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SAEIMA.
Sēde 28. janvārī.

Sēdi atklāja un vadīja priekšsēdētājs
Dr P. Kalniņš.

Vispirms apsprieda jau pagājušā sēdē
sociāldemokrātu iesniegto priekšlikumu,
uzdot sociālās likumdošanas kommi-
sijai skatīt cauri mēneša laikā likum-
projektu par algoto darbinieku no-
drošināšanu pret bezdarbu, ko sēdē
motivēja A. Veckalns, pēc kam runāja
vēl Zlaugotnis-Cukurs. Nobalsojot
priekšlikumu noraidīja ar 47 pret 36
balsīm, 2 atturoties.

Kad bija paziņots pieprasījums par
vairāku deputātu nodošanu tiesai un šīs
lietas nodotas deputātu lietu izmeklē-
šanas kommisijai, tad nāca nolasīšanā
sociāldemokrātu iesniegtais jautājums mi-
nistru prezidentam par leišu krimināl-
noziedznieka Miziuļa izdošanu'Lietavas
valdībai. Jautājumu motivēja F. Cielens
iztēlodams Miziuli par politisku noziedz-
nieku, kādu demokrātiskai valstij nācies
paglābt. Jautājumu nodod valdībai,
kurai uz to jāatbild 7 dienu laikā.

Pēc tam nāca nolasīšanā un izspriešanā
trīs komunistu iesniegti jautājumi, divi
iekšlietu ministram par komunistu bargu
apkarošanu un viens kara ministrim par
to, ka 10. Aizputes kājn. pulka seržants
Ansons spiedis kareivjus piekopt pret-
dabiskus sakarus. Pirmajos jautājumus
motivēja L. Laicens un 0. Jankus. Uz
tiem tūliņ atbildēja iekšlietu ministris
E. Laimiņš. Debates par tiem neiz-
virzijās. Pēdējo jautājumu nodeva kara
ministrim, kam uz to jāatbild 7 dienu
laikā.

Trešā lasījumā pieņēma pārgrozīju-
mus ministru kabineta iekārtas
likumā, pēc ku,ra ministru prezidents var

I

aicināt kabinetā vienu ministri bez port-
feļa un ministra biedru ar balss tiesībām.
Tāpat trešā lasījumā pieņēma papildi-
nājumu pavalstniecības likumā, kas
dod tiesības atņemt pavalstniecību tādiem,
kas izbēguši no Latvijas vai pavalst-
niecību ieguvuši ar viltotiem dokumen-
tiem un nepatiesām liecībām.

Par pārgrozījumiem preses li-
kumā referēja Dr P. Šīmans un A. Bergs,
aizstāvēdami likuma projektu. Debatēs
uzstājās A. Petrevics, L. Laicens,
A. Bergs un Fr. Menders. Visu pār-
grozījumu pieņēma otrā lasījumā pret
sociāldemokrātu un komunistu balsīm.
Trešo lasījumu nolika uz II. februāri.
Tāpat pieņēma ar šo likumu saistītos
pārgrozījumus sodu likumos.

Nākošā sēde piektdien, 31. janvārī.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Noteikumi par ģimnāziju un arodu
vidusskolu direktoru un inspektoru

iecelšanu un apstiprināšanu.
1. , Par ģimnāziju un arodu vidusskolu

direktoriem un inspektoriem var izraudzīt
un iecelt resp. apstiprināt tikai personas
ar augstskolās izglītību un paidagogisko
praksi, ne mazāku-par pieciem gadiem pēc
augstskolas beigšanas: Bez tam par
ģimnāziju un arodu vidusskolu direkto-
riem un inspektoriem var izraudzīt un ie-
celt resp. apstiprināt pēc izglītības mi-
nistra atzinuma arī pilntiesīgus vidus-
skolu skolotājus, kas atalgojuma ziņā pie-
līdzināti augstskolu beigušiem, ar paida-
goģisku praksi, ne mazāku par desmit
gadiem. Praksē ieskaitāms arī laiks at-
bildīga paidagoģiski - administratīvā die-
nestā un arodu vidusskolās arī prakse savā
speciālajā arodā.

2. Direktoru un inspektoru kandidātus
izrauga un ieteic skolas padome likuma
par Latvijas izglītības iestādēm 17. panta
(pārgroz. lik. par Latvijas izgl. iest.,
publ. 1929. gada ,,Valdības Vēstneša"
17. nuin.) noteiktā kārtībā, kā arī ma-
zākuma tautību skolās, ievērojot 1923.gada
15. septembra instrukcijas Ne 4510 par

mazākuma tautību skolu atvēršanu, sko-
lotāju apstiprināšanu un atlaišanu (publ.
1923. gada „Valdības Vēstneša" 204. num.).

3. Uz katru vakantu vietu izraugāmi
divi vai trīs kandidāti, pie kam katrs no
viņiem izraugāms atsevišķi, noteikti no-
rādot, kurš izraudzīts par pirmo, otro un
trešo kandidātu. Vienu no šiem kandi-
dātiem ieceļ resp. apstiprina izglītības
ministris likumā noteiktā kārtībā.

4. Šo noteikumu ierobežojumi nav at-
tiecināmi uz amatos jau apstiprinātiem
mācības iestāžu direktoriem un inspek-
toriem, kuri vajadzības gadījumos var
pārvietoties uz citām līdzīgām dienesta
vietām.

Šie noteikumi spēkā ar viņu publi-
cēšanas dienu.

Rīgā, 1930. gada 28. janvārī. Ne 461.

Izglītības ministris E. Ziemels.
Ministra sekretārs V. Vigants.

Rīkojums Nr. 36
1930. g. 24. janvāri.

Pēc īpašas vienošanās ar Lietavas dzelz-
ceļu pārvaldi Rīgas-Virbaju-Berlīnes vil-
cienos bagāžas vagonus arī Latvijas terri-
torijā apkalpo Lietavas dzelzceļu bagāžas
konduktors.

Faktiskā bagāžas, bagāžas-preces, eks-
pressūtījumu un pasažieru ātruma sūtī-
jumu pieņemšana un nodošana notiek
nevis robežstacijā, bet vilcienā vai sūtījuma

gala stacijā pēc sevišķa formāta sarakstiem,
kā tas paredzēts 1929. gada ,,Dzelzceļu
Vēstnesī'" 36. num. iespiestos noteikumos
Ne 362.
' Darba vienkāršošanas labad uz šādiem
sūtījumiem turpmāk ,,Kopējās pagaidu
instrukcijas Latvijas muitām un dzelz-
ceļiem Nē 8" 6. paragrāfā paredzētie
saraksti pēc parauga Ne 1 nav sastādāmi.

Šī saraksta vietā Lietavas dzelzceļi
izgatavos un nodos mums Meitenē vienu
lieku bagāžas, bagāžas-preces ekspres-
sūtījumu un pasažieru ārtuma nodošanas
saraksta eksejnplāru.

Uz šī saraksta eksemplāra Meitenes
muita uzspiež šāda satura zīmogu:

,,Vietu skaits - pārbaudīts,nav r

Pēc šī saraksta skaitās vietas.
Nodaļa noplombēta ar Meitenes muitas

plombēm".
Pēc zīmoga uzlikšanas saraksts izsnie-

dzams atpakaļ bagāžas konduktoram no-
došanai Rīgas muitai.

Pēc sūtījumu pārbaudes minētais sa-
raksts paliek Rīgas pas. stacijas muitas
rīcībā.

Rīkojums spēkā no 1930. g. 1. februāra.

Muitas departamenta direktors
Dundurs.

Dzelzceļu galvenā direktora pal.
...... Spriņgis.

Rīkojums Nr. 37
1930. g. 27. janvārī.

Pamatojoties uz rīkojuma par linu
pārstrādāšanu, tirdzniecību un izvešanu
uz ārzemēm (iesp. 1919. g. Likumu un
Rīkojumu krājumā 86. pantā), Finanču
ministrijas paziņojumiem no 1920. g.
18. febr. Ne 3944 (iesp. ,.Valdības Vēstnesi"
42. num. 1920. g.) un 1926. g. 10. marta
(iesp. ,,Valdības Vēstnesī" 55. num.) un
noteikumiem par linu apstrādāšanas
fabrikām un .ietaisēm (iesp. 1928. g.
,,Vald. Vēstn." 226. num.), aizrādu, ka
linu, pakulu, linu stiebriņu un maltu
linu pārvadāšana izdarāma zemāk pie-
vestā kārtībā:

1. Vispārīgi linu un pakulu sūtījumus
atļauts pieņemt pārvadāšanai vienīgi ar
Linu monopola nodaļas vai vietējās pa-
gasta valdes izdotām apliecībām. Adre-
sējot šādus sūtījumus Linu monopola
nodaļai uz Rīgu, minētās apliecības nav
vajadzīgas. *

2. Tāpat apliecības nav pieprasāmas,
ja linus un pakulas nosūta ražotāji uz
vērptuvēm, pārstrādāšanai dzijās savām
vajadzībām, adresējot tādus sūtījumus
obligātoriski uz vārda vienai no šādām
vērptuvēm:

1) R. Sloss — Alūksnē;
2) P. Raiskas mantnieki — Mazsalacā;
3) A. Pētersons — Valmierā;
4) M. Halperins — Rīgā;
5) A./S, „Latlini" — Rīgā.

3. Nav pieprasāmas Linu monopola
nodaļas apliecības, nosūtot ari neapstrā-
dātus mērcētus un nemērcētus linu stie-
briņus, kā arī pakulas un maltus linus.
Šādi sūtījumi adresējami obligātoriski uz
vārda vienai no šādām linu apstrādāšanas
fabrikām:

1) A./S. „Latvijas Lini"fabrika Ces-
vainē;

2) N. Cinis fabrika Cēsu Lauciņos;
3) A./S. ..Orients" fabrika .Daugavpilī;
4) Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā

sabiedrības fabrika Rīgā, Jelgavā,
Daugavpilī, Bauskā,

5) Kokneses kooperatīvs fabrika Kok-
nesē; -

6) Centrālā savienība ,.Konzums" fa-
brika— Strenčos;

7) A./S. Calders Latvija fabrika —
Rīgā.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
»adu 22,— par: Ls
/2 gadu 12,— gadu 18,—
i mēn 6,— *ļgadu 10,—
I „ 2,— 3 mēn 5,—
iesūtot pa pastu 1 „ ljo
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības Jg&šL oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot c^K^SKlllli^if ^ii

svētdienas un

svētku

dienas

Redakcija: /f^^ar^i PP^^> Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032 ^W^g||§|fp^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^87 Atvērts no pulksten 9—3

< Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgāin

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

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1930. g. 28. janvārī

Nr. 527.
§ !

Paaugstinu pēc izdienas, skaitot no šīs
dienas, Kara tiesu pārvaldes pulkvedi-
leitnantu Jāni Gobnieku par pulkvedi
un Aviācijas pulka kapteini Kārli
Skribo par pulkvedi-leitnantu.

§ 2.
Ieskaitu aktīvā kara dienestā 3. Jel-

gavas kājnieku pulkā atvaļināto līdz
turpmākam rīkojumam ārstu leitnantu
Rūdolfu Celmu un Rīgas kara slimnīcā —
rezerves farmaceitu leitnantu Herbertu
Ērmani.

§ 3.

Pārvietoju dienesta labā Armijas štāba
administratīvās daļas kapteini Žani
Štrālu uz Liepājas kara slimnīcu.

? §4-
Pārvietoju 9. Rēzeknes kājnieku pulka

virsleitnantu Kārli Babri uz 7. Siguldas
kājnieku pulku.

S 5.

Pārvietoju dienesta labā:
Jūras aviācijas diviziona virsleitnantu

Kārli Kalaci uz Zemūdeņu divizionu,
Aizžogotāju-traleru diviziona leitnantu
Miķeli Plēsumu uz k/k. ,,Virsaitis" un
Smagās artilērijas pulka virsleitnantu
Kārli Hermani Turovski, 12. Bauskas
kājnieku pulka leitnantu Leonardu Ko-
kinu, Armijas štāba rotas leitnantu
Antonu Brūderi, 1. Liepājas kājnieku
pulka leitnantu Jāni Robertu Riksi,
3. Jelgavas kājnieku pulka leitnantus
Jēkabu Arnoldu " Ķīsi un Edgaru Jāni
Mitenbergu, 8. Daugavpils kājnieku
pulka leitnantu Edgaru Mārtiņu Rinku
un 6. Rīgas kājnieku pulka leitnantu
Albertu Alfrēdu Rudāku uz Eskadres
štābu.

S 6.

Atvaļinu no aktīvā kara dienesta līdz
turpmākam rīkojumam Liepājas kara
slimnīcas kapteini Eiženu Upeni.

C 1

Atvaļinu pēc paša vēlēšanās no aktivā
kapa dienesta līdz turpmākam rīkojumam
12. Bauskas kājnieku pulka virsleitnantu
Eduardu Arturu Mucenieku.

8 8.

Izslēdzu no armijas virsnieku sarakstiem
š.g. 15. janvārī mirušo Zemgales artilērijas
pulka virsleitnantu Elmāru Suduli.

Valsts Prezidents G. Zemgals.

Kara ministris M. Vācietis.

Valsts tipogrāfija
atgādina saviem god. klientiem, iestādēm un privātpersonām, ka par
visāda veida pasta iemaksām uz Valsts tipogrāfijas tekoša rēķina 3400 —
kvītes izdod attiecīgas pasta iestādes un tamdēļ tādas nav pieprasāmas
no Valsts tipogrāfijas, izņemot gadījumus, kad maksa tiek izdarīta ar
pārskaitīšanu (ar rozā kuponiem) no maksātāja tekoša rēķina uz Valsts
tipogrāfijas tekoša rēķina. Tādos gadījumos tipogrāfija izsūta apliecības
par maksas saņemšanu tūliņ pēc pasta iestādes paziņojumu par notikušo
pārskaitīšanu.

«
Valsts tipogrāfija lūdz god. maksātājus šo kartību ievērot, lai

neceltos lieka sarakstīšanās kvīšu izsūtīšanas dēļ, kas diemžēl bieži
notiek beidzamā laikā.



Attiecīga? linu stiebriņu, maltu linu
un pakulu uzpirkšanas atļaujas augšmi-
nētām linu fabrikām izdotas no Linu
monopola nodaļas ar derīguma laiku līdz
1930. g. 1. oktobrim.

Līdz ar šo rīkojumus N?N° 138. un 76
iesp. 1928. g. un 1929. g. „Dz. Vēstn."
12. un 7. num. un tēlegrammasNeNeEC 1031'
un EC 3936, iesp. 1928. g. „Dz. Vēstn."
14. un 46. num. atmainu, attiecīgi izlabojot
rīkojuma Ne 160 I. punktu , iesp. 1928. g.
.,Dz. Vēstn.' 14. num.

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Ekspluatācijas direktora v. Kļaviņš.

Visām pilsētu un pagastu valdēm.
Sakarā ar to, ka lielākā daļa pašvaldību

vēl nav piesūtījušas ar š. g. 8. janvāra ap-
kārtrakstu Ne P/100 pieprasītos pensio-
nāru sarakstus, sociālās apgādības de-
partaments lūdz tos piesūtīt nekavējoties.

Aizrādām, ka saraksti jāpiesūta par
visiem Jūsu pašvaldības robežās _ dzī-
vojošiem/ kā agrāk, tā arī pašā pēdēja
laikā reģistrētiem kara invalīdiem, viņu
ģimenes locekļiem un cietušo karavīru
ģimenes locekļiem.

Pie šī gadījuma vēl aizrādām, ka paš-
valdībām joprojām tiek uzlikts par tiešu
pienākumu ziņot departamenta pensiju no-
daļai ne tikai par reģistrētiem no jauna
pensionāriem, bet arī par notikušām pār-
maiņām pensionāru sastāvā: miršanas ga-
dījumiem, dzīves vietas maiņu, pensijas
tiesības zaudēšanu u. t. t.

Bez tam lūdzam pensionāriem paziņot,
ka pensijas nauda jāizņem vēlākais divu
nedēļu laikā, skaitot no attiecīgā pasta
kantora uzaicinājuma piesūtīšanas dienas,
jo aiz novilcināšanās celsies traucējumi
un arī neizņemtās naudas atjaunošana
tik drīz nebūs iespējama.

Departamenta direktors 0. Sīlis.
Pensiju nodaļas vadītājs Jansons.

RĪKOJUMS Nr. 17
? 1930. g. 27. janvārī.

