. 36.
Ārciems J
Ozoli Valmieras rajona veterinārārsts, Valmierā. Tālr. 133.
Smiltene Smiltenes rajona veterinārārsts, Smiltenē. Tālr. 66.

Jēkabpils lauku dzelzceļš.
Viesīte j ,
Nereta > Jēkabpils rajona veterinārārsts, Jēkabpilī. Tālr. 42.
Aknīste J

Meitene-Bauska.
Bauska. ........ Bauskas rajona veterinārārsts, Bauskā. Tālr. 70.

Liepāja-Aizpute.
Grobiņa Liepājas rajona veterinārārsts, Liepājā. Tālr. 192.
Aizpute Aizputes rajona veterinārārsts, Aizputē. Tālr. 88.

Ar vienu zvaigznīti apzīmētās stacijās atļauts dzirdīt pārvadājamos dzīvniekus.
Ar divām zvaigznītēm apzīmētās stacijās atļauts dzirdīt tikai tranzitā pārvadājamos

dzīvniekus.
Ar trim zvaigznītēm apzīmētās stacijās izdara tikai lopu izkraušanu, pie kam:

1) uz Rīga Krasta, Torņakalna un Šķirotavas stacijām atļauts adresēt izkraušanai
pilniem vagoniem zirgus un saimniecības (piena un sugas) lopus, 2) uz Zemitāna un
Zasulauka — tikai saimniecības (piena un sugas) lopus un 3) uz Čiekurkalna — tikai
cūkas .priekš Centrālās savienības ,,Konzums" ar vagonu padošanu izkraušanai pie
minētās sabiedrības eksportkautuves, — par ko jābūt attiecīgai atzīmei no veterinār-
ārsta izdotā veterinārsanitārā apliecībā, bez kādām atzīmēm apliecībās lopi adresējami
vienīgi uz Rīgas Preču staciju.

1. piezīme. Iekraujot lopus stacijās, pie kurām nav satiksmes veterinārārsta
dzīves vietas, nosūtītājam jāiesniedz stacijas priekšniekam no lopu izve-
damām vietām vietējā rajona veterinārārsta vai, kur tāda nebūtu, vietējās
pagasta valdes vai policijas izdota apliecība par to, ka lopi cēlušies no
saimniecībām, kurās nav sērgas (sk. 1920. g. ,,Valdības Vēstnesi" 19. num.).

2. piezīme. Par lopu iekraušanu kā pilnu vagonu sūtījumu, tā arī sīksūtījumu
stacijās, kurās nav pastāvīgas veterinārārsta pārraudzības, stacijas priekš-
nieks ziņo telegrāfiski nākošai vai gala stacijai, kurā atrodas veterinārārsts.

Ar šī saraksta izsludināšanu uzskatāmi 1926. g. ,,Vald. Vēstn." 178. numurā
publicētais saraksts un 1928. g. „Vald. Vēstn." 98. numurā publicētais tā papildinājums
par anullētiem.

Rīgā, 1930. g. 9. janvārī.
. Zemkopības ministris A. Alberings.

t Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.
Veterinārvaldes priekšnieks, veterinārārsts Cīrulis.

Dzelzceļu galvenā direktora pal. K. Sprinģis.

Literatūra.
Valsts statistiskā pārvalde. Mēneša biļetens.

JNs 1. Piektais gads. Bureau de statistique
de l'Ētat Letton. Bulletin mensuel. Ns 1.
Cinqu.ēme annēe. Rīgā, 1930. g. janvārī.

Atpūta. JvfoJVfo 270.—272.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 25. janvārī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,177—5,187
1 Anglijas mārciņa 25,20—25,25

100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Be|ģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,85—100,60
100 Itālijas liru 27,04—27,25
100 Zviedrijas kronu 138,85—139,55
100 Norvēģijas kronu 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 13840—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,60—73,30
100 Čechoslovakijas kronu. . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu 207,90—208.95
100 Vācijas marku 123,60—124,25
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,15—138,85
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,30—52,00

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 71—79

Vērtspapīri:

5% neatkarības aizņēmums . -. 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums. . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . . 92—93
8°/0 Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Th. Šummers.

Redaktors M. Ārons.

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 25. janvārī, Alek-

sandra Aļeksejeva viesizrāde „J e v ge ņ i j s
Oņegins". Ļenskis — A. Aļeksejevs. Diri-
ģents Otto Karls. — Svētdien, 26. janvārī, pulk-
sten 2 dienā Anastasijas Abramovas un
Michaila G a b o v i č a baleta pēcpusdiena. Dejas
orķestra pavadījumā. Diriģēs Otto Karls. Pro-
grammā vislielāko piekrišanu guvušās dejas no
iepriekšējiem baletvakariem. Katrs pieaudzis
var ņemt vienu bērnu līdzi un divi bērni var
nākt uz vienu biļeti. Pulksten 7.30 vakarā,,D ž o n-
nijs uzspēlē". Diriģents Otto Karls. —
Pirmdien, 27. janvāri, Anrī Marto otrais
vijoļkoncerts. Pie klavierēm V. Ružickis. —
Otrdien, 28. janvārī, Aleksandra Aļeksejeva
viesizrāde ,,L o h e n g r i n s" tituļpartijā. Elza —
Grieta Pērkons. Diriģēs T. Reiters. —Trešdien,
29. janvārī, lētā izrādē ,,M e f i s t o f e I i s".
Biļetes no Ls 0,25 līdz 2,—.

Nacionālais teātris. Sestdien, 25. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā pirmo reizi Annijas Sim-



(Tiesu
sludinājumi.