Rīkojuma Ne 172 (izslud. 1929. g. ,,Vald. Vēstn." 141. num.) ,,Saraksts patentētiem
ārstniecības līdzekļiem, kurus atļauts ievest Latvijā", papildinājums*)

Ārstniecības lldzek|u nosaukums ie£dr3s
™

rifs
575. Allisatin dražē 113. p. 1-a pkts
576. Antileprol ampules un kapseles ,. . . . 113. p. 1-a pkts
577. Arhovin kapseles 113. p. 1-a pkts

*578. Ar,senferratin tabletes 113. p. 1-a pkts
*579. Bellafolin šķidrums 113. p. I-b pkts
*580. Bellafolin ampules un tabletes 113. p. 1-a pkts

581. Endojodin tabletes 113. p. 1-a pkts
*582. Gelonida antineuralgica 113. p. 1-a pkts
*583. Gravitol ampules ' 113. p. 1-a pkts
*584. Gvnergen šķidrums 113. p. 1-b pkts
*585. ,, ampules un tabletes 113. p. 1-a pkts

586. Kresival 113. p. 1-b pkts
587. Lopion ampules 113. p. 1-a pkts
588. Pacyl tabletes 113. p. 1-a pkts

*589. Prokliman tabletes .' '. ' . ' . 113. p. 1-a pkts
590. Racedrin „Hoechst" ampules, tabletes . . . 113. p. 1-a pkts
591. Recresal tabletes . 113. p. 1-a pkts
592. Rivanol tabletes 113. p. 1-a pkts

*593. Scillaren šķidrums . . .' 113. p. 1-b pkts
*594. „ ampules un tabletes . 113. p. 1-a pkts

595. Thyrowop tabletes 113. p. 1-a pkts
596. Varicosmon ampules 113. p. 1-a pkts

*597. Veramon tabletes 113, p. 1-a pkts
Šis rīkojums stājas spēkā izsludināšanas dienā.
Pamats: Ievedmuitas tarifa 113. panta piezīme un veselības departamenta

17. 1/30. g. raksts Ne 706.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
*) Skat. „Vaid. Vēstn." 1929. g.240. numurā.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Kultūras fonda domes sēde

fiĢV 1930. g. 27. janvārī.
(Izvilkums no protokola.)

1. Domē piepriež I pak. pamatskolu
bibliotēkas šādām skolām un organizācijām:

Rīgas apriņķī.
1. Rīgas Jūrmalas pils. V pamatskolai.
2. Birzgales pag. Saulgožu 1 pak. pa-

matskolai.
3. Ogresgala pag. Ķēķu I pak. pamat-

skolai.
4. Ķempju I pak. pamatskolai.
5. Vangažu I pak. pamatskolai.
6. Ādažu pag. Bērģu pamatskolai,

Cēsu apriņķī.
7. Jaunpiebalgas pag. Pētera 6-kl. pa-

matskolai.
8. Cēsu pils. pirmskolai.
9. Kosas pag. Bedrukalna 1 pak. pa-

matskolai.
10. Priekuļu 6-kl. pamatskolai.
11. Rozulas 6-kl.- pamatskolai.
12. Vecpiebalgas pag. Leimaņu I pak.

pamatskolai.

Madonas apr.
13. Lubānas pag. Lakstienas I pak.

pamatskolai.
14. Saikavas pag.Lejas 6-kl. pamatskolai.
15. Vecgulbenes pag. Blomu 1 pak.

pamatskolai.
16. Vecgulbenes pag. Meišu I pak. pa-

matskolai.
17. Viesienas pag. Smiltenes 6-kl. pa-

matskolai.

Valmieras apr.
18. Ķoņu pag. 6-kl. pamatskolai.
19. Tdus pag. 6-kl. pamatskolai.

20. Rozēnu pag. Puršānu 1 pak. pamat-
skolai.

21. Rencēnu pag'. Labrenču I pak. pa
matskolai.

22. Valmieras latv. skolu b-bas I pak
pamatskolai.

23. Alojas pag. 6-kl. pamatskolai.
24. Salacas pag. Mežmeinieku I pak

pamatskolai.

Valkas apr.
25. Mālupes pag. 6-kl. pamatskolai.
26. Smiltenes pils. II pak. 6-kl. pamat

skolai.
27. Rauzas pag. I pak. pamatskolai.
28. Plāņu pag. I pak. pamatskolai.
29. Jaunrozes pag. I pak. pamatskolai
30. Trikātas pag. Ozolu I pak. pamat

skolai.
31. Valkas pag. I pak. pamatskolai.
32. Jērcēnu pag. Ķeižu I pak. pamat

skolai.
33. Kalncempju pag. Priednieku pamat

skolai.

Bauskas apr.
34. īslīcas pag. Rudeņciema I pak. pa

matskolai.

Jelgavas apr.
35. Jelgavas pils. 1 pamatskolai.
36. Jelgavas pils. palīgskolai.
37. Rubas pag. I pak. pamatskolai.

Kuldīgas-Aizputes apr.
38. Klosteres I pak. pamatskolai.
39. Lutriņu II pak. pamatskolai:
40. Jūrkalnes I pak. pamatskolai.

Liepājas apr.
41. Nīgrandes 6-kl. pamatskolai.
42. Vecpils pag. Ilmājas I pak. pamat

skolai.
? 43. Aizteres 1 pak. pamatskolai.

44. Rāvas
45. Ziemupes
46. Dunikas „ "
47. Gaviezes pag. Sustas l ' pak. pamat

skolai.

Ventspils apr.

48. Dundagas pag. Meinsila pamatskolai.
49. Ventsoils pils. 8.
50. „ .. 9.

Ilūkstes apr.

51. Aknistes pag. Kalnģeidānu I pak.
pamatskolai.

52. Kurcuma pag. I pak. pamatskolai.
53. Kaplavas pag. Pristaņas I pak.

pamatskolai.
54. Demenes pag. Fabijanovas I. pak.

pamatskolai.
55. Kurcuma pag. Dervanišku I pak.

pamatskolai.
56. Raudas pag. Šarlotes I pak. pamat-

skolai.

Daugavpils apr.

57. Daugavpils garnizona pamatskolai.
58. Aiviekstes pag. 6-kl. ,,
59. Kolupes pag. 6-kl.
60. Kapiņu pag. Aizpuriešu I pak. pa-

matskolai.
61. Līksnas pag. Tiltu I pak. pamat-

skolai.
62. Vārkavas pag. Kļavsalas I pak.

pamatskolai.
63. Piedrujas pag. Dvorčanu I pak.

pamatskolai.
64. Skaistas pag. Baltiņu jauktu taut.

pamatskolai.
65. Aulejas pag. Aulejas I pak. pamat-

skolai.
66. Krāslavas pag. Miglānu II pak.

pamatskolai.

Ludzas apr.

67. Ludzas pils. latv. II pamatskolai.
68. Kārsavas pils. 4-kl. ,,
69. Kārsavas pag. Ziemeļu I pak. pa-

matskolai.
70. Pildas pag. Lubānu I pak. pamat-

skolai.
71. Pildas pag. Kurmu krievu I pak.

pamatskolai.
72. Pildas pag. Brodaižu 4-kl. pamat-

skolai.
73. Pasienas pag. Osinovkas jauktu taut.

pamatskolai.
74. Pildas pag. Filandmuižas pamat-

skolai.
75. Pasienas pag. Lauziņas pamatskolai.
76. Zvirgzdienas pag. Galdiševas I pak.

pamatskolai.

Rēzeknes apr.
77. Viļēnu pag. II pak. pamatskolai.
78. Gaigalavas pag. Bikavas 6-kl. pa-

matskolai.
79. Makašēnu pag. Grīvuļu I pak. pa-

matskolai.
80. Varakļānu pag. Teicijas I pak. pa-

matskolai.
81. Barkavas pag. Kanču i pak. pamat-

skolai.
82. Barkavas pag. Aizkārkles I pak. pa-

matskolai.
83. Andrupienes pag. Mūrnieku I pak.

pamatskolai.
84. Bērzgales pag. Padoles I pak. pamat-

skolai.
85. Bukmuižas pag. Egļu I pak. pamat-

skolai.
86. Kaunatas pag. Balteņu l pak. pamat-

skolai.

Jaunlatgales apr.

87. Baltinavas pag. Silaraču latv. I pak.
pamatskolai.

88. Bērzpils pag. Skujenieku latv. I pak.
pamatskolai.

89. Kacēnu pag. Radovas latv. I pak.
pamatskolai.

90. Purvmalas pag. Purvmalas bērnu
patversmei.

91. Viļakas pag. Kaugaru I pak. pamat-
skolai.

92. Bērzpils pag. Kapūnes pamatskolai.
93. Liepnas pag. Bērziņu I pak. pamat-

skolai.

Žīdu izglītības pārvaldei.
94,-96. 3 I pak. pamatskolu biblio-

tēkas.

Poļu izglītības pārvaldei.
97. 1 I pak. pamatskolu bibliotēku.
98. Rēveles (Tallinas) latviešu biedrībai

(ar sev. noteikumu).
99. Jānišķu pag. latv. izgl. b-bai Lietavā

(ar sev. noteikumu).
100. M.Beķeres privātai pamatskolai Rīgā.

II. Dome pieņem sekojošu biblio-
tēkām abonējamo žurnālu sarakstu:

Tautas bibliotēkām.

Burtnieks 500 eks.
Domas 500 ,,
Latvju Grāmata 500 „
Izgl. Min. Mēnešraksts .... 250 ,,
Latvijas Saule 350 ,,
Daugava 300 ,,
Piesaule 200 „ ,
Nākotnes Spēks 300 „
Zidunis 100 „

Abonējamo žurnālu —ļ Daba, Latvijas
Lauksaimnieks, Zemkopis, Latvijas Koope-
rators, Latgolas Zemkupis — eksemplāru
skaitu noteiks Mazā Dome.

Pamatskolu bibliotēkām.

Mūsu Nākotne 250 eks.
Audzinātājs 500 ,,
Jaunības Tekas ' . . 350 ,,
Mazās Jaunības Tekas .... 350 ,,,
Latvijas Jaunatne 350 ,,
ļaunais Cīrulītis' 300 ,,
Latgolas Skola 150 ,,
Zidunis 250 ,, m

Vidus- un arodskolu bibliotēkām.

Izgl. Min. Mēnešraksts .... 75 eks.
Latvju Grāmata . * 75 ,,
Audzinātājs. . 75 ,,
Mūsu Nākotne 75 rj
Latgolas Skola 11 ,,
Techniskais žurnāls 20 ,,
Daba 75 „
Jurists 43 ,,
Ārstu žurnāls 25 ,,

III. Dome piespriež šādus pabalstus:

Budž. 9, b.

Grāmatu izdošana.
J. Jansonam grāmatas ,,Die Mas- Ls

kenzūge der Letten" izdošanai 1500,—
K. Obšteinam grāmatas ,,Paida-

goģijas vēsture" II d. izdošanai 1000,—
V. Tretjakovam latviešu dzejas

antoloģijas izdošanai krievu
valodā ........... 500 —

B. Dižam par Korāna tulkojumu
latv. valodā pēc franču zinātn.
M. Savarv Coran traduit dē
I'arabeetc 485,90

Budž. 12.

P i e m i ņ a s, jubileja s.

Latgaliešu skolotāju centrālai Ls
b-bai br. Skrindu fondam . . 600,—

Skolotājai Annai Meņģelei jubile-
jas balva 600 —

Lauks, un lauku sabiedr. darbi-
niekam Jēkabam Vāgneram ju-
bilejas balva ........ 600,—

Skolotājam K. Corbikam jubilejas balva —
Latvju Raksti 1.—50. burtn.

Skolotājam J. Ozoliņam jubilejas balva —
Latvju Dainas (I—V).

Gleznotājam E. Vītolam jubilejas balva — '
Latvju Raksti 1.—50. burtn.

Gleznotājam A. Strālam jubilejas balva —
Latvju Raksti 1.—50. burtn.

Skolotājam K. Zariņam jubilejas balva —
Latvju Raksti 1.—50. burtn.

Skolotājam P. Zānam jubilejas balva —
Latvju Raksti L—50. burtn.

Budž. 13.

Kancelejai un kontrolei.
Kancelejas un kontroles vajadzī- Ls

bām .??' ? 739,50

IV. Dome noraida 25 lūgumus. (Lū-
dzējiem tiks paziņots ar rakstu) .

V. Latv. mazsaimn. veic. b-bas Liel-
vircavas nodaļai (kas likvidējas) 1926.gadā-piešķirto Kultūras fonda tautas bibliotēku
Dome nodod b-bas „Latvju Jaunatne"
Lielvircavas nodaļai.

Praulienas izglītības b-bai (kas likvidē-
jas) 1924. g. piešķirto tautas bibliotēku
nodod Praulienas lauks, b-bai ,,Drava ".

Lejasciema labdarības b-bai 27. V 29.
piesprieestos Ls 1000 zālēs un skatuves
pārbūvei Dome atļauj izlietot mūzikas
instrumenta iegādāšanai.

Pokrovas 1 robežsargu klubam 4. III 29.
klavieru iegādāšanai piespriestos Ls 700
Dome atļauj izlietot inventāra un stīgu
instrumentu iegādāšanai.

VI. Nākamā Kultūras fonda Domes
sēde 1930. g. 24. februārī.

Kultūras fonda sekretārs ļ. Kauliņš.



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 10. janvāra lēmuma ir jāpiedalās Lizdēnu - Burtnieku meliorācijas sabiedrībā,
jāņem daliba pie kopējo Saules muižas jaunsaimniecību, Gaiļu un citu māju novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

S n.««i*mi Māj " >fe*& . Darbu .
r r. i-K 1 Dalībniekam J izmaksa pec
3 Dalībnieka

Dalībnieka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
,H . , . , ' īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas no k./Piezīmes0. vardsunuzvards ... esošo māiu mēmie- zemes i^K- .
2 apzīmējums „™a,,t,™« cības grāmatu piederēja dalībnieku
I nosaukums plānjem ^^

balsu skaitu
Ls

1. Pēters Jāņa d. Pommers .... īpašnieks Grēveļu mājas 41 635 Burtnieku pagasta un muiža 239,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
2. Mārcis Pētera d. Sietnieks ... „ Cisku 8 1652 Rencēnu pagasta Lizdenes muižas 204,— rādītās darbu izmaksas sum-
3. Jānis Birzgals Jauru 14 639 Burtnieku pag. Rutes-Cāļu muižas 339,- aāb^Su Zlsltumuno.
4. 1) Karlme Miķeļa m. Amperman, teikšanai un nokārtošanai kā

2) Marta Alīde Jāņa m. Am- pie darbu pirmreizējās izve-
perman, 3) Anna Rozālija Jāna S,anas > tā ari P'e '*vest0
mpita Amnprman 41 Rprta darbu kārtlbā uzturēšanasmeita Amperman, 4) Berta turpmāk, neņemot vērā darbu
Elizabete Jāņa m. Amperman faktisko izmaksu, kura var
un 5) Pēteris Nikolajs Jāņa d. būt lielāka vai mazāka.
Amperman īpašnieki Taubes mājasstarpgab. VHIb 2521 Burtnieku pagasta Luteru muižas 55,—

5. Jānis Jāņa d. Kuplis īpašnieks Slauņu mājas starpgab. 20 2509 „ „ „ „ 172,—
6. Burtnieku pagasta pašvaldība . . — Burtnieku pag.pašvald. IV 252 Burtnieku pagasta un muiža 66,—

starpgabals ,,Lielais
krogs"

7. Jānis Jāņa d. Rullis īpašnieks Raganu mājas starpgab. 21 2520 Burtnieku pagasta Luteru muižas 65,—
8. Mārcis Menniks _ ,, Pīķu 9 1644 Rencēnu pagasta Lizdenes muižas 400,—
9. Jānis Jāņa d. Židavs Mantoj.masa Drakšu — — Rencēnu pagasta Sauļu muižas 805,—

10. Aleksandrs Kazimirs Kārļa dēls
Menneks īpašnieks Vecgaiļu 10 1648 Rencēnu pagasta Lizdenes muižas 208,—

11. Aleksandrs Kazimirs Kārļa dēls
Menneks „ Jaungaiļu 11 1639 „ „ „ „ 138,—

12. Jānis Gusta d. Liepiņš „ Danču mājas starpgab. 8 627 Rencēnu pagasta Sauļu muižas 403,—
13. Jānis Mārča d. Bebris un Mārcis

Mārča d. Bebris . * īpašnieki Jaunkarēnu 19 1654 Rencēnu pagasta Lizdenes muižas 290,—
14. Pēteris Pētera d. Leitis ,, Jēču mājas starpgab. — 626 Rencēnu pagasta Saules muižas 151,—
15. Mežu departaments ļ „ Valmieras virsmežnie- — — „ „ „ „ 209,—

čība valsts mežs

Rīsā 1930 « 15 janvāri Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra 1929. g. 31. decembra lēmuma ir jāpiedalās Staberģu-Alojas meliorācijas sabiedrībā,

jāņem dalība pie kopējā „Upšu" upītes regulēšanas un galveno novadgrāvja rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

- I Dalībniekam Mā īNqHs . iznSSV
«

Daļibnieka
Dalībnieka

piederošo vai Kādā pagasta atrodas mājas projekta>
,£ īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas ani-Pkrrfp Piezīmes
& vārds un uzvārds .. . esošo māiu mērnie- zemes , . .. JjnhnilCuņ apzīmējums esoso maju

Cības erāmatu piederēja dalibn eku

1
nosaukums

p
«J^ «™™£ ba.su

^

ska.tu

1. Artūrs Maldavs un Kārlis Maldaus Apstipr. mantin. Jaunzemnieki 84F — Alojas pagasta Stakenbergu muižas 545,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
2. Jānis Siltums Nekorrob. jauns. Kangari 85F „ „ „ „ ;

522,- Sa-LtoSm^p^aK
3. [Tenis Plurnans . Mantojuma masa Radziņi 52F Alojas pagasta Urgas muižas 1273,— dalībnieku maksājumu noteik-
4. Arvīds Plumanis ,, ,, Jaunsaimnieks 53F — „ ,, ,, „ 454,— šanai un nokārtošanai, kā pie
5., Kārlis Kalmits Korrob.jaunsaimn. Līgotni 38Fa 6432 Alojas pagasta Stakenbergu muižas 301,— darbu pirmreizējās izvešanas,

6- Kārlis Virsis \: _ „ Druveni _ 41Fa 7091 „ „ ,. „ 316,- ļtfifl^^r
7. Jānis Muste Dzimts īpašnieks Vārnu mājas starp- — 721 „ „ „ „ 567,— nemot vērā darbu faktisko

gabals izmaksu, kura var būt tna-
8. Pēteris Bērziņš . . Korrob.jaunsaimn. Vidus meži 28F 7084 „ „ „ „ 185,— zākā vai lielāka.
9. Mārtiņš Andersons „ „ Desas 34Fa 8992 „ ,. „ „ 207,—

10. Augusts Liepiņš Mantojuma masa Plūdoni 37Fa 7089 ,, „ ,, ,, 203,—
11. Voldemārs Bunde . Korrob.jaunsaimn, Tīreļi 31F 6437 ,, . „ ,, ,, 121,—
12. Jānis Breimans ,, „ Krīvi 32F 6117 „ ,, ,, ,, 158,—
13. Eduards Krūmiņš ,, ,, Rījsētas 25Fa 6436 „ „ ,, ,, 259,—
14. Jānis Siltums Nekorrob. jauns. Skalbes 49F — „ ,, ,, ,, 303,—
15 Elizabete Volde, dzim. Klingers Korrob.jaunsaimn. Videnieki 35Fa 7083 ,, ,, „ ,, 226,—
16. Jānis Elbrets „ „ , Viesturi 48Fa 9996 „ „ „ „ 231 —
17. Jānis Zālīts Mantojuma masa Opši — 719 ,, ,, ,, „ 1369,—
18. ' Kristīne Zirnis, ai. Zirnit. . . . Dzimts īpašniece Langi — 3580 Alojas pagasta Urgas muižas 97,—
19. Tenis Zālīts Mantojuma masa Patiki — 711 Alojas pagasta Ungurpils muižas 280,—
20. Fricis Bukulds Korrob.jaunsaimn. Paegļi 159F 6341 ,, ,, ,, ,, 263,—
21. Jēkabs Briedis „ „ Pursalas 160F 6337 „ „ „ „ 227,—
22. Augusts Krūmiņš „ „ Saknītes 161F 6361 „ „ „ „ 443 —
23. Antons Vītols. *

,. „ Lukstiņi 163F 13723 „ „ „ „ 604,—
24. Jānis Leinasars „ „ Zaši 162F 11349 „ „ „ „ 313 —
"25. Jānis Krūmiņš „ ,, Dzeni 164F 6249 „ „ „ „ 218,—
26. Kārlis Krūmiņš „ „ Oši 165F 6342 „ „ ,, „ 198,—
27. 1) Amālija Bergins, 2) Vēre

Bergins, 3) Alīse Bergins un
4) Osvalds Bergins „ „ Zeltiņi 166F 7216 „ „ „ „ 105,—

28. Alma Aboltiņ un Liza Aboltiņ Dzimts īpašnieces Šķepasti — — Alojas pagasta Stakenbergu muižas 244,—

Rīgā, 1930. g. 15. janvārī. Kultūrtechniskās dajas vadītāja vietā J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Nekustamas mantas saraksts,
kūjas īpašniekiem vai 'viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 20. janvāra lēmuma ir jāpiedalās Pēternieku meliorācijas sabiedrībā „Tīrelis",

jāņem dalība pie Pēternieku mel. sab. „Tīrelis" kopējo novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

,,.. ..., Darbu
I Dalībniekam Maju JVg^fe izmaksa pēc ?
& . . Dalībnieka piederošo vai '— Ka a Pa8asta atrodas maJas projekta,
<j īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes

?S. vārds un uzvārds ... esošo māju mērnie- zemes
niederēia dalībnieku

anosaukums p,^m ^S ' ' *"",
&»

Šinī dalībnieku sarakstā uz-
1 Kārlis, Mārtiņš, Pēteris un Minna rādītās darbu izmaksas sūtn-

im jepa ' . Apstipr mantin Lāči 5221 Pēternieku pagasta Pētermuižas 297,— mas uzskatāmas par pamatu

2. Dobelnieks, Mārtiņš ::... Ieguls - iP Jelgavas mežniecība 45,- Jjghj^«gļg^
3. Dižmanis, Zelma Ieguvēja Dzilnas 2h — ,, „

^4
,— pje darbu pirmreizējag ^ve.

4. Kalkšteins, Juris Ieguvējs Mežkrogi 3F ,, ,, 1^4, šanas, tā arī pie izvesto darbu
e* r,,?c lākahi Buši 4F i — „ ,i 145,— kārtībā uzturēšanas turpmāk,o. Dusb. jcmus _ R3r7;ni 5F — 176— neņemot vērā darbu faktisko
6. Bērziņš, Jēkabs. , , tserziņi or „ „ ,

izmaksu, kua varbūt mazāka
7. Apcrmanis, Mārtiņš ., or " " ' vai lielāka.

RĪPā 19^0 e ^8 janvārī Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
5'^' * J ' Darbvedis Brandts.



R ī K 0 J U M S Nr. 38
1930. g. 27. janvārī.

Starptautiskā tarifa (colis de messagerie) papildinājumā,
kas publicēt* Valdības Vēstneša" š. g. 8. janvāra 5. numurā un iespiests ,.Dzelzceļu Vēstneša" š. g. 1. numurā, sakarā ar Vācijas valsts dzelzceļu Ķelnes direkcijas

paziņojumu, viss c) nodalījums, kur uzrādītas likmes par Vācijas dzelzceļu daļu, kā arī paskaidrojumi 2), 3) un 4), jāatvieto ar sadu jaunu tekstu:

ļ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >2 13 14 15 16 17 18 re

c) Vācijas valsts dzelzceļu sabiedrības daļas
(Ķelnes direkcija)

(Pārrēķināšanas kurss 1 RM — 0,24 U.S.A. dollara).
o USAAachen Sūd _ K;j|n Hbf

, _ 77 dou ara2) 0,133) 0,10 0,03 0,19 0,15 ' 0,04 0,28 0,22 0,06 0,38 0,30 0,08 0,19 0,15 0,04
Hergenrath v ' '
tāpat — Berlin (Friedrichstrasse)

' . Koln-Duisburg 654 tāpat 0,43 0,34 0,09 0,86 0,68 0,18 1,29 1,02 0,27 1,72 1,36 0,36 0,86 0,68 0,18
tāpat — Evdtkuhnen (robeža) Koln-Duisburg-

Berlin-Firchau-
Kčinigsberg 1280 tāpat 0,52") 0,41 0,11 1,044) o,82 0,22 1,564) ] ^3 0,33 2,084) 1,64 0,44 1,044) 0,82 0,22

Stentsch ,,„, ^ . ,
tāpat — ^r ? (robeža) Koln-Duisburg-1 Zbanszvn v ' Berlin 838 tapat 049 0,39 0,10 0,98 0,78 0.20 1,47 1,17 0,30 1,96 1,56 0,40 0,98 0,78 0,20
Koln (Hbf.) — tāpat Berlin 761 tāpat 0,45 0,36 0,09 0,90 0,72 0,18 1,35 1,08 0,27 1,80 1,44 0,36 0,90 0,72 0,18
tāpat — Evdtkuhnen (robeža) Berlin-Firchau-

Konigsberg 1203 tāpat 0,524) o,4I 0,11 1,044) 0,82 0,22 1,564) ] )23 0,33 2,084) 1,54 0,44 1,044) 0,82 0,22

Berlin (Fridrichstrasse) — |^^ļ (robeža) ... — 184 tāpat 0,19 0,15 0,04 0,38 0,30 0,08 0,57 0,45 0,12 0,76 0,60 0,16 0,38 0,30 0,08

tāpat — Evdtkuhnen (robeža) Firchau-Konigs-
berg 627 tāpat 0,434) 0,34 0,09 0,864) 0j68 0,18 1,294) 1^2 0,27 1,724) 1,36 0,36 0,864) 0,68 0,18

Rīkojums spēkā ar 1930. g. 1. februāri. , Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
2) Pārrēķināšanas kurss: i vācu marka = 0,24 u.s.A. dollara. Starptautiskās satiksmes inspektors F. Magazings.
3) Mazākā maksa: 0,14 U.S.A. dollara (0,11+0,03).

Chojnice Kalthof
4) Šai maksai jāpieskaita klāt maksa par Polijas ceļa daļu pjļ^j^(robeža) jvīārīēnbure (robcža)-

Valdības iestāžu paziņojumi.

Atgādinājums.
Nodokļu departamenta spirta monopola

nodaļa ar šo atgādina ārstiem, zobu
ārstiem, vecmātēm, aptiekām, slimnīcām,
ķīmiski-farmaceitiskām laboratorijām un
pārējām iestādēm un personām, kurām
tiesības saņemt spirtu par pazeminātu
cenu, ka lūgumi par apliecību izdošanu
spirta saņemšanai no 1930. g. 1. aprīļa līdz
1931. g. 31. martam, jau laikā iesniedzami
spirta monopoia nodaļai Rīgā, L. Pils
ielā N° 13/15. Lūgumi apliekami ar at-
tiecīgu zīmog- un rakstu nodevu: ārstiem,
zobu ārstiem, vecmātēm Ls 1,40, pārējiem
Ls 2,40 apmērā. Tāpat lūgumā jāuzrāda
noliktava, no kuras vēlas spirtu saņemt,
jo spirts tiek izsniegts no sekošām no-
liktavām: Rīgas, Liepājas, Daugavpils,
Valmieras un Jelgavas.

Nodaļas vadītājs Ed. Rudzits.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 20. janvāra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Pēter-
nieku meliorācijas sabiedrības ,.Tīrelis "
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Pēter-
nieku meliorācijas sabiedrības ,,Tīrelis "
novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Pēternieku meliorācijas sabiedrībā ,.Tī-
relis", minēto meliorācijas darbu izvešanā
un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

1930. g. 28. janvārī.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.

Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daja paziņo, ka zemkopības ministris ar
1929. g. 31. decembra lēmumu ir apstipri-
nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Staberģu-Alojas meliorācijas sabiedrības
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto ,,Upšu"
upītes regulēšanas un galveno novadgrāvju
projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Staberģu-Alojas meliorācijas sabiedrībā,
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1930. g. 15. janvārī.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.

• Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā
daja paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 10. janvāra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskāsdaļassastādīto un Lizdenu-
Burtnieku meliorācijas sabiedrības dalīb-

nieku pilnā sapulcē pieņemto Saule?
muižas jaunsaimniecību, Gaiļu u. c. māju
novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem uzlikts par pienākumu piedalīties
Lizdenu-Burtnieku meliorācijas sabiedrībā,
minēto meliorācijas darbu izvešanā un
izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

1930. g. 15. janvārī.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1930. g. 24. janvāra lēmumu,
meklē pēc sodu lik, 583. p. 2. p'kt. pamata
apsūdzēto Rozāliju Sīmaņa m. Petrovs, dzim.
1895. g. 14. oktobrī, piederīgu pie Daugavpils
pilsētas ar sevišķām pazīmēm: maza auguma,
melniem matiem, brūnām acīm un tumšu seju.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētās Rozālijas Sīmaņa m. Petrovs un viņas
mantas atrašanās vieta, jāpaziņo Daugavpils
3. iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1930. g. 25. janvārī.
Priekšsēdētāja vietā R. Blumentāls.

Sekretāra pal. v. i. E. Ā z e n s.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1930. g. 28. janvārī.
1. Pieņem un nolemj iesniegt Saeimai

ratificēšanai:
1) izlīgšanas līgumu starp Latviju un

Amerikas Savienotām Valstīm,
2) šķīrējtiesas līgumu starp Latviju un

Amerikas Savienotām Valstīm.
2. Atņem Latvijas pilsoņu tiesības

sekošām personām, kuras nelegāli atstājušas
valsts robežas: 1) Pēterim Milovskim,
2) Borisam Prozoram un 3) Ericham
K i t c a m.

3. Pieņem pārgrozījumu noteikumos
par sēklas aizdevumu atbēršanu graudā un
nolemj to izdot pārvaldes kārtībā.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Veselības nodaļa atgādina Rīgas
pilsētā

atrodošo staļļu (zirgu staļļi, lopu kūti?
u. t. t.) īpašniekiem, ka saskaņā ar pilsētas
valdes lēmumu kā pēdējais termiņš staļļu
ierīkošanai pēc saistošiem noteikumiem
nolikts I, jūnijs.

Pilsētas valdes loceklis
Dr med. R. Blumenfeldt.

Sekretārs Lapekins.

Saistošo noteikumu 1.§ papildināšana
par maizes ceptuvēm, maizes, dažādu
cepumu un konditorejas preču pagata-
vošanu, uzglabāšanu un pārdošanu Tukumā.

Pamatojoties uz domes 1929. g. 30. de-
cembra lēmumu, kas apstiprināts ar iekš-
lietu ministrijas pašvaldības departa-

menta 1930. g. 21. janvāra rakstu N°85571,
Tukuma pilsētas valde paziņo, ka minētie
saistošie noteikumi 1. § papildināti ar
šāda satura piezīmi.

Piezīme. Par konditorejām uzskatā-
mas šo noteikumu nozīmē dažādas
maizes un saldumu ceptuves, kuras
savus ražojumus pār.dod lietošanai uz
vietas un promnešanai un bez tam
pārdod arī pienu, kafeju, kakao,
saldējumu, augļus, atspirdzinošus dzē-
rienus, dažādas šokolādes un kon-
fekšu preces.

Šis papildinājums stājas spēkā divu ne-
dēļu laikā no viņa publicēšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Cers.
Sekretārs F. Ber lins.

Māksla.

Nacionālā opera. Trešdien, 29. janvārī, par
lētām cenām ,,M e f i s t o f e 1 i s". Diriģents
Teodors Reiters. — Ceturtdien, 30. janvārī, Alek-
sandra Aļeksejeva viesizrāde ,,T r a v i a t a"
Alfredo partijā. Diriģēs Otto Karls. — Piektdien,
31. janvāri, ,,Džonnijs uzspēlē". Diri-
ģents Otto Karls. — Sestdien, [.februārī, Alek-
sandra Aļeksejeva pēdējā viesizrāde ,,Jev-
geņijs Oņegins". — Svētdien, 2. februārī,
pulksten 1 dienā tautas izrādē ,,R i g o 1 e 11 o".
Biļetes parketā un I balkonā Ls 1,— II balkona
rindās 70 sant, stāvparterā, 11 balkona ložās un
III balkonā 50 sant., galerijā 25 sant. Pulk-
sten 4 dienā Maskavas Lielā teātra solista
A. Aļeksejeva un baleta premjeru Anasta-
sijas Abramovas un M. Oaboviča kon-
certs. Uz šo koncertu katrs pieaudzis var
ņemt vienu bērnu par brīvu līdz un divi bērni
var nākt uz vienu biļeti. Pulksten 7.30 vakarā
pirmo reizi šinī sezonā ,,Ta n h e i z e r s". —
Pirmdien, 10. februārī, 5. simfoniskais
koncerts. Diriģents prof. Georgs Šnēfogts
Biļetes dabūjamas operas kasē.

Nacionālais teātris. Trešdien, 29. janvāri, pulk-
sten 7.30 vakarā Š. Aleichema komēdija ,,Lie-
lais vinnests". — Ceturtdien, 30. janvārī,
pulksten 7.30 vakarā Bērnu Draugu biedrībai
par labu M. Dišleres luga ,,0 z o 1n i e k a
m e i t a". — Piektdien, 31. janvārī, pulksten 7.30
vakarā Annijas Simsones viesizrādē Hermāņa
Bāra ,,S k a t u v e s zvaigzne". — Sestdien,
1. februārī, pulksten 4 pēc pusdienas lētā izrāde
kara vīrierņ un privātai publikai A. Saulieša
„Audžu bērni". Pulksten 7.30 vakarā Š.Alei-
chema komēdija ..Lielais vinnests".