> — -*

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2100;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1900;

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 ie-
gūt nekustamo īpašumu un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales 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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.

25191r Tiesu izp. A. Menšikovs.

'
?

'Citu iestāžu
sludinājumi.

* I
Paziņojums.

1929. g. 30. decembrī finanču
ministris apstiprināj's statūtus
Tirdzniecības un rūpniecības akc.
sab. ,,Amermotors", kuras mērķis
ir: 1) tirgoties ar automobiļiem,
motoriem, mašīnām un visād'em
cita veida techmskiem ražoju-
miem un piederumiem, kā iekš-
zemē, tā arī ārzemēs uz sava
rēķiia un komm'sijā; 2) ierīkot,
uzturēt un izmantot att'ecīgas
fabrikas, darbnīcas un garāžas.

Pamatkapitāls Ls 100 000,—,
kurš sadalās 1000 akcijās pa
Ls100,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina šādi Latvijas

pilsoņi:
1) Heinrichs Mithels (Muethei);

dzīv. Rīgā, Ausekļa ielā 2. dz. 4,
2) Helene Mithels (Muethei)

dzini. Portens (Poorten), dzīv.
Rīgā, Ausekļa ielā Ks 2, dz. 4;

3) Vilhelms Rešanskis, dzīv.
Rīgā, Elizabetes ielā Ks 33;

Lietavas pilsonis:
4) Izrāels Mizrochs, dzīv. Rīgā,

Slokas ielā Ks 38, dz. 1;
Bij. Krievijas pavalstnieks:

5) Izāks Mizrochs, dzīv. Rīgā,
Kalpaka bulv. Ks 3, dz. 3.

Tirdzniecības nod. priekšnieks
P. Kainozols.

25178b Revidents R. Bērziņš.

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
Rīgas pilsētas apliecību Ks 1601,
izd. no augšmin. kommisijas
1923. g. 10. dec. ar kara inv.
Falko Dunkera vārdu. 25166r

Valmieras apr. 4. iec. mier-
tiesnesis, saskaņā ar savu 1930. g.
11. janvāra lēmumu un pamato-
joties uz Civ. proc. lik. 146041 .—
" 146048 . p. un viet. Civ. lik.
4404. p., uz Maijas Paukšēns
lūgumu izsludina par anulētu
un nederīgu ģenerālpilnvaru, iz-
dotu no minētās Maijas Paukšēns
viņas vīram Jānim Paukšēnam
un apliecinātu pie Rūjienas no-
tāra E. Slokenberga 1929. g.
28. decembrī ar reģ. Ks 279.

Rūjienā, 1930. g. 21. janvārī.
Xs 126. 25180b

P. Miertiesnesis J. Poris.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas, Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 115,50 ar
soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not., 1930. g.
29. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Donata Antona d.
Groza nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr., Vids-
oiuižas pag. Zvirgzdāji Ks 239F,
239Fa ar zemes grāmatu reģ.
Ks 13530 un sastāv no zemes
gabala 16,54 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2200;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Daugavpilī, Lat-
gales zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas 'kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25183r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā Civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1930. g. 11. februārī,
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 18. augustā
Mārcienas pag. mir. Jura Jēkaba
dēla Lībera-(Līburina) testamentu

Rīgā, 1930. g. 23. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25074 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1930. g. 11. februārī,
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1922. g. 22. novembri.
Ikšķiles pag. mir. Andreja Jāņa d.
Grikīša testamentu.

Rīgā, 1930. g. 23. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25075b Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.,
pazmo, ka 1930. g. 11. februārī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 26. aprīlī
Veļķu pag. mir. Pētera Jāņa d.
Dzirkaļa testamentu.

Rīgā, 1930. g. janvārī. 25076b
Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1930. g. 11. februārī,
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 16. jūnijā
Jaungulbenes pag. mir. Vilhelma
Jāna d. Eglīša testamentu.

Rīgā, 1930. g. 23. janvāri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25077b Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1930. g. 11. februārī
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1929. g. 27. janvāri
Rīgā mir. Pētera Miķeļa dēla
Apalupa testamentu.

Rīgā, 1930. g. 22. janvārī.

Prirkšsēd. v. A. Veidners.
25078b Sekrer. v. P. Birkens.

Rīgas pils. 7. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar S. 1. 218. p. izsludina,
ka ar viņa 1929. g. 19. augusta
tiesas pavēli Kārlis Marienfelds,
viņa apsūdzībā pēc S. 1. 207. p.
l. 'd. un 209. p., par netīrību
tauku kausētavā un smirdošu
lopu iekšu glabāšanu kastēs nama
sētā, atzīts par vainīgu un sodīts
ar Ls 50,— naudas sodu, vai,
maksātnespēšanas gadījumā, ar
arestu uz divām (2) nedēļām.

Atzīme: tiesas pavēles sprie-
dums stājies likumīgā spēkā.
Kārlim Marienfeldam ir tauku
kausētavā Rīgā, Ventspils ielā 50.