Dailes teātris. Trešdien, 29. janvārī, pulk-
sten 7.30 vakarā „Vecais Ādams". Studen-
tiem un skolniekiem puscenas. — Ceturtdien,
30. janvāri, pulksten 7.30 vakarā prof. Paula
Zaksa viesizrāde ,,T r e j m e i t i ņ a s". — Piekt-
dien, 31. janvārī, pulksten 7.30 vakarā „V ē t r a s
p u t n i". Studentiem un skolniekiem puscenas. —
Sestdien, 1. februārī, pulksten 7.30 vakarā
Z. Offenbacha muzikālā komēdija 3 cēlienos
,,S kaistā Helēn a". Studentiem un skolnie-
kiem puscenas.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Parizē, 28. janvārī. Havass ziņo no
Madrides: „Spanijas diktators Primo
de Rivera atkāpies. Jaunās valdī-
bas sastādīšanu karalis uzdevis
ģenerālim Berengeram".

Literatūra.
Latvju Grāmata. Kritikas un grāmatniecības

žurnāls. Redaktors R. Egle. Astotais gads.
6. numurs — novembris - decembris — 1929i
Saturs: J. Ziemeļnieka — īsas piezīmes par
Skalbes dzeju. Dr M. Valtera — Mūsu kritikas
attīstība (beigas). Karlīnes Krauklis-Damrozes —
Kopdzīves sākums ar Kaudzītes Reini. Kārļa
Egles — Rūdolfa Blaumaņa neiespiesta dzeja.
Teodora Zeiferta piemiņai. Antona Austriņa —
Pūriņu Mārtiņš. Kritikas: E. Anševica, P. Ķlr
kūta, K. Eliasa, prof. G. Geruļa, Ž. Unama,
Fr. Adamoviča, J. Krūmiņa un citu kritikas un
apskats par jaunākām grāmatām. Chronika.
Grāmatniecība. Bibliogrāfija.

KURSI.

Rīgas biržā, 1930. gada 29. janvāri.

Devīzes:

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

100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,85—100,60
100 Itālijas liru 27,05—27,26
100 Zviedrijas kronu 138,90—139,60
100 Norvēģijas kronu 138,25—138,95
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Austrijas šiliņu. 72,60—73,30
100 Čechoslovakijas kronu . . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu 207,85—208,90
100 Vācijas marku 123,65—124,30
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,05—138,75
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu ....... 51,30—52,00

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg . ' 3425—3445
Sudrabs 1 kg. . 70—78-

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians.

Redaktors M. Ārons.
I

Šim numuram 8 lapas puses.

Ilūkstes apr. policijas 1. iecirkņa
priekšnieks izsludina par ned.
šādus nozaudētus dokumentus:
1) Latvijas iekšz. pasi ser. KL
No 001629, izd. no Ilūkstes apr.
pr-ka palīga par 1. iec. 1927. g.
16. dec. ar Pesas-Lejas Kaplans
vārdu; 2) Latvijas iekšzemes pasi
ser. KL JVs 015099, izd. no Kap-
Iavas pag. valdes 1927. g. 5. dec. '
ar Paulines Križanovskis, dzini.
Plitnieks vārdu; 3) Latv. iekšz.
pasi ser. KL JMs 021059, izd. no
Ilūkstes apr. pr-ka palīga par 1.
iec. 1928. g. 12. martā ar Pāvila
Trans vārdu; 4) Latvijas iekšz.
pasi ser. KL JVe 018315, izd. no
Laucesas pag. valdes 1928. g.
21. febr. ar Korneja Jevsejevs
vārdu.; un 5) Latvijas iekšzemes,
pasi ser. KL JV° 020163, izd. no
Silenes pag. valdes 1928. g.
5. janvārī ar Jadvigas Vengrevičs
vārdu. 24910z
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja Valsts ze-
mes bankas hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: at-
zīt par iznīcinātām obligācijas
par 600, 625, 540, 420 un 485 rbļ.,
apstiprinātas 1888. g. 11. jūnijā
ar JVsJVe 626—630 pirkšanas sum-
mas atlikuma nodrošināšanai uz
nekustamo īpašumu Valkas apr.,
Aumeisteru muižas atdalīto .Ap-
sītes Ne 47" māju, ar zemes
grām. reģ. Ne 2294 par labu
Emīlam fon Vulfam, pie kam sa-
skaņā ar 1927. g. 17. septembra
ierakstu JVTs771 par minētām obli-
gācijām zolidāri atbild arī Jaun-
Apsītes māja, reģ. Ka 3906.

Rīgā, 1930. g. 20. janv.
24766r Ka 2392

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausja valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 1780
rbļ., apstiprinātu 1883. g.4.maijā
ar Ka 617 uz nekustamo īpašumu
no Madonas apriņķa Jaungulbe-
nes muižas atdalīto Struņķu JVTs 16
māju, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1778, par labu mirušā Otto
fon Tranzē mantniekiem: Marijai
fon Tranzē, dzim. fon Levis of
Menars, Aleksandrinei fon Tranzē
Otto fon Tranzē, Marijai fon
Hercbergs, dzim. fon Tranzē un
Paulam fon Tranzē pirkšanas
summas atlikuma nodrošināšanai.

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ns 2237
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24879z Sekr. v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Kārļa Pētera d.
Jonasa lūgumu un savu 1930. g.
14. janvāra lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Kārlis Jonas parādu
pēc obligācijām a) par 1800 rbļ.,
apstiprinātas 1910. g.- 23. janv.
ar JVa 165 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, V hipotēku iecirknī, ar
zemes grām. reģ. Ka 936, izdotas
no Kārļa Pētera d. Jonasa par
labu būvbiedrībai ,,Struktor's" un
b) par 13.000 rbļ., apstiprinātas
1910.g. 29. martā ar Ka 691 uz to

pašu nek. īpašumu, izdotas no tā
paša par labu Tenim Jāņa d.
Krūskopam, kas viņu ir cedējis
blanko un kura pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe, kā
blanko cessionāru, kas viņu ir
cedējis atkal blanko, ir samaksājis
Rīgas namu īpašn. krāj-aizd. sab.,
bet šīs augšā minētās obligācijas
nevar tikt izsniegtas atpakaļ
parādniekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ, ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligācijas atzīs par iznīci-
nātām un lūdzējam dos tiesību
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1930. g. 21.janv. JVa 3082
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24884z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izsklausjīa Izraēla
Iciksona (Itciksona) un Hirša
Goldblata hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 3000
rbļ., apstiprihātu 1911. g. 8. nov.
ar Ne3960 uz nekustamo īpašumu
Rīgas pilsētā II hipotēku iec, ar
zemes grām. reģ. JVa 767 par labu
Ignatijam Manteifelam, kurš viņu
cedējis blanko.

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ns 2436
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24888z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja valsts zemes
bankas lūgumu dēļ hipotēkas
dzēšanas, un nolēma: atzīt par
iznīcinātu 1884. g. 12. martā ar
JVa 493 uz nekustamo īpašumu
Jaunpiebalgas muižas zemnieku
zemes ,,Vecpaupu" mājām,Cēsu
apr., ar zemes grām. reģ. JVa3966,
grafam Sergejam Dmitrija d.
Šeremetjevam par labu, apstip-
rinātu obligāciju par 977 rbļ. 50
kap. pirkšanas summas atlikuma
nodrošināšanai. JVa 2416

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25009z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Henno Pētera d. Univera lūgumu
un savu 1930. g. 7. janv. starp
Karlosu Kārļa d. Bukshevdenu,
kā pārdevēju no vienas puses
un Henno Pētera d. Univeru,
kā pircēju no otras puses 1927. g.
23. maijā noslēgts un 1927. g.
27. jūnijā Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļā korroborēts pirk-
šanas - pārdošanas līgums at-
tiecībā uz Rīgas apr., „Ruperta"
muižu, ar zemes grāmatu reģ.
No 171.

8

Pamatojoties uz Henno Uni-
vera lūgumu, apgabaltiesas 3. ci-
vīlnodaļa uzaicinās visas per-
sonas, kurām būtu kādi iebildumi
pret 1927. g. 23. maijā starp
Karlosu Kārļa d. fon Bukshev-
denu, kā pārdevēju un Henno
Pētera d. Univeru, kā pircēju
noslēgto un 1927. g. 27. jūn.
korrob. pirkšanas-pārdošanas lī-
gumu attiecībā uz Rīgas apr.,
„Rupertu" muižu, ar zemes grām.
reģ. Ns 171, vai kādas uz šo
nekustamo īpašumu zemes grā-
matās neievestas lietiskas tie-
sības, vai arī izpirkšanas tiesības,
irt īpaši pamatotas uz 1891. g.
29. marta apstiprināta dalīšanas
līguma XVII panta, pieteikt
savas tiesības viena (1) gada
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, vi-
sas nepieteiktās ierunas un
prasības tiks atzītas par dzēstām
in pirkšanas:-pārdošanas līgums
par likumīgā spēkā stājušos.

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Ka 2755. 25012b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja Valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
500 rbļ., apstiprinātu 1875. g.
30. sept. ar Ns 1868 uz nekustamo
īpašumu Allažu muižas zemnieku
zemes ,,Maz-Vildes" mājām, Rī-
gas apr., ar zemes grāmatu reģ.
Ka 2115 par labu J. fon Blanken-
hagenam, kā pirkšanas summas
atlikumu nodrošinājums, kuras
pārgājušas mantošanas ceļā, līdz
ar Allažu muižu, uz Ernstu,
Mariju, Johannu, Ottonu, Eliza-
beti un Beati fon Blanken-
hageniem un ka pievestā obli-
gācija apgrūtina arī no ,,Maz-
Vildes" mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 2115 atdalītas „Strautu-
Kalnu" mājas, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 6707. Ka 2391

Rīgā, 1930. g. 20. janvārī.
Priekšsēd. v. A.Veidners.

24768r Sekr. v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja Valsts

zemes bankas hipotekāro parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligācijas daļu
par 1380 rbļ., apstiprinātu
1901. g. 8. okt. ar Ka 540
uz nekustamo īpašumu no
Valkas apr., Jaun - Laicenes
muižas atdalīto Dadžu Ka 7 māju
ar zemes grāmatu reģ. Ka 2966
par labu baronam fon Volfatn
pirkšanas summas atlikuma no-
drošināšanai. Ns2201

Rīgā, 1930. g. 20. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24767r Sekr. v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja Valsts ze-
mes bankas hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 300 rbļ., apstiprinātu 1888. g.
11. nov. ar Ka 1638 uz nekustamo
īpašumu no Valkas apr. Re-
zakas muižas atdalīto Mūrnieku
māju, ar zemes grāmatu reģ.
N& 2418 par labu baronam
Aleksandram Volfam pirkšanas
summas atlikuma nodrošinā-
šanai. Ns 2202

Rīgā, 1930. g, 20. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

24769r Sekr. v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja valsts zemes
bankas hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 1320 rbļ.,
apstiprinātu 1883. g. 4. martā ar
Ka 542 uz nekustamo īpašumu,
no Madonas apriņķa Jaungulbe-
nes muižas atdalīto Daugstes
Ns 80 māju, ar zemes grāmatu
reģ. Ka 1701 par labu mirušā
Otto fon Tranzē mantniekiem:
Marijai fon Tranzē, dzim. Levis
of Menars, Aleksandrinei fon
Tranzē, Otto fon Tranzē, Marijai
fon Hercbergs, dzim. fon Tranzē
un Paulam fon Tranzē pirkšanas
summas atlikuma nodrošināšanai.

Rīgā, 1930. g. 21. janv". Ka 2238
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24881z Sekretāra v. P.Birkens.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 328 rbļ.
50 kap., apstiprinātu 1883. g.
11. martā ar Ns 221 pirkšanas
summas atlikuma nodrošināšanai
uz nekustamo īpašumu no Cēsu
apriņķa Vecpiebalgas muižas at-
dalīto Vec-Kalnēnu Ns 140 māju,
ar zemes grāmatu reģ. Ns 3276
par labu grafam Sergejam Dmit-
rija d. Šeremetjevam. Ka 2313

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24880z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
17. decembrī izklausījusi lietu par
Aleksandra Dreimana atzīšanu
par maksātnespējīgu parādnieku,
par ko iespiests sludinājums .gai-
dības Vēstnesī" 1928. g. 6. jūlijā
JV9148,— nolēma: atzītAleksandra
Dreimana konkursu par slēgtu
parāda samaksas dēļ.

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1296.g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Pētera Kriša d.
Ozolnieka lūgumu un savu 1930.g.
14. janvāra lēmumu, paziņo, ka
parādnieks Pēteris Ozolnieks pa-
rādu pēc obligācijām: a) par
22000 rbļ., apstiprinātas 1909. g.
2. maijā ar Ns 723 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, II hip. iec, ar
zemes grāmatu reģ. Ka 1619, iz-
dotas no Pētera Kriša d. Ozol-
nieka par labu Emilijai Pētera m.
Mengel, kas viņu ir cedējusi
blanko, un kura pārgājusi uz
Hermani Kārļa ' d. Kampe, kā
blanko cessionāru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko, b) par
20000 rbļ., apstiprinātas 1909. g.
31. jūlijā ar Ka 1429 uz to pašu
nek. īpašumu, izdotas no tā paša
par labu Jēkabam Kriša d.
Ozolniekam, kas viņu ir cedējis
blanko un kura pārgājusi uz
Hermani Kārļa d. Kampe kā
blanko cessionāru, kas viņu ir
atkal cedējis blanko un c) par
30.000 rbļ., apstiprinātas 1913. g.
4. novembrī ar Ka 3087 uz to pašu
nek. īpašumu, izdotas no tā paša
par labu Jēkabam Kriša d. Ozol-
niekam, kas viņu ir cedēj's
blanko, — ir samaksājis, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājušas zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,.Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs preso-
nas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējam dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ka 3071
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24885z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja Jēkaba
Reiņa d. Šneidera hipotekāro
paradu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātām obligācijas
par 300 rbļ. un 272 rbļ. 16 kap.
atlikumā, apstiprinātas 1888. g.
11. novembrī ar Ns 1701 un 1702
uz nekustamu īpašumu no Valkas
apriņķa, Tūjas muižas atdalīto
Spīd 'zenieku Ns 6 māju, ar zemes
grāmatu reģ. Ka 2426 par labu
baronam Aleksandram Volfam
pirkšanas summas atlikuma no-
drošināšanai, kuras mantojuma
ceļā pārgājušas mir. barona Alek-
sandra Volfa mantnieču: at-
raitnes baronietes Annas Volfs
un meitasAnnas-Lianes fonTranzē
Rozeneks, dzim. baroneses Volfs
īpašumā, kuras tās cedējušas
uzrādītājam. Ns 2355

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24«R3? Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
7. janvārī izklausīja Helenes
Samueļa m. Johansons atzīmes
dzēšanas lietu un nolēma: 1) pie-
ņemt tiesas glabāšanā iemaksātus
tiesas depozitā pret Latvijas
bankas kvīti Ns 15/53777 no
1929. g. 6. dec. Ls 27;13; 2) dzēst
prasības nodrošināšanas atzīmi
par 2036 rbļ. 17 kap. pēc Rīgas
apgabaltiesas 1912. g. 23. febr.
izpildu raksta Ka 321544, ievestas
Rīgas-Valmieras zemes grāmatā
uz nekustamo īpašumu Rīgas
pilsētā, VI hipotēku iecirknī, ar
zemes grāmatu reģistra Ns 15,
par labu Kārlim Jāna d. Vītinam.

Rīgā, 1930. g. 21.'janv. Ns 2960
Priekšsēdētāja v. A. Ve i dn ers.

54882z Sekretāra v.P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Bertas-
Emilijas Otto m. Lasmanis, dzim.
Osis lūgumu un savu 1930. g.
14. janvāra lēmumu, paziņo, ka
parādniece Berta-Emilija Las-
manis parādu pēc atzīmes: a) par
300 rbļ., ievestas uz Rīgas pilsētas
10. iec. miert. 1912. g. 21. jūlija
izpildu raksta Ka 1444— 1912. g.
16.augustā ar Ka 8Jozefa Urlovska
prasības nodrošināšanai uz ne-
kustamo īpašumu Rīgā, III hip.
iecirknī, ar zemes grām. reģ.
Ns 1238; b) par 100 rbļ., ievestas
uz Rīgas pils. 10. iec. miertiesn.
1918. g. 21. jūlija Ka 1445 izpildu
raksta pamata 1912. g. 16. aug.
ar Ns 9, tā paša Urlovska prasības
nodrošināšanai uz to pašu ne-
kustamu īpašumu un c) par 181
rbļ. 30 kapievestas uz Rīgas
pilsētas 10. iec, miert. 1914. g.
4. jūlija ar Ka 1403 izpildu
raksta pamata 1914. g. 15. jūlijā
ar Ka 10 Chackeļa-Ruvena Rozen-
tala prasības nodrošināšanai uz to
pašu nekustamo īpašumu, ir ie-
maksājis tiesas depozītā šo at-
zīmju samaksai Ls 7,74.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas xpersonas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām nodroš. atzīmēm, pie-
teikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, atzīmes
atzīs par samaksātām un lūdzē-
jam dos tiesību prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1930. g. 21.janv. Ka 3039.
Priekšsēdētāja v. A.Veidners.