Rīgā, 1930. g. janvārī.
Ks 1528/29. 25142b

Miertiesnesis A. Klingo.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Ks 11, paziņo

1) ka Valsts zemes bankas
prasību apmierināšanai pie Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas
1927. g. 31. augusta pavēles

K2 325440 — Ls 14 753,45 ar
soda naudu un pēc 1929. g.
15. janvāra pavēles Kg 31347 —
Ls 19 802,60 ar soda naudu
1930. g. 24. aprīlī, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgbaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Stāmerienas pag. sabiedrības ne-
kustamu īpašumu, kurš atrodas
Madonas apr., Stāmerienes pag.
ar zemes grāmatu reģ. Kg 1123,
1124 un sastāv no Sofijas skolas
zemes gab. ar zemes grāmatu reģ.
Ke 1124; pagasta nespējn'eku
mājas zemes gabala, Eduarda
skolas zemes gabala un pagasta
nama zemes gabala ar zemes
grāmatu reģ. Ks 1123, kopplatībā
45,46 pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—
zemes gab. ar reģ. Ks 1123 un
par Ls 10500,— zemes gab.
ar reģ' Kg 1124;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 30 000,—;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda 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 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1930. g. 22. janvārī.
25148b Tiesu izp. K. Lapiņš.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

i) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 66,33 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not., 1930. g.
29. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē,publiskos torgos
pārdos Arkādija Jezupa d. Kairiša
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Ludzas apr., Šķaunes pag. Lingas
Ks 38F ar zemes grāmatu reģ.
Ne 7655 un sastāv no zemes ga-
bala 22,29 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2300;

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

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

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

Visi pap īri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25184r Tiesu izp. A. Menšikovs

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības lietā
par Ls 380 ar soda naudu
un termiņmaksām, saskaņā ar
Valsts zemes bankas statūtu
43.-49. p. not. 1930. g. 29. martā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Pētera Viktora d. Ladusana ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Viļēnu pag. Div-
nas Ks 1 mājā ar zemes grāmatu
reģ. Ks 9713 un sastāv no zemes
gabala 10,055 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2500;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Daugavpilī, Lat-
gales 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 Latgales apgabal-
tiesas I civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25186r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Kg 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības lietā
par Ls 99,75 ar soda naudu
un termiņmaksām, saskaņā ar
Valsts zemes bankas statūtu
43.-49. p.not. 1930. g. 29. martā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pārdos
Hugo Jēkaba Pētera d. Bēr-
ziņa nekustamo īpašumu, kas
atrodas Jaunlatgales apr., Pur-
malas pag. Avotiņu Ks 54F mājās
ar zemes grāmatu reģ. Ks 345 un
sastāv no zemes gabala 10,35 ha,
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2100;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3400;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Daugavpilī, Lat-
gales zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas I civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvāri.
25182r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas, Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 112,33 ar
soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not., 1930. g.
29. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Jāņa Gerosima d.
Tutinca nekustamo īpašumu, kas
atrodas Ludzas apr., Zvirgz-
dienes pag. Plānīšu Ks 58F
mājā ar zemes grāmatu reģ.
Ks 8907 un sastāv no zemes
gabala 16,73 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2100;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1900;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Daugavpilī, Lat-
gales zemes grāmatu nodaļā.

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

Vsi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25187r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības lietā
par Ls 105 ar soda naudu un
termiņmaksām saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtu'43.—49. p.
not. 1930. g. 29. martā, puikst.
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos

Franciska Jāņa d. Mortiņa ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr., Viļakas pag.
Mārtiņu Kg 342F mājā ar zemes
grāmatu reģ. Kg 1991 un sastāv
no zemes gabala 20,63 ha pla-
tībā;

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

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Daugavpilī, Latgales
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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25188r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības lietā
par Ls 179,06 ar soda naudu un
termiņmaksām saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtu 43.—49. p.
not. 1930. g. 29. martā, puikst.
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Nikolaja Jūlija d. Villeka ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr. Augšpils pag.
,,MežIauks Ks 43F" mājā ar
zemes grāmatu reģ. Kg 976 un
sastāv no zemes gabala 17,38 ha
platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2200;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Daugavpilī, Latgales
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-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25189r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Kg 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nod. prasības lietā par
Ls 180,20 ar soda naudu un ter-
miņmaksām, saskaņā ar Valsts
zemes bankas statūtu 43.—49. p.
not., 1930. g. 29. martā, pīkst.
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Eduarda Grigorija d. Pavlicana
nekustamo īpašumu, kas at-
rodas Ludzas apr., Ciblas pag.
Bitenieku Kg 28F mājā ar zemes
grāmatu reģ. Ks 8277 un sastāv
no 2 zemes gabaliem 18,10 ha
platībā;

2) ka īpašums'publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1800:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3700;

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 ved Daugavpili, Lat-
gales 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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvāri.
25I90r Tiesu izp. A.Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Pil-
soņu ielā Ks 16, pamatojoties
uz ' Civ. proc. lik. 1146.—1149. p.
paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1929. g. 20./21. marta
rakstu Ks 3040, par piedzīšanu
par labu Latvijas bankai pēc
obligācijas — Ls 869,03 ar %%
un cit. izdev., 1930. g. 29. martā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā Ks 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā otrreizējā
izsolē, pārdos Jāņa (Jona) An-
dreja d. Rancana nekustamo
mantu, kas atrodas Ludzas apr.,
Nautrenes pagastā (bij. Zalmuiž.)
,,Marka-Pleva" mājās un sastāv
no zemniekiem piešķirtas zemes
viensētas Ks 13, 9 des. 1910 kv.
asu platībā, ar zemes grāmatu
reģ. Ks 9499;

2) nekustama manta ieķīlāta
valsts saimniecības departamen-
tam par Ls 950,— ķīlu aizdevuma
nodrošināšanai;

3) nekustama manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Ls 1200,
no kādas summas iesāksies solī-
šana, bet var to pārdot arī zem
novērtējuma cenas, saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1182. p.;

4) personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā
drošības naudu 10% no novērt,
summas t. i. La 120,—;

5) visus rakstus un dokumentus
attiecošies uz pārdodamo mantu,
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
darba laikā.
25150b Tiesu izp. A. Lazdinš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Pil-
soņu ielā Ks 16, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1146.—1149. p.
paziņo, ka:

1)' izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1927. g. 21. janvāra rakstu
Ks 1977 par piedzīšanu valsts
aizdevuma parādu par labu valsts
zemes bankai — Ls 201,46 ar 1%
soda naudas mēnesī no 1925. g.
1. oktobra un cit. izdev., 1930. g.
29. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Šosejas ielā Ks 37, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskā
otrreizējā izsolē, pārdos Stepana
Staņislava d. Laizana nekustamo
mantu, kas atrodas Rēzeknes apr.
Rušinās pag., Pustinku sādžā
un sastāv no tiesībāmuz'ideālo daļu zemniekiem piešķirtas
zemes viensētas Ks 25, 6,887 ha
platībā, ar zemes grāmatu reģ.
Kg 4813;

2) nekustama manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Ls 800,
no kādas summas iesāksies solī-
šana, bet var to pārdot arī zem
novērtējuma cenas, saskaņā ar
civīl proc. lik. 1182. p.;

3) personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozītā
drošības nauda 10% no novērt.
summas t. i. Ls 80,—;

4) visus rakstus un dokumentus
attiecošies uz pārdodamo mantu,
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
darba laikā.
25151b Tiesu izp. A. Lazdinš.

2 zemes gabali KsKs I2F un 12Fa,
ar kopēju nosaukumu ,,Arāju
mājas", un sastāv no 12,68 ha
dažādas zemes ar ēkām: dzīvo-
jamu māju un kūti ar šķūni,
ar zemes grāmatu reģ. Ks 18;

2) uz nekustamu mantu valsts
zemes bankai nostiprināta
Ls 1300 hipotēka;

3) nekustama manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Ls 2000,
no kādas summas iesāksies solī-
šana;

4) personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10% no novērt,
summas t. i, Ls 200,—

5) visus rakstus un dokumentus
attiecošies uz pārdodamo mantu,
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
darba laikā.
25152b Tiesu izp. A. Lazdinš.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Zilupē, Pasta
ielā Ks 10, paziņo:

1) ka uz maksātnespējīgā pa-
rādnieka Jāņa Rozes konkursa
valdes lūgumu, pēc Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
1929. g. 27./30 septembra rīko-
juma Kg 8612, 1930. g. 5. aprīlī,
sākot no pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas 1. civīlnodaļas
sēžu zālē, Daugavpilī, publiskā
vairāksolīšanā pārdos Jāņa Jāņa
dēla Rozes nekustamo īpašumu,
kas atrodas Ludzas apr., Pasienes
pag. b.'ezapdzīvotā vietā Pa-
s enē, sastāvošs no Pasienes mui-
žas neatsavināmas daļas atdalī-
tiem 2 zemes gabaliem — Ks 3,
ar nosaukumu Vecais-Krogs, un
Kg 2, kopplatībā 1,637 hektāra
ar vecām,no māla kleķa būvētām:
dzīvojamās ēkas ar piebūvi, šķūņa
un kūts ar palieveni. Šo ne-
kustamo īpašumu pārdos nedalītu

2) ka minētais nekustamais
īpašums pārdošanai publiskā iz-
solē ir novērtēts par Ls 8000,—
un no šīs summas sāksies solī-
šana;

3) ka uz pārdodamo nekustamo
īpašumu: 1) ir izdotas 2 obli-
gācijas par summu Ls 8000,—
un cedētas Tusneldai Kenigs-
valds, dzīv. Rīgā, Matīsa ielā
Ks 9, dz. 1 un 2) atzīmēta Ls 2850,
piedzīšana Nodokļu departamen-
tam;

4) ka personām, kas vēlas pie-
dalīties solīšanā, jāiemaksā dro-
šības naudas desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jā-
uzrāda tieslietu ministrijas ap-
liecība par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām;

5) kā zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā;

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

7) ka visi raksti un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā,
Daugavpilī.

Zilupē, 1930. g. 23. janvārī.
25149b Tiesu izp. v. i.

N. Jankovičs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpili,
3. Janvāra ielā Ks 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 84 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not., 1930. g.
29. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Franča Jēzupa d. Rut-
kovskij nekustamo īpašumu, kas
atrodas Ludzas apr., Zvirgz-
dienas pag. Jaunzeili Ks 19F ar
zemes grāmatu reģ. Ks 4445 un
sastāv no 19,00 ha zemes gabala
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1800;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Daugavpilī, Latgales
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 Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 23. janvārī.
25185r Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kancelejā atrodas Rēzeknē, P.l-
sonu ielā Ks 16, pamatojoties
uz 'Civ. proc. lik. 1146.—1149. p.
paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas 1929. g.
27. apr. izpildu rakstu Ks 4285,
par piedzīšanu par labu Feigai-
Eidai Gavartins un mazgadīgam
dēlam — Joselam Gavartinam
ik mēnesi, skaitot no 1927. g.
20. febr. pa Ls 15,— uztura
katram, 1930. g. 29. martā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā -N° 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē. publiskā izsolē, pārdos
Ābrama Leiba d. Gavartina ne-
kustamo mantu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Gaigalovas pag.,

I no Strušanu muižas atdalītie

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. Janvāra ielā Kg 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 128,55 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not., 1930. g.
29. martā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pili, Latgales apgabaltiesas ci-
vīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Ādama Sīmaņa d.

un Pētera Ādama d. Balto ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr.. Rugāju pag.
Baldomes sādž. v. s. Ko 2 ,,Sila-
vids" ar zemes grāmatu reģ.
Ks 3633 un sastāv no zemes ga-
bala 42 dest. 2216 kv. saž. pla-
tībā;