?4SSftz Sekretāra v. P.Birkens.
Kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja valsts zemes
bankas hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 1040
rbļ., apstiprinātu 1894. g.l 1.aprīlī
ar Ns 274, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums — uz
nekustamu īpašumu Jaun-Bebru
muižas zemnieku zemes ,,Lejas-
Tupešāmi Ka 38A" māju, Rīgas
apriņķī, ar zemes grāmatu reģ.
Ka 4199 par labu Johanai Frid-
richa meitai un Ernestinei Kārļa
meitai fon Tizenhauzen.

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ka 2393
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

24887z Sekretāra v. P.Birkens.
Kigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060. un
2062. p., ievērojot Emilijas-Annas
Mārtiņa m. Bekmanis, dzim.
Sokolovskis lūgumu un savu
1930. g. 14. janvāra lēmumu, pa-
ziņo, ka parādniece Emilija-
Anna Mārtiņa m. Bekmanis pa-
rādu pēc obligācijas par 17.500
c rbļ., apstiprinātas 1917. g.
26. janvārī ar Ka 39 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, IV hip. iecirknī,
ar zemes grāmatu reģ. Ka 81,
izdotas no Melānijas Stepana m.
Gladiolovas, dz. Lopatina par
labu Kārlim Sīmaņa d. Sproģim,
kas viņu ir cedējis blanko, ir sa-
maksājusi Kārlim Sproģim, bet
šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parādnie-
kam dēļ dzēšanas zemes grāmatās,
tamdēļ ka ir gājusi zudumā.

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ka 3040
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25007z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apagabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
14. janvārī izklausīja Jāņa Vēja
hipotēkārparādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 10000 rbļ., apstip-
rinātu 1897. g. 20. augustā ar
Ka 1277 uz nekustamu īpašumu
Rīgas 3. hip. iec. ar zemes
grāmatu reģ Ns 533 par labu
Vilhelmam Muceniekam, kas šo
obligāciju cedējis blanko un kura
pārgājusi uz Ivanu Cūkaini kā
blankocessionāru, kas to atkal
cedējis blanko. Ne 2538

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

24889z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Kārļa
Pētej"a d. Sprinča lūgumu un
savu 1930. g. 14. janvāra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Kārlis
Sprincis parādu pēc obligācijas
par 949 rbļ., apstiprinātas 1873.g.
3. martā ar Ns 397 uz nekustamo
īpašumu Valmieras aper., Viļ-
ķenes muižas zemnieku ,,Jostu "
mājām, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1551, izdotas no Jāņa Zariņa
par labu baronam GeorgamEngel-
hardtam, kā pirkšanas summas
atlikuma nodrošinājums, kura ir
pārgājusi kopā ar Virķenes muižu
uz Kārli baronu Engelhardtu uz
1889. g. 23. maijā apstiprināta
mantas dalīšanas līguma pamata,
ir iemaksājis tiesas depozītā pa-
rāda un % samaksai Ls 18,98.

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

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ka 3020
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25006z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. _p., ievērojot Elzas
Kārļa m. Āzis, dzim. Petersons
lūgumu un savu 1929. g. 17. dec.
lēmumu, paziņo, ka parādniece
Elza Kārļa m. Āzis parādu pēc
obligācijas par 160 rbļ. 38 kap.,
apstiprinātas 1898. g. 21. maijā
ar Ka 322 uz nekustamo īpašumu
Rīgas apriņķī, Ozolu muižas
zemnieku ,,Vec-Pēšanu", tagad
ar nosaukumu ,,Zvaigznītes" mā-
jām, ar zemes grām. reģ. Ka 4559
izdotas no Kārļa Pētera d. Peter-
sona par labu Paulim Aleksandra
dēlam fon Hanenfeldtam, kā
pirkšanas summas atlikuma no-
drošinājums, kura cedēta bij.
zemnieku agrārbankas Rīgas no-
daļai, ir iemaksājis tiesas depo-
zītā kapitāla un % samaksai
Ls 7,—.

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

Rīgā, 1930. g. 21. janv. Ka 6476
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

25008z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1917. g. 4. decembrī Jum-
pravas pagastā mirušā Andreja
Dāvja d. Krādiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakara
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 22. janvārī.
L. Ka 3125. 24988b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
7. janvārī izklausīja Izaka Iz-
raēla d. Joffes dzīvības apdroši-
nāšanas polīsu mortifikācijas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
dzīvības apdroš. polīses par
2000, 2000, un 1000 un 1000 rbļ.
ar KaKa 174841, 206212, 240894,
248455, 289542, izdotas no ap-
drošināšanas biedrības ,,Rossija "

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

25013b Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
un Civ. proc. lik. 2060. un 2062. p.
ievērojot Ilzes Kārļa m. Krog-
zems, dzim. Lācs lūgumu un
savu 1930. g. 14. janv. lēmumu,
paziņo, ka parādniece Ilze Krog-
zems parādu pēc obligācijas par
700 rbļ., apstiprin. 1897. g. 8. apr.
ar Ns 169 uznekustamo īpašumu
Valmieras apr. ,Ungurpils muižas
zemnieku ,,Šiliņu" mājām, ar
zemes grāmatu reģ. Ka 2230
izdotas no Ilzes Kārļa m. Burt-
niek par labu Zanei Burtniek,
Kristīnei Burtnieks, Mārtiņam
Burtniekam,_ Ernestam Lācim,
Eduardam Āboltiņam un Mār-
tiņam Bromam, kā viņiem pie-
nākošo mantojuma daļu samaksu
nodrošinājums, ir iemaksājusi
500 rbļ. pēc iesniegtām kvītēm
un iemaksājusi tiesas depozītā
atlikuma samaksai Ls 2,70, bet
šī augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes grām.
tamdēļ kā ir gājusi zudumā.

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

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un Civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jūles
Jēkaba m. Rubens pilnv. zv.
adv. pal. B. Krieviņa lūgumu
un savu 1930. g. 14. janvāra
lēmumu paziņo, ka parādniece
Jūle Rubens parādu pēc obli-
gācijas par 1000 rbļ., apstipri-
nātas 1905. g. 28. martā ar
Ns 341 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Ļaudones - Odzienas
muižas atdalītā Raksalu K. mā-
jām, ar zemes grām. reģ. Ns 4966
izdotas no Pētera Indriķa dēla
Bunduļa par labu Pēterim An-
dreja d. Liniņam un pēc 1916. g.
28. jūlija ar Ka 412 ieviestas
Vidzemes muižnieku Kredit -
biedrības ķīlu zīmju aizdevuma
piedzīšanas atzīmes par 1800 rbļ.
ievestas uz to pašu nekust,
īpašumu, ir iemaksājis tiesas
depozītā parāda un %% sa-
maksai pēc obligācijas Ls 21,44,
bet piedzīšanas aztīmi pēc ķīlu
zīmēm nomaksājis Valsts zemes
bankai.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju resp. atzīmi,
pieteikties tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no dienas, kad
šis sludinājums iespiests ,,VaId.
Vēstn." un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par sa-
maksātu un atzīmi par iznīci-
nātu un lūdzējam dos tiesību
prasīt parāda dzēšanu zemes
grāmatā.

Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 14. janvārī publicēto
1929. g. 14. jūnijā Zeltiņu pagastā
mirušas Zuzanas Krišjāņa m.
Cīmurs, dzim. Veigners, 1929. g.
8. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Zuzanas Cīmurs mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u. 1.1.
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas- minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 22. janvārī.
L. Ns 2135. 25082b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. g. 2. jūnijā Blomes
pagastā mirušā Dāvja Pētera d.
Ķiploka ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 22. janvārī.
L. Ne 3096. 25092b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Kārļa Suntaža pilnv.
zv. adv. pal. J. Breikša lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas , strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1930. g.
21. janvārī publicēto 1928. g.
10. maijā Lejasciema draudzē
mirušā Jura Kriša d. Suntaža,
1924. g. aprīļa mēnesī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz 'mir. Jura
Suntaža mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu , kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā , skaitot no
šī sludinājumajespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad, minētās ' personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 22. janvārī.
L. Ka 2294. 24987b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
7. janvārī izklausīja Sofijas Izaka
meitas Joffe dzīvības apdrošinā-
šanas polīses mortifikācijas lietu
un nolēma: atzīt par iznīcinātu
dzīvības apdroš. polīsi par 2000 r.
ar Ns 324684 izdotu no apdroši-
nāšanas biedrības ,,Rossija".

1914. g. 5. novembrī.
Rīgā, 1930. g. 21. janvārī.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
25014b Sekretāra v. P. Birkens



Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Annas Stībels, dzim. Kļaviņ
lūgumu visas prasības lietā pret
Kārli Stībeli, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzī-
ves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā,
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti iesūdzība
ar pielikumiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1930. g. 20. janvārī.
L. Ne 43183. 24891b

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu 1929. g. 23. dec
lēmumu, dara zināmu vispārībai,
ka Lilija Kalups atzīta par garā
vāju un viņas personai un mantai
iecelta aizgādnība.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25028z L. Ns 961/29. g.

Priekšsēdētāja v. K Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata-uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
II. decembrī mirušās Olgas Mi-
ķeļa m. Jakobsons, dzim. Bet-
chers atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tiesī-
bas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiedum
dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. K. Vītols.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
Uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
3. aprīlī mirušā Miķeļa Kalniņa
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem . fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
piezteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
25108z L. Ka 1290/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1930. g.
15. janvāra lēmumu, uz lik. par

biedrībām, savienībām un polīt.
organiz. 17. p. pamata reģ.
Līvānu ebreju apbedīšanas bie-
drība zem nosaukuma ,,Hevra
Kodišo" — labdarības biedrība
un ievesta bezpeļņas biedrību
reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis
atrodas Līvānos.

Daugavpilī, 1930. g. 20. janv.
24896b Nod. pārzinis (paraksts).

Sekretāra v. A. Auziņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Augusta un Jāņa Andreja d,
lelaidņu (Elaidņu) lūgumu par
nekustamās mantas, sastāvošas
no Balvu (Bolvu) muižas atdalītā
zemes gabala ar nosaukumu
,,ferma Aukstabirz Ns 2" platībā
46 desetīnas 192 kv. asis, vairāk
vai mazāk, Jaunlatgales (senāk
Ludzas) apriņķa Balvu pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās,
nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1930. g. 21. janv.
Ka 206. 25036b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 293., 2945.,
298., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Jāņa-Eduārda-Francberga lū-
gumu viņa prasības lietā pret
Lizeti Francbergs, dzim. Grīn-
bergs par laulības šķiršanu, uz-
aicina pēdējo, kuras dzīves vieta
prasītājam nav zināma, ierasties
tiesā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti iesūdzība
ar pielikumiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1930. g. 20. janvārī.
Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 13. jan-
vāra nolēmumu, uzaicina bez
vēsts promesošo kopš 1891. gada
Ģedertu Bumbēru ierasties tiesā,
vai dot tiesai par sevi ticamas
ziņas viena gada laikā no šā
sludinājuma iespieduma ,,Vald.
dības Vēstnesī" un līdz ar šo uz-
aicina ari katru citu personu,
kam ir drošas ziņas par minētā
Ģederta Bumbēra atrašanās vietu
vai nāvi, pieteikt tās šai tiesai
ar brīdinājumu, ka noliktā laikā
nesaņēmusi drošas ziņas par to,
ka minētais Ģederts Bumbērs ir
dzīvs, tiesa uz ieinteresēto per-
sonu lūgumu, saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1951. p., atzīs viņu par
mirušu. L. Ne 423/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. K Vītols.

25()25z Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1929. g. 23. decembra
nolēmumu nodibināta aizgādnība
garā vājā Adolfa-Ernesta Gren-
dziņa personai un mantībai.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25026z L. Ns 1330/29. g.

Priekšsēdētaja v. K- Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1929. g. 23. decembra no-
lēmumu nodibināta aizgādnība
garā vājā Voldemāra Stēgmaņa
personai un mantībai.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25027z L. Ne 1050/29. g.

Priekšsēdētāja v. K- Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 13. janvāra
uolēmumu, uzaicina bez vēsts
promesošo kopš 1917. g. Indriķi-
Žanno Priecīgo ierasties tiesā,
vai dot tiesai par sevi ticamas
ziņas viena gada laikā no šā
sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstnesī" un līdz ar šo uzaicina
arī katru citu personu, kam ir
drošas ziņas par minētā Indriķa
Žanno Priecīgā atrašanās vietu,
vai nāvi, pieteikt tās šai tiesā, ar
brīdinājumu, ka noliktā laikā
nesaņēmusi drošas ziņas par to,
ka minētais Indriķis-ŽannoPrie-
cīgais ir dzīvs, tiesa uz ieintere-
sēto personu lūgumu saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1951. p. atzīs viņu
par mirušu. L. Ns 1088/30. g_.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. K Vītols,

25024z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916. g.
11. jūnijā mirušās Annas-Lizetes
Bīriņš atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem. legā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājumu iespie-
duma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25015z L. Ns 1278/30. g.

Priekšsēdētaja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1929.g.
23. februārī mirušā AndrējaAn-
drēja d, Brieža atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25016z L. Ka 1387/30. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
20. martā mirušā Kristapa Kri-
stapa d. Šekmaņa atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25017z L. Ka 545/30. g.

Priekšsēdētāja v. K Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1929.g.
17. februārī mirušā Jāņa-Au-
gusta Eiches-Ozola atstāto ' man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
25018z L. Ns 1354/30. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. .proc lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924.g.
14. februārī mirušā Ermaņa
Skaldmaņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
250197. L. Ka 1345/30. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1929. g.
2. decembra nolēmumu , uzaicina
lās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jēkabpils-Ilūkstes zemesgrā-
matu nodaļā uz Kārlim Stūrim
piederošā nekustamā īpašuma
Lielzalves muižas ,,Gerkan-Grude
Ka 65" mājām ar zemes grām.
Ns409 korroborētasaktis: 1) obli-
gācija par 500 kr. rbļ., izdota
1899. g. 20. septembrī Pēterim
Pāvulanam, korroborēta 1899. g.
23. septembri ar Ka 1051;
2) un 3) obligācijas par 2000 un
1500 kr. rbļ., izdotas 1911. g.
31. augustā Arturam Bērziņam
blanko cedētas un korroborētas
1911. g. 16. septembrī ar NsNs
2170 un 2172, ierasties šaī tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minētās aktis.

Ja noteiktā laikā aktis ne-
iesniegs: tiesa atzīs parādus par
samaksātiem un lūdzējam Kārlim
Stūrim atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
2502Iz L. Ne 2246/29. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1929. g.
2. decembra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
Tukuma-Talsu zemes grāmatu
nodaļā uz Ansim Zilaisgailim
piederošā nekustamā īpašumaTu-
kuma apr., Brizules m. Kauliņa
mājām ar zemes grāmatu Ns 1771
korroborēta obligācija par 300 c.
rbļ., izstādīta 1905. g. 20. sept.
uz Anša Rungaiņa vārdu, kurš
to blanko cedējis, un korroborēta
1905. g. 20. septembrī ar Ka 549,
iesraties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs,tiesa atzīs to par samaksātu
un lūdzējam Ansim Zilaisgailim
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.
25023z L. Ns 2245/29. g.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz ' sava 1929. g.
2. decembra nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Zelmai Anškins
piederošā nekustamā īpašuma Za-
ļās muižas ,,Viltenieku" mājām
ar zemes grāmatu Ka 1737 korro-
borēta akts: obligācija par 2000
kr. rbļ., izstādīta 1914. g. 22.
aprīlī uz Augus'ta Daktera vārdu,
blanko cedēta un korroborēta
1914. g. 24. aprīlī ar Ns 1034,
ierasties šaī tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs,' tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējai Zelmai
Anškins atvēlēs prasīt hipotē-
kas dzēšanu zenes grāmatās.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uzaicina
visus, kam būtu uz 1927. g.
7. jūnijā mirušā Jēkaba Strazdiņa
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., p'eteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiedum
dienas.

Termiņā nepieteiktas, tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus,kam būtu uz 1928. g.
20. maijā mirušā Joseļa Hiršsona
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem ,fidei-
komisāriem, kreditorierh u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvārī.
"Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz Civ. proc lik. 1967., 2011.,
2014. un '2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1916.g.
12. oktobrī mir. Josela Leibas d.
Krezera atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t.' t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai 10 mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
25I05z L. Ka 2061/29. g.

Jelgavā, 1930. g. 21. janvāri.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 6. februārī attaisīs
un nolasīs 1929. g. 21. septembrī
mirušā Ādama Jāna d. Kalnberga
testamentu. L. ' Ka 1591/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 25. janvārī.
25506z Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1930. g.
15. janvāra lēmumu , uz lik. par
biedrībām, savienībām un polīt.
organizāc. 17. p. pamata reģ.
Rugāju un apkārtnes savstarpējā
ugunsapdrošināšanas biedrība un
ievesta bezpeļņas biedrību reģ.
pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis
atrodas Rugāju pag. Žeivinieku
mājā.