Rīga-Preču stacijas pr-ks
paziņo, ka š.g. 29. un 30. janvārī
Rīga's-pn.ču stacijā, pulksten 10,

pārdos ūtrupē
šādus no saņēmējiem neiz-
pirktus sūtījumus un atrastas

mantas:
1)1 mc. siļķes, sālītas, sv. 38 kg,

pēc sūt. Ieriķi-Rīga-preču
Ks 209696, nosūt. J. J. Bleiks,
saņ. K. Purits;

2) 11 kst. rozīnes, žāvētas, sv.
151 kg, pēc sūt. Rīga-preču-Gul-
bene Ks 459111, nosūt. Bon
Gout, saņ. dubl. uzr.;

3) 6 mc. un 4 kst., salmi, ie-
pakājuma, sv. 80.628 kg, pēc sūt.
jaunlatgale—Rīga-preču
Ks 314385, nosūt. A. Pavlovskis,
saņ. dubl. uzr.;

4) 22 sn., pārvelkamie salmu,
sv. 640 kg pēc sūt. Rēzekne I—
Rīga-preču Ks 240727, nosūt.
V. Krasovskis, saņ. dubl. uzr.;

5) 1 kst lauku granīta, neap-
strādāti akmeni, sv. 7,5, pēc sūt.
Balvi—Rīga-preču Ks 309346,
nosūt. J. Pilmans, saņ. j. Grebļa;

6) 1 kst. asbesta, izolācijas
masa, sv. 32 kg, pēc sūt. Rīga 1—
Mārciena Ks 85627, nosūt. K.
Pekšens, saņ. dubl. uzr.;

7) 1 kst. tēja, sv. 14 kg, pēc
sūt. Jaunkalsnava — Jumprava
Kg 232614, nosūt. Z. Gruzeiv, saņ.
B-ba „Turība";

8) 5 kst. koka, lietot., sv.
174 kg, pēc sūt. Alūksne—Rīga-
preču Ks 320874, nosūt. a/s.
,,Malienas Zemturs", saņ. dubl.
uzr.;

9) 1 mc. koka, liet., sv. 35 kg,
pēc sūt. Rugāji—Rīga-preču
Ks 249114, nosūt; A. Podnieks,
saņ. dubl. uzr.;

10) 1 mc. koka, liet., sv. 41 kg,
pēc sūt. Ieriķi — Rīga - preču
Ks 209672, nosūt. E. Raaks, saņ.
dubl. uzr.

Atrastas mantas:
1 mūzikas instruments (bala-

laika) Līgatnes stac. 1929. g.
11. novembrī;

1 grozs klūdziņu, Rēzekne I
stacijā 1929. g. 2. decembrī.
25179r Priekšnieks Putnis.

Jātnieku pulks
1930. g. 10. februārī, pīkst. 10,
3. eskadrona kancelejā, Jelgavā,

izdos
jaufctā izsolē.

20 tonnu auzu salmu un
75 t rudzu salmu piegādi
3. un Remonta eskadronu vaja-
dzībām, Jelgavā un Svētes muižā.

Izsoles dalībniekiem, prms iz-
soles atklāšanas, jāiemaksā iz-
soles kommis jai no katras pie-
dāvātās tonnas Ls 5,— drošības
nauda. 2

Ar tuvākiem izsoles noteiku-
miem var iepazīties darbdienās
no pīkst. 9—15. Jātnieku pulka
štābā — Daugavpili, 3. eskadrona
kancelejā Jelgavā un Remonta
eskadrona kancelejāSvētes muižā.

,.V. V." 19. numurā virsrakstā
ieviesusies kļūda, iespiests:
10. Jātnieku pulks, kas ne-
pareizi, vajaga būt: Jātnieku
pulks u. t. t.

Baltijas, Jaunavu bībeles pulciņu"
(M. B. K.) biedrības

PILNĀ SAPULCE
notiks 1930. g. 1. februārī,
pīkst. 8 vakarā, vecās Ģertrūdes
draudzes 'telpās, zem baznīcas.

Dienas kārtība:
1) ievēlēs: a) valdi, b) revīzijas

kommisiju,
2) darba pārskats 1929. g.,
3) norēķinu pārskats 1929. g.,
4) darba uzmets 1930. gadam,
5) budžets 1930. gadam,
6) paziņojumi un pieprasījumi.
25200r ' Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Aleksandra Meijera zv. kurators,
zv. adv. Viktors Dāle, ar šo
paz'ņo, ka 1930. g. 30. janvārī,
pīkst. 6 vakarā, Rīgas apgabal-
tiesas telpās tiek sasaukta
maksātnespējīgā parādnieka
Aleksandra Meijera

pilna kreditoru sapulce.
Dienas kārtība:

1) zv. kuratora ziņojums,
2) zv. kuratora atalgojums,
3) konkursa valdes vēlēšanas un
4) dažādi saimnieciski jautājumi.

Zv. kurators,
25176t- zv. adv. V. Dāle.

Rīgas prefektūras 12. iec. pr-ks
1930. g. 4. februāri, pīkst. 11,
pārdos publiskā vairāksolīšanā
Rīga, Čiekurkalna Iii šķ. līnijā
Ks 16, Pēterim Simsonami;mēcha-
niska koku apstrādās, fabr.
,,Drakon" īpašu.) piederošu ku-
stamu mantu, sastāvošu no bor-
mašīnas, tvaika katla un da-
žādiem koku materiāliem, no-
vērt, par Ls 950.

Izzināt atsevišķu mantu no-
vērtējumu un tās apskatīt varēs
ūtrupes dienā uz vietas.

Pamats: Vispārējās apdroš.
sab'edrības nelaimes gadījumos
1929. g. 30. nov. rakstu u. c.

Rīgas prefektūras 7. iec. pr-ks
izsludina par nozaudētu Pētera
Gustava kara kalusības apliec.
Ks 1867, izd. no Valkas kara apr.
pr-ka 1927. g. 2. martā. 25l72r

Rīgas prefektūras 1. iec. pr-ks
paziņo, ka 1930. g. 7. februārī,
pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kaļķu ielā
Ks 38, veikalā, pārdos Dāvida
Rummeļa kustamu mantu, sa-
stāvošu no viena liela sienas
pulksteņa mahagonija koka
skapja un novērtētu par Ls 475.
Richardam Lirām pienākošos īres
parāda segšanai. 25167r

Rīgas prefektūras 10. iec. pr-ks
paziņo, ka 1930. g. 4. februārī,
pīkst. 10, Bauskas ielā Ks 5b,
pārdos vairākoslīšanā Juliusa
Pelle kustamo mantu, sastāvošu
no dzīvokļa iekārtas, novērt,
kopsummā par Ls 213,10 (divi
simti trīspadsmit) parāda seg-
šanai saskaņā ar Rīgas pils. I raj.
īres valdes izpildu rakstu Ks 37.

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

Žīdu privātas Ezras pamat- un
vidusskolas padome paziņo, ka ar
Iekšlietu min strijas atļauju ar
Ks 150354 š. g. 26. janvārī, sa-
rīkojamā mantas loterija tiek
likvidēta.

Nauda saņemama atpakaļ
6 nedēļu Iakā, ' skaiiot no izslud.
dienas, pie L. Michelsona, Rīgā,
Elizabetes ieiā Ks 101, dz. 14,
no pīkst. 10—12. 25201 r

Rīgas prefektūras 7. iec. pr-ks
atsauc savu sludinājumu ievie-
totu ,,Vald. Vēstn." 142. num.
no 1929. g. par Eižena Baloža
karaklaus. apl. Ks 5182 nozau-
dēšanu, jo minētā kara kļaus,
apliecība atrasta. 25173r

Rīgas prefektūras 12. iec. pr-ks
izslud na par nederīgu nozaudēto
karaklaus. apliec. Ks 6140, izd.
no 9. Rēzeknes kājn. pulka ko-
mandiera 1925. g. 28. mājā ar
Nikolaja Dābola vārdu. 25169r

Rīgas prēf. 12. iec. pr-ks iz-
slud na par nederīgu nozaudēto ""'
karaklaus. apliec. Ks 35581, izd.
no Rīgas kara apr. pr-ka 1924. g.
23. jūl. ar Pētera Jēkaba d.
Ozola vārdu. ' 25170r

Iecavas pagasta valde izslud-
dina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ks ser.
Ks 012636, reģ. Ks 21851, izd. no
Jelgavas apr. pr-ka 1928. g.
2. jūl. ar Līzes Galiņš v. 24803r

Valsts Mieļu Krājaizdevu sliis
kijā biedro gala lita

tiek sasaukta 1930, g. 11.februārī, pīkst. 6 vakarā, Armijas virsnieku
kluba zālē, Valdemāra ielā.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) 1929. gada pārskata pieņemšana un peļņas sadalīšana;
3) Vēlēšanas;
4) Budžets 1930. gadam;
5) Priekšlikumi.

Piezīme: Uz statūtu 85. § pamata sapulce pilntiesīga, ja
tajā piedalās ne mazāk kā '/10 daļa no visiem biedriem.

Ieeja sapulcē, uzrādot biedru grāmatiņas. 25059b Valde.

Mores pagasta valdei,
Rīgas apr., vajadzīgs

darbvedis.
Pieteikties lūdz tikai spējīgas,

labi iestrād. nedzērājas pērs.,
kuras pārzina pašvaldības darb-
vedību, ' likumus un pagasta
tiesu darīšanas.

Bez rekomendācijas un sīka
iepriekšējās darba vietas paš-
apraksta nepieteikt'es. Ofertes
adr. pagasta valdei c. Mori,
tuvākā dzelzceļi st. Līgatne
15 km. Pieņemšana 1930. g.
14. februāri pie padomes; priekš-
roka peisonīg; ierad. 1* 24805

Rīgas prefektūras 7. iec. pr-ks
atsauc savu sludinājumu ievie-
totu ,,Vald. Vēstn." 190. num.
no 1929. g. par Aleksandra
Spengeļa kara klausības apliec.
Ks 37212 nozaudēšanu, jo m n.
apliecība atrasta. 25174r

Ventspils apriņķa valde
izdos pirmdien, 27. janvārī š. g.,
mazākprasītājiem

labis Ritas telpu
remontēšanu

bij. saldētavā Pārventā.
Remontos galvenam kārtām

paredzēti namdaru darbi.
Tuvākas ziņas apriņķa valdes

kancelejā, darba laikā, katru
dienu.

25198 Apriņķa valde.

IDašūdi
sludinājumi.

V .
Tekstilrūpniecības un tirdzn.

akciju sabiedrība

„£T. Jforons"
uzaicina sabiedrībasakcionārus uz

kārtējo pilno sapulci
1930. g. 24. februārī, pīkst. 19,
Rīgā, Melngalvja ielā Ks 2, dz. 3.

Dienas kārtība:
1) sapulces darbinieku vēlēšanas ,
2) valdes ziņojums par gada pār-

skatu,
3) revīzijas kommisijas ziņojums ,
4) pārskata apstiprināšana,
5) peļņas sadalīšana,
6) budžets 1930. g.,
7) vēlēšanas,
8) tekoši jautājumi.
25175r Valde.