Daugavpilī, 1930. g. 20. janv.
24895b Nod. pārzinis (paraksts).

Sekretāra v. A. Auzinš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
pamatojoties uz savu 1929. gada
20. novembra lēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parāds pēc
obligācijas 1500 kr. rbļ. apmērā
ar 9°/0 gadā, korroborētas 1915.g.
6. februārī ar Ka 118 uz Ilūkstes
apr. Ellermuižas Dubinišku mā-
jām, ar hipotēku Ka 1452 atzīts
par samaksātu un lūdzējam Vil-
helmam Kārļa d. Klausām dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1930. g. 21. janv.,
2503Iz L. Ka 485a/29.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu,-ka tiesa 1929.g.
12. septembrī, Fevronijas Vasi-
lija m. Platonovs prasības lietā
pret Feodoru Feodora d. Plato-
novu par laulības šķiršanu, aiz-
muguriski nosprieda: atzīt par
šķ'rtu laulību, noslēgtu 1912. g.
Pēterpilī starp Fevroniju Vas;-
lija m. Kudravcevs un Fedoru
Fedora d. Platonovu uz laul. lik.
50. p. pamata, laulībā dzimušās
meitas Jekaterinu un Valentīnu
atstāt mātes-prasītājas audzinā-
šanā.

Ja atbildētājs Civ. proc. lik.
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. Ka 493P/29.g

Daugavpili, 1930. g." 21.janvārī.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

25030z Sekr. v. J. Bormanis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz lik. par laulību 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1929.g.
25. maijā, Jāņa Antona d. Dzal-
bas prasības lietā pret Vincentu
Andreja m. Dzalba par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
1925. g. 8. febr. Aules katoļu
baznīcā starp Jāni Antona d.
Dzalbu un Vincentu Andrieva m.
Dzalba noslēgto laulību atzīt par
šķirtu uz laulības lik. 50. p. pa-
mata. Spriedumu izsludināt
,,Valdības Vēstnesī".

Ja atbildētāja Civ. lik. proc
727 un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,'
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. Ns 274P.

Daugavpilī, 1930. g. 21. janvārī.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
, Sekretāra v. J. Bormanis.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 13. februārī attaisīs
un nolasīs 1907. g. 23. maijā v.st.
mirušā Kn'šjāna Tūbas testa-
mentu. 'L. ' Ka 1015/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 25. janvārī.
25505z Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proc. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 6. februārī attaisīs
un nolasīs 1929. g. 25. augustā
mirušā Indriķa Anša d. Mūrnieka
testamentu. ' L. Ka 1578/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 25. janvāri.
25504z Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Civ. proC. lik.
1958. panta, paziņo, ka šīs tiesas
sēdē šā gada 6. februārī attaisīs
un nolasīs 1929. g. 11. oktobrī
mirušā Kriša Mārtiņa d. Geidāna
testamentu. L. Ns 1563/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 25. janvārī.
25503z Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabalt. reģistrāc. nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1930. g.
15. janvāra lēmumu, uz No-
teikumu par kooperatīvām sa-
biedrībām un viņu savienībām"
9. panta pamata, reģ. Balvu
patērētāju biedrība ,,Skudra"
1929. g. 7. decembra pilnā biedru
sapulcē pieņemtie statūtu grozī-
jumi un papildinājumi.

Daugavpilī, 1930. g. 20. janv.

24897b Nod. pārzns (paraksts).
Sekretāra v. A. Auziņš

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jēzupa Ignata d. Jaunais, arī
Čaunans, lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no Stivreniki-
Videi-Čaunanu sādžas viensētas
divos gabalos NeNe 20 un 52 pla-
tībā: a) Ns 20 — 5 des. 640 kv.
asis un b) Ka 52 — 1 des. 1892 kv.
asis, bet kopplatībā 7 des. 132 kv.
asis, Rēzeknes apriņķa Stirnienes
pagastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hip.
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930.g. 21.janvāri.
25033z Ns 214

Kommisijas priekšsēdētājs
E.Helvichs.

Sekretārs-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz zemkopības ministrijas lū-
gumu par zemes grāmatu reģistra
ierakstu atjaunošanu,resp.nokārtošanu, nekustamai mantai,
sastāvošai no Zabolotņiku fol-
varka platībā 82 desetinas, bet
pēc zemkopības ministrijas plāna
83,08 ha, Rēzeknes apriņķa Buk-
muižas pagastā, kāda manta uz
agrārreformas likuma Ļ daļas
2. panta pamata pilnā 'sastāvā
ieskaitīta valsts zemes fondā, kā
Marijas Jēkaba m. Oržeskovskas
bij. īpašums, — uzaicina visas
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald .
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētā manta ar
visām attiecīgām tiesībām varētu
tikt ievesta Latgales zemes grā-
matu reģistri. Ns 198

Daugavpilī, 1930. g. 21.janvārī.
Kommisijas priekšsēdētājs

25034z E. Helvichs.
Sekretārs-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāzepa (Osipa) Aleksandra d.
Miķēna (Mikenas) lūgumu par
nekustamās mantas, sastāvošas
no Girniku (G rinieku) sādžas
viensētas pēc plāna Ns 1, platībā
18 desetīnas 3 kv. asis, Ilūkstes
(senāk Novoaleksandrovas) apr.,
Aknistes (Oknistes) pagastā, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kupm
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām.

Daugavpilī, 1930. g. 21. janv.
Priekšsēd. E. Helvichs.

Sekretārs-darbvedis J. Strazds.

Ar Rīgas pils. 3. iec. miertiesn.
1929. g. 5. oktobra spriedumu
tirgotājs Miķels Jansons, dzīv.
Graudu ielā Ns 12, dz. 1, pēc Sodu
lik. 210'. p. sodīts ar Ls 15 —
vai 3 dienām aresta par sabojātas
maltas gaļas pārdošanu. Sprie-
dums stājies likumīgā spēkā.
25514z L. Ne 1947

Miertiesnesis Ž. Pinkuls.

Ar Rīgas pils. 3. iec. miertiesn.
1929. g. 14. oktobra spriedumu
tirgotājs Miķels Jansons, dzīv.
Olīvu ielā Ka 1, dz. 2, pēc Sodu
lik. 210'. . p. sodīts ar
Ls 15,— vai 5 dienām aresta
par tirgošanos ar bojātām desām.
Spriedums stājies likumīgā spēkā
25513z L. Ka 2030

Miertiesnesis Pinkuls.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1929. g. 28. oktobra spriedumu
Pinchus Lins, par netīrību un
bojātu preču turēšanu savā pār- ,
tikās preču veikalā Rīgā, Lāč-
plēša ielā Ne 70b, sodīts uz Sodu
lik. 209. un 210'. p. pamata ar
Ls 50,— naudas soda, vai maksāt-
nespējas gadījumā — ar arestu
uz 2 nedēļām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. 25515z

Rīgā,1930.g.24.janvārī. Ka 1096
Miertiesnesis J. Miezītis.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1929. g. 28. janvāra spriedumu
Olga Liepa par netīra piena pār-
došanu savā piena tirgotavā Rīgā,
Daugavpils ielā Ns 56, pēc Sodu
lik. 209. p., sodīta ar naudas
sodu Ls 15,— vai maksātnespējas
gadījumā — ar arestu uz 3
dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. 25516z

Rīgā,1930.g.25.janv. Ns 124
Miertiesnesis J. Miezītis.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1929. g. 24. jūlija tiesas pavēli
Krists Lapuķis par tīrības neie-
turēšanu savā pārtikas preču
veikalā Rīgā, Laboratorijas ielā
Ka 23, pēc Sodu lik. 209. p., sodīts
ar naudas sodu Ls 20,— vai mak-
sātnespējas gadījumā ar arestu
uz 5 dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. 25517z

Rīgā, 1930.g. 25. janv. Ns 1019
Miertiesnesis J. Miezītis.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1929. g. 12. jūlija tiesas pavēli
Mārtiņš Līcītis par tīrības neie-
turēšanu pie maizes pārvadā-
šanas 1929. g. 3. jūnijā, pēc Sodu
lik. 209. p. sodīts ar naudas sodu
Ls 15,— vai maksātnespējas gadī-
jumā ar arestu uz 5 dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 1930. g. 25. janv. Ns 958
25518z Miertiesnesis I.Miezītis.

Cēsu apr. 2. iec. miertiesnesis,
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. paziņo, ka pēc 1929. g.
4. martā, Tirzas pagastā, mirušās
Emmas Šmidts ir atklājies man-
tojums un uzaicina visus, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, kādas tiesības kā mantniekiem
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem, u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētam miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. Ne 39

Jaunpiebalgā, 1930. g. 20. janv.
24900z Miertiesn. V. Kalniņš.

Latgales apgabaltiesas Krās-
lavas 1. iec. miertiesnesis, uz
Agatas Orups un Annas Orups
pilnvarnieka priv. adv. Otto
Drusta lūgumu, Civ. proc. lik.
1401. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1239. p. uzaicina 1927. g. 8. jūn.
mirušā Eduarda Orupa mant-
niekus pieteikt minētam mier- ,
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nelaiķa atstāto manto-
jumu, nekustamu īpašumu, at-
rodošos Skaistas pag. Geibu ciemā
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1930. g. 20. janvārī.
C. 1. Ne 31/30. 24777b

Miertiesnesis A. Ozols.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
198., 301., 309., 311. p. pamata,
uz Emmas Are (Āriņš)-Ozoliņš,
dzim. Pusplatais lūgumu viņas
prasības lietā pret Ernestu Āri-
(Āriņš)-Ozoliņš, par laulības šķir-
šanu, uzaicina pēdējo, kura dzī-
ves vieta prasītājai nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu laikā
no šī sludinājuma publicēšanas
dienas.

Pie lūguma pielikti iesūdzība
ar pielikumiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmugu-
riski.

Rīgā, 1930. g. 20. janvārī.
L. Ka 1783. 24892b

Priekšsēd. b. Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.



Latgales apgabaltiesas Kārsavas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1930. g. 21. janvāra lēmumu un
pamatodamies uz Civ. proc. lik.
1401. p. un Civ. lik. 1.0. sēj.
1239. p. paziņo, ka pēc 1918. g.
21. februārī mirušā Klementija
Eduarda d. Urtana ir palicis
mantojums, kas atrodas Ludzas
apr., Kārsavas pag. Skobulinas
sādžā un sastāv no kustamas
un nekustamas mantas kādēļ
uzaicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to
kādas tiesības pieteikt tās augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn.".

Kārsavā, 1930. g. 21. janvārī.
Ka 58/30. 25147b

Miertiesnesis J. Lietavietis

Ar Daugavpils 4. iec. miertiesn.
1929. g. 21. novembra spriedumu
Karlīne Jēkaba m. Pulcens, dzīv.
Krustpilī, Krasta ielā Ns 38, par
bojātu reņģu pārdošanu pēc Sodu
lik. 211. p. 2. d. 60. p. sodīta ar
naudas sodu Ls 60,— apmērā,
vai maksāt nespējas gadījumā,
ar arestu uz 3 nedēļām. Sprie-
dums izpildīts. Kr.l. Ka 971/29.g.

1930. g. 24. janvārī.
25526z Miertiesnesis K.Avens.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 8. februārī, plkšt. 10
dienā, Slokas pagastā pārdos
Kauguros Emīlijas Boitman ku-
stamu mantu, sastāvošu no 2
govīm un 2 cūkām un novērtētu
par Ls 600,—.

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

Rīgā, 1930. g. 27. janvāri.
25589z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Šīs nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 5000 un tiek
pārdots dēļ Pirmās žīdu sav-
starpējās kredītbiedrības prasības
apmierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir nostiprināti hipotēku parādi:
priekš S. Šenkmaņa Ls 2000 un
priekš A. Šķirbsta Ls 160OO.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 5000 vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tiem, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 500 drošības naudas,
kā arī jāiesniedz ap! ecība par
to, ka no Tieslietu ministrijas
puses minētām personām nav
šķēršļu iegūt nekustamu īpa-
šumu.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja. Ns 94

Liepājā, 1930. g. 20. janvārī.
25529 Tiesu izpild. Ž. Kinens.

kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Grandbergs" un

9) Vasīlijs Beklecovs, arī Bakla-
gins, dzim. 1879. g. (reģ.
S P R S), ar sievu Katrīni,
dzim. Jefimovs, dzim.1891.g.
(reģ. S P R S), un dēlu Jāni
(Ivans), dzim. 1921. gada
10. februāri (reģ. Aksjonovas
pareizticīgo draudzē), dzīvo-
joši Daugavpils apriņķī, Li-
navas pagasta Lisi-Go'r' i vien-
sētā, kuri vēlas saukties uz-
vārdā ,,Baklagins".

Varbūtēji iebildumi pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu ie-
sniedzami iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc mi-
nētā termina notecēšanas, lūgu-
mus izpildīs. Ka 30932 V

Rīgā, 1930. g. 24. janvārī.

Iekšlietu ministrijas administr.
departamenta vicedirektors

25559z V. Ludiņš.
Pasu nodaļas vadītājs

P. Kurzemnieks.

5. Jaunām akcijām ir tiesība
piedalīties dividendē sākot ar
1931. g. 1. janvāri.

6. Parakstīšanās uz jaunām
akcijām izdarāma apdrošināša-
nas akciju sabiedrības ,,Rīgas
Unions" valdes telpās, Rīgā,
L. Pils ielā Ns 6, darba laikā.

Apdrošināšanas nod. priekšn.
Perlbachs.

25590z Revidents J. Strautiņš.

Latgales apgabalt. Krāslavas
1. iec. miertiesnesis, pamato-
joties uz Juzefas Senkevičs un
Ievas Senkevičs lūgumu, Civ.
proc lik. 1401. p. un Civ. lik.
10. sēj. 1239. p. uzaicina 1930. g.

4. janvārī mirušā Fabiana Au-
gusta d. Senkeviča mantniekus
pieteikt minētam miertiesnesim
savas mantošanas tiesības uz
nelaiķa atstāto mantojumu, at-
rodošos Krāslavā, Augusta ielā
uz činšu zemes gabaliem Ka 4
un 22, sastāvošo no koka mājām,
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Krāslavā, 1930. g. 20. janvārī.
Cl. Ka 52. 24778b

Miertiesnesis A. Ozols.

Latgales apgabalt. Krāslavas
1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1930. g. 14. janv. lēmumu
un pamatodamies uz Civ. proc.
lik. 1460"4._ 14604 . p. paziņc
ka pilnvara, kuru 1927. g. 16. mai-
jā Krāslavas notāra Paula Assere
kantorī pēc reģ. Ka 1200, izdevusi
Basja Marons Judelim Lapi-
dusam, dzīvojošam Dagdas
miestā, atzīta par anulētu un
visi rīkojumi, kas izdarīzi uz šās
pilnvaras pamata pēc sludinā-
juma iespiešanas ,,Vald. Vēstn.",
skaitāmi par neesošiem.

Krāslavā, 1930. g. 20. janvāri.
C. I. Ka 65/30. ' 24779b

Miertiesnesis A. Ozols.

Latgales apgabalt. Krāslavas
1. iec. miertiesnesis, uz Miķeļa
Kufcīša lūgumu, viņa prasībā
pret Jozefu Bolmentu, viņš ari
Ratniks, par zemi un Civ. proc.
tik. 74., 294., 295., 297., 298..
301., 302. un 309. — 311. p.
pamata uzaicina Jāzepu Bol-
mentu, viņš arī Ratniks, kura
dzīves vieta prasītājam nav zi-
nāma, četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.", paziņot
miertiesnesism, viņa kamerā, Krā-
slavā, Domes ielā Ns 52 savu
izvēlētu uzturēšanās vietu, vai
uzrādīt personu, kuru viņš Bol-
ments, viņš arī Ratniks, pilnvaro
saņemt viņam no miertiesneša
piesūtītos pavēstes un papīrus,
pretējā gadījumā, pēc minētā
laika notecēšanas, tiks nolikta
uz tiesas sēdi lieta un pavēstes
un papīri tiks atstāti miertiesneša
kamerā un atbildētājam nebūs
tiesības aizbildināties ar nezinā-
šanu par šiem papīriem un pa-
vēsiem.

Krāslavā, 1930. g. 20. janvāri.
C. I. Ns 21/30. g. 24780b

Miertiesnesis A. Ozols.

Latgales apgabaltiesas Krāsla-
vas 2. iec. miertiesnesis, saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties ar savu 1930. g.
20. janvāra lēmumu, paziņo, ka
pēc 1928. g. 12. novembra mir.
Albines Jāzepa m. Žuro Krāslavas

pag. Pizanu ciemā ir palicis
mantojums, uzaicina visas per-
sonas, kam uz šo mantojumu vai
sakarā ar to, būtu kādas tiesības,
pieteikt tās pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī". Ka 118

Krāslavā, 1930. g. 20. janvārī.
24901z Miertiesn.A.Bergmanis.