Kredītsabiedrības pie
Rīgas Lietās Ģildes biedrības

kārtējā pilnā

biedru sapulce
nolikta uz piektdienu, 1930. g.
14. febr., pīkst. 6V2 vakarā,
Lielās ģildes apakšējā zālē.

Dienas kārtība:
1) sapulces priekšsēdētāja un

sekretāra vēlēšana, kā arī
3 locekļu protokola parak-
stīšanai,

2) ceturtā darbības gada gada
pārskats, revīzjas kommisijas
ziņojums, padomes atsvabi-
nāšana,

3) peļņas sadalījums,
4) budžets par 1930. g.;
5) vēlēšanas,
6) jautājumi un ziņojumi.
25177r Valde.

Daudzevas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 27. i jruārī, virsmežniecības kance-
lejā, Mazzalves pagastā, Valenburgas meža muižā:

I Augošu mežu.
I iec. mežniecībā, Taurkalna un K*rmenes nov.: no apzīmētiem

ceļmalu kokiem 1 vienību, 673 kokus, vērtībā Ls 490,—.
II iec. mežniecībā, Daudzevas nov.*: pēc platības 10 vienības

no 0,40—1,14 ha, vērtībā no Ls 242,— līdz Ls 1008,—.

II Nocirstus kokus.
I iec. mežniecībā, Taurkalna un Kurmenes nov.: no apzīmē-

tiem nocirstiem kokiem 1 vienību, 27 kokus, vērtībā Ls 45,—.
Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai 10%

drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapild.na līdz 10% no summas, par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas. Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Virsmežniecība patur sev tiesību izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 25199b Daudzevas virsmežzinis K- Fogels. '

Šoseju un zemes ceļu depart. 13.rajona inženieris
izsludina uz š. g. 10. februāri, puikst. 10, sava kancelejā Balvos,

Bērzpils ielā Ks 10,

jauktu izsoti
1) 22 mtr. gara koka tilta būvei pār Sitas upi uz Balvu-

Litenes Il-b šķ. ceļa pie Sitas kroga.
Drošības nauda Ls 450,— un
2) š. g. 11. februāri, Jaunlatgales apr. valdes telpās Jaun-

latgale, puikst. 10, 600 mlaukakmeņu piegādei Jaunlatgales
biezi adzīvotas vietas Rītupčs un Kolpaka ielu bruģēšanai uz
500 mtr. gara gabala.

Drošības nauda Ls 1000,—.
Izsole uz laukakmeņu piegādi tiks izdarīta arī pa mazām

vienībām.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi rajona inženiera kancelejā

Balvos, Bērzpils 'ieiā Ks 10. L 6215 25205
13. rajona inženieris.

Intendanta galvenā ntn noliktavā
pārdos mutvārdu un rakstu, izsole

tirini ai nederīgas mantos,
kā: krūšjūgus, sakas, sedulkas, šoras, apaušus, dažādas makstis,
naglas, dzijas 1873 kg, zaļās ziepes 15 mucas, vieglos ratus,
transporta ratus, mucas, ogļskābes kausējumu un dažādus saimnie-
cības piederumus.

Izsoles notiks š. g. 14. februārī, pīkst. 10, Marijas ielā 100
(ieeja no Artilērijas elas).

Mantas var apfka'īt turpat sākot ar 1. februāri katru dienu
no pulksten 12—15. Sīkākas zinas un noteikumi noliktavas
kanclejā, Citadelē Ks 14 (Miķeļa ielā). L 6219 25206

1un Z. departamenta i. rajona inženieris
1930. g. 5. febr., pīkst. 10, savā kancelejā Rīgā, Kaļķu ielā 1, dz. 3,

izdos jaukti izsolē 200 kult. m grants piegādi
Rīgas—Lubānas šosejas no km 11,427 līdz km 16,441 vajadzībām.

Drošības nauda uz izsoli jāiemaksā Ls 300,—. L 6205
Tuvākas ziņas rajona kancelejā parastā darba laikā. 25203

Gulbenes virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 10. februārī, Vecgulbenes pag. namā,
augošus kokus pēc platības un pēc celmu skaita, un sausus
un kritušus kokus pēc celmu skaita no šādām mežniecībām:

I Vecgulbenes mežniecības, 12. apg., augošus kokus pēc celmu
skaita, 5 vienības, vērtībā no Ls 14,— līdz Ls 52,— ,sausus un
kritušus kokus no 19. apg., 4 vienības, vērtībā no Ls 25,— līdz
Ls 96,—.

VI Blomes mežniecības, 6. apg., augošus kokus pēc platības
1 vienību, vērtībā Ls 56,—.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra

apstiprinātiem nosacījumiem.
Rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs mēneša laikā no izsoles

dienas nomaksā visu pirkšanas summu.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai 10%

drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem iesakstiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie I un VI
iecirkņa mežziņiem. 25154b Gulbenes virsmežzinis Niedre.

Ainažu virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 11. februārī, Rozēnu pag. namā,
Staicelē, 1928. g. 23. decembra izsolē
nepārdoto augušo mežu, saimnieciskā kārtā sagatavoto
dedzināmo malku, būvmateriālu atlikumus un nederīgu

siena šķūni.
I iec. mežniecībā, Ainažu novadā: pēc platības 6 vien. no

0,84—5,76 ha, vērtībā no Ls 9,— līdz Ls 136,—; III Rūjienas nov.:
pēc platības 2 vien. no 3,11—3,55 ha, vērtībā no Ls 119,— līdz
Ls 132,— un apzīmētiem kokiem — 1 vien. 206 koki, vērt. Ls 199,—.