Jaunpiebalgas pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatodamās uz
savu 1930. g. 7. janv. lēmumu,
uzaicina mir. Jaunpiebalgas pag.
Kalna-Kurmu mājas īpašnieka
Jāņa Jaunzariņa, agrāk Plekša
mantniekus, parādu devējus, ņē-
mējus un citas personas, kam
būtu kādas tiesības vai prasības
uz mir. Jaunzariņa, agrāk Plekša
atstāto mantu, pieteikt savas
prasības šai pagasta tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma dienas trešo reizi
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc augšminētā termiņa no-
tecēšanas ntkādas prasības nedz
iebildumi netiks pieņemti nedz
arī ievēroti. 2

Jaunpiebalgā, 1930. g. janvāri.
Priekšsēd. J. Paberzis.

25356b Sekretārs (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. pils. iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Rīgā, .Merķeļa ielā Ns 7,
dz. 8, paziņo:

1) ka dēļ piedzīšanas no maksāt-
nespējīgas parādnieces ,Jēkaba
Becka Rīgas Stiklu Fabrikas
akciju sabiedrības" par labuLa-
tvijas bankai Ls 20952,42 ar
12%, skaitot no 1923. g. 12. sept.
no Ls 20.000,— līdz samaksas
dienai, pēc obligācijas JNā 1392,
ingrosētas uz nekustamiem īpa-
šumiem Rīgā, IV hip." iec. ar
zemes grām. reģ. KaNa 1130, 1131,
1154, 1677 un 2169, saskaņā ar
Rīgas apgabaltiesas 1. civ. nod.
1929. g. 2. oktobra izpildu rakstu

Ka 414820, 1930. g. 8. maijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, uz publisk.
torgiem pārdos vairāksolīšanā
maksātnespējīgās parādnieces
,,Jēkaba Becka Rīgas Stiklu Fa-
brikas akciju sabiedrības" neku-
stamos īpašumus, kuri atrodas
Rīgā, Jelgavas priekšpilsētā

a) Ilgeciemā, Jūlija ielā Ka 3,
IV hip. iec. ar zemes grāmatu reģ.

Ne 1130 (63. grupā Ka 59) un
sastāv no Sv. Gara Konventa
patv. apbūvētā gruntsgabala;

b) Ilgeciemā, Daugavgrīvas
ielā Ka 36,- IV. hip. iec. ar zemes
grām. reģ. Ka 1154 (63. grupā
Ka 92) un sastāv no pilsētas ap-
būvētā dzimts gruntsgabala;

c) Slokas ielā Ka 35a, Rīgas
pils. IV hip. iec. ar zemes grā-
matu reģ. Ka 1677 (grupā 64
Ne 152) un sastāv no Žasulauka
muižas dzimtsrentes gruntsga-
bala 317 kv. asis platībā un

d) Daugavgrīvas un Zakšu
ielās, Rīgas pilsētas IV hip. iec.
ar zemes grāmatu reģ. Ne 2169
(grupā 63 Ne 147) un sastāv no
Sv. Gara patversmes dzimts-
rentes gruntsgabala 4000 kv.
asis platībā.

2) ka šie nekustami īpašumi
publiskai izsolei apvērtēti:

a) Jūlija ielā Ns 3 IV Ka 1130
uz Ls 10.000,—;

b) Daugavgrīvas ielā Ka 36
IV Ke 1154 uz Ls 20.000,— :

c) Slokas ielā Ka 35a IV Ka 1677
uz Ls 10.000,— un

d) Daugavgrīvas un Zakšu iel.
stūrī IV Ke 2169 uz Ls 20000,—,
bet vairāksolīšana sāksies, sa-
skaņā ar Civ. proc. lik. 1871. p.,
no priekšrocīgo prasību summām,
kādas izrādīsies pārdošanas dienā.

3) ka bez augšminētās prasī-
bas nek. īpašumi apgrūtināti:
ar hipotēku parādiem:

a) IV Ke 1130 — par 71,000
cara rbļ. = Ls 473,30 un par
Ls 325.422,06; '

b) IV Ke 1154 — par 127,000
cara rbļ. = Ls 846,66 un par
Ls 325.422,06;

c) IV par 1677 — par 117,000
cara rbļ. = Ls 780,— un par
Ls 219.422,06 un

d) IV Ns 2169 — par 87,000
cara rbļ. = Ls 580,— un par
Ls 302.124,06;

4) personām, kuras vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz šiem
nek. īpašumiem tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdoša-
nas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civ. nod. kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 25. janvārī.
25570z Ke 584

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgā, 1930. g. 29.janv. 25592
Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 4. februārī, pīkst. >,1
dienā, Majoros, Tirgoņu ielā 34,
pārdos 2. izsolē Kārļa Baloža
kustamu mantu, sastāvošu no
spoguļiem, bufetes, dīvāna, galda,
rakstāmgalda, kumodēm, rak-
stāmgalda krēsla, gultām ar
matračiem un novērtētu par
Ls 377,50.

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

Rīgā, 1930. g. 22. janvārī.
25586z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas apr. 1. iec,
kura kanceleja atrodas Liepājā,
Tiklo ielā Ke 6, pamatojoties uz
civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1930.g.
11. aprīlī, pulksten 10 rītā.
Liepājas apgabaltiesas zālē pār-
dos pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamu īpašumu, piederošu

Jurim Šķirbstam un sastāvošu
iz Rolavas „Padambju" mājas
kuras atrodas Liepājas apriņķī,
Grobiņas pagastā, un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ke 216. I

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

1) ka a/s. ,,Liepājas Tirgotāju
Banka" prasības pēc 1924. g.
29. sept. ar zum. Ke 130, korrob.
obligācijas un citu prasību ap-
mierināšanai, 1930. g. 30. aprīlī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos torgos
pārdos Šeines-Ženijas-Leas Ger-
sons Ventspils pilsētas nekustamo
īpašumu 2. kvartālā ar zemes
grāmatu reģ. Ke 5211-a;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 16.000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādieln par Ls 7208,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs —? desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Ventspils
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības uz pārdodamo Īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
diebnai.

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

Jelgavā, 1930. g. 27. janvārī.
25527z Tiesu izp. K. Burdais.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 8. februārī, pīkst. >/2 2
dienā, Slokā, I. Smilšu iela Ke 20,
pārdos Jāņa Reguta kustamu
mantu, sastāvošu no piena sepa-
ratora, cukura, svariem, mil-
tiem, mannā, risa, sāls, makaro-
niem, ziepēm, tabakas, papiro-
siem, čaulītēm, kumodes, kafijas,
māla traukiem un citām mantām
un novērtētu par Ls 325,—.

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

Rīgā, 1930. g. 24. janvāri.
25587z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 12. februārī, plkšt. 11
dienā, Skultes pag. Uršu mājā,
pārdos Aleksandra Šmidta ku-
stāmu mantu, sastāvošu no zirga,
vāģiem, ragavām un novērtētu
par Ls 600,—.

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

Rīgā, 1930. g. 25. janvārī.
25588z Tiesu izp. E. Liepiņš.

"€itu iestāšu
sludinājumi.

*?

Iekšlietu ministrijai
iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas
pilsoņi:
\) Alvīne - Kristīne - Vilhelmīne

Mauceklis, arī Maucekle .dzim.
1905. g. 23. martā (reģ.

Ke 62, Ziemeļ-Rūjienas drau-
dzē), dzīvojoša Rīgā, Hospi-
tāļa ielā Ke 20, dz. 3, kura
vēlas saukties uzvārdā ,,Vī-
tinš";

2) Kārlis (Kirils) Vilks, arī Vil-
ciņš, dzim. 1899. g. 20. dec,
(reģ. Bērzaunes pareiztic dr.),
ar sievu Mariannu, dzim.
Trauciņš, dzim. 1900. gada
22. augustā (reģ. Bērzaunes
pareizt. draudzē), dzīvojoši
Madonas apr., Bērzaunes pa-
gasta Strēdelēs, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Vilciņš";

3) Jānis Vilks, ari Vilciņš, dzim.
1880. g. 8. maijā (reģ. ' Bērzau-
nes pareizticīgo draudzē), ar
meitu Āriju, dzim. 1918. g.
22. oktobri (reģ. Bērzones
ev.-lut. draudzē), dēliem :Uldi,
dzim. 1920. g. 7. decembrī,
reģ. Bērzones ev.-lut. drau-
dzē) un Visvaldu, dzim. 1925.g.
28. septembrī (reģ. Bērzones
ev.-lut. draudzē), dzīvojoši
Madonas apr., Bērzaunes pag.
Strēdelēs, kuri vēlas saukties
uzvārdā ,,Vilciņš";

4) Pēteris Vilciņš, arī Vilks, dzim.
1877. g. 7 jūlijā (visa ģimene

reģ. Bērzaunes pareizticīgo
draudzē), ar sievu Bertu(Vera)
dzim. Porters, dzim. 1879.g.
19. jūlijā, meitām: Antoniju,
dzim. 1909. g. 19. maijā,
Tatjanu, dzim. 1915. gada
7. aprīlī, Tamāru, dzim. 1917.
gada 3. martā un dēlu Pēteri,
dzim. 1920. g. 22. decembrī,
dzīvojoši Madonas apriņķī,
Bērzaunes pagasta Susurēnos,
kuri vēlas saukties uzvārdā
,,Vilciņš";

5) Jānis Nabuzda, dzim. 1905.g.
9. februārī (reģ. Kaldabruņas
ev.-lut. draudzē Ne 13), dzī-
vojošs Daugavpils apriņķī,
Bebrenes pagasta Birzēs, kurš
vēlas saukties uzvārdā ,,Birz-
nieks";

6) Vilis Murnieks-Baba, arīBabb,
dzim. 1903. g. 13. oktobrī
(reģ. Žeimes ev.-lut. draudzē),
dzīvojošs Bauskas apriņķī,
īslīeas pagasta Maz-Spradžos,

kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Mūrnieks ";

7) Roberts-Rūdolfs Feldšers, arī
Feldmans, dzim. 1900. gada
4. aprīlī (reģ. Džūkstes ev.-
lut. draudzē), ar sievu Elzu,
dzim. Rēmans, dzim. 1904. g.
19. oktobrī (reģ. Mežamuižas-
Sniķeres ev.-lut. draudzē),
dzīvojoši Daugavpilī, 10. Aiz-
putes kājnieku pulkā, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Ze-
mītis";

8) Aleksandris Čače, arī Čaače,
arī Grandbergs, dzim.!898.g.
3. martā (reģ. Piltenes ev.-
lut. draudzē), ar sievu Trini,
dzim. Rāmulis, dzim. 1882. g.
21. novembrī (reģ. Ēdoles
ev.-lut. draudzē), dēliem-.Frici
dzim. 1918. g. 5. septembrī
(reģ. Ēdoles ev.-lut. draudzē),
Albertu, dzim. 1920. g. 13. jū-
lijā (reģ. Ēdoles ev.-lut.drau-
dzē), un Kristapu, dzim.
1922. gada 29. janvārī (reģ.
Ēdoles ev.-lut. draudzē, dzī-
vojoši Ventspils apriņķī, Ēdo- ļ
Ies pagasta Kaušu mājās,!

Rīgas pilsētas Lombarda
valde, uz savu statūtu 25. § pam.
izsludina par nederīgām šādas,
par nozaudētām pieteiktas ķīlu
zīmes:

KeKaC 882306, 984607, 997781,
997782, 971206, 993235, 967202,
986125, 956731.

KeKeD 42159, 6688, 13841,
20902, 6984, 42760, 46663.

25573z Valde.

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

1) ka Valsts zemes banksa pra-
sības apmierināšanai 1930. g.
30. aprīlī, pīkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Žanim Jēkaba d.
Šiliņam piederošās Bauskas apr.
Rundāles pag. Rundāles ūdens
dzirnavas, ar zemesgrāmatu reģ.
Ns 8717, 15,30 hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 18.300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 52200,—
ar %;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas; un

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

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

Visi papīri un dokumenti,-
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir ieskatāmi Jelgavas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas kancelejā

Jelgavā, 1930. g. 27. janvārī.
25528z Tiesu izp. K Burdais.

Daugavpils apr. polic. 5. iecirkņa
priekšnieks izsludina par ned.
šādus nozaudētus dokumentus:
1) iekšz. pasi ser. JN Ke 11108,
izd. 1928. g. 26. aprīlī no Asūnes
pag. valdes ar Emīlijas Karvels
vārdu un 2) iekšzemes pasi ser.
JN Ns 012379, izd. 1928. g.
5. jūnijā no Asūnes pag. valdes
ar Konstancijas Naruševičs v.

Meņģeles pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto zemessarga
karaklausības apliecību Ne 33152,
izdotu 1927. g. 24. janvārī ar
Andreja Liepiņa vārdu. 24921z

Vecsaules pagasta valde, Bau-
skas apriņķī, izsludina par ned.
nozaudēto ' Latvijas iekšzemes
pasi CJ Ka 023543, izdotu no šīs
pagasta valdes 1928. g. 21. janv.
ar Ne 543 ar Andreja Lapiņa
vārdu. 24570i

Rīgas prēf. 10. iec. priekšn.
izsludina par ned. nozaud. kara-
klausības apl. Ke 4262, izdotu
1923. g. no Rēzeknes kara apr.
priekšn. ar Leontija Tučina .dz.
1894. g. 15. nov., vārdu, dzīv.
Stērstu ielā Ns 33, dz. 6. 25571 z

Rīgas apr. karā cietušo pensiju
kommisija izsludina par nederīgu
izsniegto pensijas apliec. Ke 2195
izdotu 1927. g. 14. jūnijā no
augšminētās kommisijas' ar kara
inv. Nikolaja Ķesnera v. 25578z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izslud. par ned. motocikleta vadī-
tāja apliecību Ke 706, izd. no
prefektūras 1929. g. 22. martā
Nikolajam Haritonovskim, kura
pieteikta par nozaudētu. 25580z

Rīgas prēf. ārējā nodaļa pa-
ziņo, ka Dāvis Sīmanis, pieteicis
par nozaudētu ,,Zēnera" sistēmas
revolveri Ns 24129, kurš atraša-
nas gadījumā nododams Rīgas
prefektūrā 30. istabā. 25579z

Bruņoto vilcienu pulka ko-
mandieris izsludina par neder,
nozaud. personas apl. Ne 220,
derīgu līdz 1930. g. 1. aprīlim,
izd. no bruņoto vilcienu pulka
ar Vladislava Jeļinska vārdu.

Nozaudēta un tamdēļ uzskat-
tāma par nederīgu Lietavas pils.
Slava Jankelovičs, dzim. Jochels,
ārzemes pase, izdota no Lietavas
konsula Rīgā, 1929. g. 5. jūnijā
ar Ke 1791, ser. D. Ke 19732.

Pamats: Rīgas prēf. 7. iecirkņa
protokols Ke 443 1930. g. 27.
ianvārī. 25577z

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
4. februārī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, I. Smilšu ielā Ke 20,
kustamu īpašuma pārdošana pie
Addas un Vilja Freimaniem

Paziņojums.
1930. gada 27. un 28. janvārī
Finanču ministris apstiprinājis

apdrošināšanas aki sab.

Jiiu Unions"
a) statūtu papildinājumu un

grozījumu:
1. ,,Statūtu 2. paragrāfs pa-

pildināms ar punktu h) ,.dzīvības
apdrošināšana", tā ka šis para-
grāfs turpmāk pārgrozītā veidā
izteikts šādi:

Sabiedrības mērķis:
a) kustama un nekustama īpa-
i šuma apdrošināšana pret

uguni, zibeni un eksplodē-
šanas briesmām;

b) transporta apdrošināšana,!.i.
vērtību un preču apdrošinā-
šana, kā arī kuģu (kasko) un
citu pārvietošanas līdzekļu
apdrošināšana pret visādiem
nelaimes gadījumiem, kuri
varētu notikt ceļā, piestāt-
nēs un uzglabāšanas vietās;

c) valoru apdrošināšana;
d) atsevišķa un kolektīva ap-

drošināšana pret nelaimes
gadījumiem;

e) atbildības pienākumu ap-
drošināšana;

f) apdrošināšana pret ielauša-
šanās zādzību;

g) stiklu apdrošināšana;
h) dzīvības apdrošināšana;
Ar valdības atļauju sabiedrība

var uzņemties arī citas apdrošinā-
šanas onerāciias.

2. § 8. papildināms ar šekošo
piezīmi:

Piezīme: Uz 1930. g. 18. jan-
vāra ārkārtīgās akcionāru
sapulces lēmuma pamata sa-
biedrības pamatkapitāls pa-
lielināts par Ls 100.000,—,
izlaižot 500 jaunas II izlai-
duma akcijas par Ls 200,—
nominālvērtības katru, tā ka
viss pamatkapitāls ir Ls
300.000,—, kas sadalīti 1500
akcijās par Ls 200,— katra"

b) sekošos jaunu otrā akciju
izlaiduma noteikumus:

1. ,,Apdrošināšanas akciju sa-
biedrība ,,RīgasUnions" izlaiž 500
jaunas II izlaiduma akcijas par
Ls 200,— katru, kopsummā par
Ls 100.000,— nominālvērtībā.