II iec. mežniecībā, III Rūjienas novadā: pēc platības 8 vien.
no 1—10,23 ha, vērtībā no Ls 166,— līdz Ls 878,—; Rozēnu novadā:
pēc platības 1 vien. 0,80 ha, vērtībā Ls 11,—; Vilzenu novadā:
pēc platības 2 vien. no 0,30—1,03 ha, vērtībā no Ls 54,— līdz Ls299;
Puršenu novadā: pēc platības 2 vien. no 0,62—1,88 ha, vērtībā
no Ls 100,— līdz Ls 347,—.

III iec. mežniecībā, Ungurpils novadā: saimn. kārtā sagatavotu
dedzināmo malku 1 vien. 256 steri, vētībā Ls 558,—.

IV lec. mežniecībā, Rozēnu novadā: pēc platības 8 vien. no
0,46—3,08 ha, vērtībā no Ls 44,— līdz Ls 1044,—; Rūjienes II no-
vadā: pēc platības 6 vien. no 0,33—2,35 ha, vērtībā no Ls 144,—
līdz Ls 616,— un apzīmētiem kokiem — 1 vien. 1263 koki, vērtībā
Ls 141,— un 1 vien. būvmateriālu atlikumus 6,01mun 1000 iz-
brāķētu jumstiņu, vērtībā Ls 8,—; Limšenu novadā: pēc platības
5 vien. no 2,06—5 ha, vērtībā no Ls 293,— līdz 967,— ; Mīlites no-
vadā: 1 nederīgu siena šķūni noplēšanai un promvešanai, vērtībā
Ls 10,—.

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
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
kufu vienība nosolīta.

Ka drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Izsolē skaidrā naudā iemaksātā drošības nauda tiks ieskaitīta
pēdējā nomaksā.

Drošības nauda izcirtuma tīrīšanai nav ņemama.
Par būvmateriālu atlikumu un siena šķūni visa pirkšanas

summa jāsamaksā mēneša laikā no izsoles dienas.
Saimnieciskā kārtā sagatavotie materiāli, būvmateriālu at

likumi un siena šķūnis tiek pārdoti tādā stāvoklī, kādā viņi atrodas
dabā bez uzkraušanas, uzmērīšanas un brāķēšanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 25153b Ainažu virsmežniecība.

Nīcas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 10, februārī, Vītiņu mežmuižā III iec.
mežniecībā 1929. g. 2. decembra izsolē

nepārdotās vienības JV2JV21,3,4,10—12, 20,24,26.
III iec. mežniecībā, Grobiņas novadā: pēc platības 1 vienība

0,27 ha, vērtībā Ls 242,— un apzīmētiem kokiem 5 vienības no
Ls 66,— līdz Ls 99,— no 35 kokiem.

IV iec. mežniecībā, Gaviezes un Sustas novados: pēc apzīmē-
tiem kokiem 3 vienības no 13—94 kokiem, vērtībā no Ls 15,—
līdz Ls 79,—.

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra
apstiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles komnrsijai 10%

drošības naudas.no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 25155b Nīcas virsmežzinis Robežnieks.

iļgiA _ _ Sestdien, 1. februārī š. g., puikst. 1 dienā,
ļļltUļrC' firmas A. Minor un Ko. uzdevumā, uz at-

tiecīgās personas rēķina, tās pašas firmas telpās, Laipu ielā 2/4,
pārdos atklātā vairāksolīšanā:

2kastes dzelzs prec. un darba rīkus brutto 529 .kg,
Z kastes fajansa preces brutto 115 kg

nenomuitotus, atrodošos Rīgas muitas, noliktavā.

Tuvāki augšminētā firmā.
25202 Zvēr. biržas māklers P. Rupners.

Benkavas virsmežniecība
,.ardos mutvārdu izsolē 1930. g. 10. februārī, Bēnes pag. namā, Bēnē,

augošu mežu pēc platības un celmu skaita
uz fondā nodotās zemes ārpus 3 ha robežām:

III iec. mežniecībā, Bēnes novadā, 1 vienība pēc celmu skaita —
357 koki, novērtēta par Ls 560,— un 4 vienības pēc platības no
1,17 ha līdz 4,01 ha, novērtētas no Ls 1143,— līdz Ls 2934,—.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz 1929. g. 3. oktobra apstiprinātiem mežu pārdo-

šanas nosacījumiem.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai 10%

drošības naudu no vienību izsludinātās vērtības, kura summa pēc
nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no summas, par kādu vienība
nosolīta.

Ciršanas biļeti saņemot, pircējam jāiemaksā 10% tīrīšanas
nauda no vienību pārdošanas summas.

Ja mežu nopircis zemes ieguvējs, tad drošības nauda ciršanas
vietu "satīrīšanai nav jāmaksā.

Tuvākas ziņas Benkavas virsmežniecības III iecirkņa kance-
lejā Bēnē. 25156b Benkavas virsmežniecība.

Jūrniecības āepavtaments
izdos 1930. g. 3. februārī jauktā izsolē 24509

Finanču ministrijas galveno linu noliktavu betona žoga
un žoga koka posmu izbūves darbus. i*

Drošības nauda betona darbiem Ls 700 un koka darbiem Ls 640.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecības departamentā,

Valdemāra ielā Ks la, istabā 9, darbdienās-no 9—13. L6123

Valsts Rūjienas ģimnāzijai
L6212 vajadzīga 25204

31 li asis labas bērza malai.
Rakstiskus piedāvājumus, uzrādot cenu, apmaksātus ar at-

tiecīgo zīmognodokli, adresēt uz ģimnāzijas kanceleju Parka ielā 2.
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