2. Agrāko akciju īpašniekiem
viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad par parakstī-
šanās atklājumu izsludināts ,,Val-
dības Vēstnesī", ir priekšrocības
tiesības iegūt jaunās akcijas pro-
porcionāli viņiem piederošo akciju
skaitam.

Uz tam 11 izlaiduma akcijām,
uz kurām, saskaņā ar augšā iz-
teiktiem noteikumiem, vecie ak-
cionāri viena mēneša laikā ne-
būtu parakstījušies, veco akciju
īpašniekiem tālākās vienas ne-
dēļas laikā ir priekšrocības tie-
sības parakstīties.

3. Ja šinī parakstīšanā pie-
dalītos vairāk akcionāri un brīvo
akciju atlikuma nepieteiktu visu
parakstījušos pilnīgai apmierinā-
šanai, tad šīs akcijas sadalāmas
starp parakstījušamies samērā
ar viņiem piederošo veco akciju
skaitu, bet ja arī otrreizējā
parakstīšanās veco akciju īpaš-
nieki visas jaunā izlaiduma akci-
jas nesazīmētu, tad uz atliku-
šām akcijām atklājama publiskā
parakstīšanās, kura izdarāma triju
mēnešu laikā, skaitot no veciem
akcionāriem piešķirtā parakstī-
šanās laika notecēšanas.

4. Parakstoties uz jaunām
akcijām, jāiemaksā sabiedrības
kasē to nominālvērtība, kā ari
rezerves kapitālam Ls 17,— par
katru akciju un bez tam Ls 23,—
par katru akciju nodokļu un iz-
devumu segšanai.

Valsts zemes bankas
Jelgavas nodaļa

paziņo, ka š. g. 12. februāri,
pīkst. 10 rītā, otrreizējā izsolē
pārdos

dažādas mantas
Zemesbankas nama sētā Jelgava,
Akadēmijas ielā Ke 21, ieeja no
Ūdens ielas. 25581

Jfzsote.
Valkas muita 1930. g. 19. febr.,

p īkst. 11 no rīta, Apē, Avotu
ielā Ke 1, pie Valkas muitas
Apes punkta telpām, pārdos at-
klātā vairāksolīšanā Jūlija Sī-
maņa kontrabandas lietā kon-
fiscēto un pirmā izsolē nepārdoto
vienu ķēvi, kura pārcenota uz
Ls 60,—. 25555z
Muitas priekšn. A. Zvaigzne.

Darbveža v. E. Apinis.

Šoseju un zemes ceļu dep-ta
4. rajona inženieris Liepājā
izdos 1930. g. 10. februārī, pīkst.
12 dienā, savā kancelejā, Ūlicha
ielā Ke 44, JAUKTĀ IZSOLĒ
503 gab. koka km stabu un 104
gab. koka ceļu rādītāju stabu
pagatavošanas, nokrāsošanas un
uzstādīšanas darbus Liepājas un
Aizputes apriņķī.

Drošības nauda pie izsoles
Ls 750,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties kancelejā parastā darba
laikā. 25554z



Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi BL Ne
024099, izd. 1928. g. 21. augustā
no Daugavpils prefektūras ar Jā-
zepa Bula vārdu. 24904z

Daugavpils prefektūra atsauc
sludinājumu, ievietotu ,,Vald.
Vēstn." Ke 235 — 1929. g., par
Elkas Oinzburg personas apliec.
Ne 1779 nozaudēšanu, jo apliecība
atrasta. 24905z

Daugavpils prefektūra atsauc
savu sludinājumu, ievietotu„Val-
dības Vēstnesī" Ne 235 — 1929.g.
par nozaudētās gada uzturas at-
ļaujas Ka 535, izdotas no Daugav-
pils prefektūras ar Elkas Oinz-
burgs vārdu, jo atļauja atrasta.

Liepājas-Aizputes apriņķa polic.
1. iecirkņa priekšnieks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ser. ML Ke 011451,
izdotu no Medzes pagasta valdes
1928. g. 28. oktobrī ar Andreja
Laugaļa vārdu.m fe >? ?' 24907z

Pamatojoties uz finanču mini-
strijas valsts saimniecības depar-
tamenta 1930. ,g. 27. janvāra
rakstu ar Ke Tan. 21

Anglijas akciju sabiedrības
.,BIoomfieIds Overseas Ltd.",
Jarmouth, Liepājas un Rīgas

nodaļas
bilance uz 1929. g. 30. martu,

kas izsludināta „Vald. Vēstn."
1929. g. 199. numurā, tiek at-
saukta, atvietojot to ar minētās
sabiedrības
šādu bilanci uz 1929. gadu

30. martu:
Aktīvs. Ls

Inventārs (kantora) 2 925,92
Rezerves izdevumi 327,—
Kase 32 192,63
Vekseļi 90096,51
Debitori 707 556,96
Noliktavas .... 215690,56
Pārejošas summas . 7 285,94
Zaudējums . . . . 115 639,16

Ls 1 171 714,68

Pasīvs. Ls
Rīcības kapitāls La-

tvijā 50 000 —
Kreditori .... 1 029 840,71
Rezerve dubioziem 34 420,89
Iepirkumi .... 54522,64
Pagaidu konsignāc. 2 930,44

Ls 1 171 714,68
25583b Valde.

Pamatojoties uz Rīgas auto
darbinieku arteļa biedru pilnas
sapulces 1929. g. 1. decembra
lēmumu, arteļa statūtu § 56.
un likumu par kooperatīvu ap-
vienībām 39. un 66. p.,

ŪTRUPE.
(Rīgas muita,

Valdemāra ielā Ka 1,8. g. 28. februārī, pīkst. 10, muitas M. 8. no-
liktavas telpās

pārdos atklātā vairāksolīšanā dzīvokļa un kantora
iekārtas dažādas mēbeles,

ozolkoka: 2 bufetes, 1 lielu ēdamistabas galdu, 4 rakstāmgaldus,
3 kantora galdus, 1 grāmatu skapi un 20 krēslus; 1 mahagoni sienas
spoguli, ' 1 rakstāmmašīnu sistēmas ,,Archo ", 1 presi, 2 kumodes,
1 kušeti, 2 sienas pulksteņus, 7 vienkāršus skapjus, 1 grāmatu skapi,
2 spoguļus, 5 galdus, 12 ' skapīšus, 6 krēslus, 5 elektriskas lampas,
1 tepiķi, 2 durvju portjeras, 1 tējmašīnu un citus dzīvokļa un vir-
tuves piederumus.

Bez tam muita pārdos konfiscētas manufaktūras, galantērijas,
tabakas preces un alkoholiskus dzērienus.

Pārdodamās preces apskatāmas ūtrupes dienā. 25596x

Muitas priekšnieka v. Rubis.
. Nodaļas pārzinis A. Bruss.

Kandavas virmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē, 1930. g. 4. martā, Kandavā, sadraudzīgā

biedrībā:
augošu mežu pēc platības, celmu skaita un sekvestrētus

gatavus materiālus:
I iec. mežniecībā, Gravas novadā, 1 vienību pēc platības

2,70 ha, vērtībā Ls 178;
II iec. mežniecībā, Kandavas novadā, 1 vienība pēc celmu

skaita, 100 koki, vērtībā Ls 367;
IV iec. mežniecībā, Zemītes, Aizdzires, Kainmuižas un

Matkules novados, pēc platības 24 vienības, no 0,16—3,60 ha,
vērtībā no Ls 5—1091 un 1 vienību sekvestrētu gatavu materiālu,
vērtībā Ls 45.

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobp ap-
stiprinātiem nosacījumiem, bet sekvestrētos materiālus ar sevišķiem
nosacījumiem.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

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 ari: 1) Latvijas valsts iekšējo

aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā no vienības pār-
došanas summas ciršanas vietu tīrīšanai 3% valsts mežā, 10% uz
fonda zemēm un meža kultūru darbu izvešanai 15% valsts mežā.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 25557v Kandavas virsmežzinis Fr. Jurševics.

Pasta un Ha Apl. galvenā flaii
izsludina 1930. g. 18. februārī,

vafcstveiāa izsoli
uz: 1) vizuli 50 kg

2) slāpekļskābi 800 ,,
3) kalifoniju 3300 „
4) parafinu 2700 ,, un

1930. g. 19. februāri,

rakstveida sacensību
uz: 1) montanvasku 1500 kg

2) linu eļļu 500 „
3) parafineļļu 400 ,,

Izsole un sacensība notiks p. t. departamenta saimniecības
daļas 10. ist. Aspazijas bulv. Ke 15. Izsoles resp. sacensības
dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā no pie-
dāvājumu kopsummas.

Komerciālie un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas
komercdaļā, Vidzemes šos. Ka 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un
12.30—14. 1* L. 6260. 25474b

Artilērijas laboratorija Llepfiļfl,
Kara ostā, Laboratorijas ielā Ka 1, sarīko 1930. g. 8. martā, pīkst. 11,

sacensību
uz 1 cisternas, šķidrumu glabāšanai, piegādi.

Drošības nauda piedāvājumiem 5%, līgumam 15% no kop-
summas.

Piegāde — 2'/2 mēneši.
Techniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu izsūta.
Tuvākas zinas sniedz Artilērijas laboratorijas Saimniecības

daļa darba dienās* no pulkst. 9—15. 2* 25374

Šoseju un zemes ceļu dep. I rajona inženieris
š. g. 12. februārī, pīkst. 10, Ādažu pagasta valdes telpās,pārdos jauktā izsolē (mutvārdu no rakstveida):
1. atsevišķās vienībās Rīgas-Adažu-Neibādes ceļa nenojaukto

koka klāju no km. 20,615 līdz km. 27,271.
Drošības nauda par katru vienību Ls 10,—, kopā par visām

vienībām Ls 340,—.
2. Rīgas-Carnikavas ceļa nojaukto koka klāju jaunbūvē-

jamās sos. km. 28,226 līdz km. 29,000.
Drošības nauda Ls 30,—.
Tuvākas zinas I rajona inženiera kancelejā, Rīgā, Kaļķu ielā

Ka 1. dz. 3. L 6318 25594x

Šoseju un zemes ceļu dep.Ilraj.Inžen.Jelgava,pilī,
izdos jaufota izsole:

I. Grants piegādi uz valsts mežu rēķina labojamiem ceļiem.
A) 1930. g. 5. februārī, Jelgavā, rajona inženiera kancelejā,

pīkst. 10: 1) Bērzmuižas pag. — 185 m(drošības nauda Ls 120,—);
2) Kalnciema pag. — 160 m(Ls 50,—); 3) Garozas pag. —150m(Ls 90,—); 4) Pēternieku pag. — 175 m(Ls 110,—); 5) Pēternieku
pag. — 175 m(Ls 110,—); 6) Tērvetes pag. — 100 m(Ls 50,—);
7) Valgundes pag. — 80 m(Ls 100,—); 8) Vecsvirlaukas pag. —
50 m(Ls 40,—); 9) Vircavas pag. — 150 m(Ls 95,—); 10) Platones
pag. — 50 m(Ls 10,—); 11) Mežmuižas pag. — 100 m(Ls 20,—);
12) Lielplatones pag. — 150 m(Ls 125,—); 13) Ozolnieku pag. —
200 m(Ls 145,—); 14) Lielvircavas pag. — 50 m(Ls 30,—).

B) 1930. g. 6. februārī, Jelgavā, rajona inženiera kancelejā,
pīkst. 10: 1) Struteles pag. — 60 m(Ls 10,—); 2) Jaunpils pag. —
150 m(Ls 25,—); 3) Dobeles pag. — 110 m(Ls 25,—); 4) Naudītes
pag. — 250 m(Ls70—); 5) Remtes pag. — 130 m(LsllO—);
6) Remtes pag. — 130 .m(Ls 110,—); 7) Remles pag. —130m(Ls 110,—); 8) Remtes pag. — 130 m(Ls 110,—); 9) Remtes pag. —
140 m(Ls 110,—); 10) Blīdenes pag. — 415 m(Ls 115,—); 11) Blī-
denes pag.— 415m(Lsll5,—);, 12) Lestenes pag. —210m(Ls 150,—).

C) 1930. g. 7. februārī, Tukumā, Pils ielā Ke 7 — Centrāl-
viesnīcā, pīkst. 10: 1) Aizupes pag. — 140m(Ls65,—); 2) Matkules
pag. — 60 m(Ls 20,—); 3) Vānes pag. — 140 m(Ls 65,—); 4) Zantes
pag. — 210 m(Ls 45,—); 5) Engures pag. — 270 m(Ls 70,—);
6) Zemītes pag. — 120 m(Ls 95,—); 7) Zemītes pag. —120m(Ls 95 — ); 8) Zemītes pag. — 120 m(Ls 95,—); 9) Zemītes pag. —
120 m(Ls 95,—); 10) Zemītes pag. — 130 m(Ls 100,—); 11) Dzir-
ciema pag. — 440 m(Ls 150,—); 12) Sēmes pag. — 420m(Ls 170,—
13) Vecmoku pag. — 410 m(Ls 140,—); 14) Milzkalnes pag. —
400 m(Ls 110,—).

D) 1930. g. 10.februārī, Aucē, Vec-Auces pag. namā, pīkst. 10:
1) Bēnes pag. — 60 m(Ls 15,—); 2) Jaunauces pag. —75m(Ls 65,—); 3) Ukru pag. — 100 m(Ls 60,—); 4) Rubas pag. —
190 m(Ls 35.—); 5) Bukaišu pag. — 75 m(Ls 50,—); 6) Lielauces

pag. — 120 m(Ls 25,—); 7) Vadakstes pag. — 180 m(Ls 165,—);
8) Sniķeres pag. — 120 m(Ls 55,—); 9) Īles pag. —150m(Ls 25,—).

II. Granītakmeņu piegāde uz valsts mežu rēķina laboj. ceļa:
E) 1930. g. 5. februārī, Jelgavā, rajona inženiera kancelejā,

pīkst. 10: Mežmuižas pag. kopdaudzumā — 500 mar drošību
Ls 600,—, kā ari vienības pa 100 mkatrā ar drošību Ls 120, .

Zemturiem piedaloties izsolē, vienības sava pagasta robežās,
nodrošinājums samazainās uz pusi.

Tuvākas ziņas rajona inženiera kancelejā Jelgavā, pilī, un
izsoles dienās — izsoles vietās. L. 6309. 25595b

izlabojums.
Šoseju un zemes ceļu depart 6. rajona inženiera
sludinājumā š.g. „V. V." 21. numurā par grants piegādes izdošanu
jauktā izsolē ieviesusies kļūda virsrakstā, iespiests: Šoseju un
zemesceļu dep. 5. rajona inžen., kas nepareizi, vajaga būt: Šoseju
un zemes ceļu dep. 6. rajona inženieris u. t. t. 25282

tfimtum-ams» Tresdie ", 5. februārī š. g., pulkst. 4 dienā,
9M.M.M.MMļwC maksātnespējīgās Latvijas Privātā Lombarda
krāj-aizdevu sabiedrības konkursa valdes uzdevumā. Rīgā, Teātra
ielā Ke 9, konkursa valdes telpās, pārdos atklātā vairāksolīšanā

522 gab. apdrošināšanas un trans-
porta akc. sab. „Latvija" akcijas,

nominālvērtībā Ls 104.400,— visas kopā vai ari daļu no tām.
Tuvākas ziņas minētā konkursa valdē ikdienas no 10—1. Kas
vēlētos piedalīties solīšanā, tiem jāiemaksā man ūtrupes dienā
Ls 2000,— drošības nauda. j_ §314

25593 Rīgas biržas zvērināts maklers P. Rupners.
?^???? ^??????????? ?????H

Ugāles virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 3. martā, pie Ugāles stacijas, Ugāles
viesnīcas telpās,
augošu, atmirušu mežu pēc platības un celmu skaita,

kā arī nederīgas vecas valsts ēkas nojaukšanai.
I iec. mežniecībā, Ugāles un Puzenieku novados pēc platības

5 vienības no 1,3 ha līdz 2,02 ha, vērtībā no Ls 252—2714, pēc
celmu skaita 6 vienības no 27—573 kokiem, vērtībā no Ls 25—1600
un 1 vien. dzīvojamās ēkas nojaukšana par Ls 99;

III iec. mežniecībā, Puzenieku novadā pēc celmu skaita 4 vie-
nības no 70—84 kokiem, vērtībā no Ls 47—196;

IV iec. mežniecībā, Puzes novadā pēc celmu skaita 2 vienības
no 7—661 kokiem, vērtībā no Ls 36—321 un 2 vienības saimn.
un dzīvoj. ēkas nojaukšana no Ls 47,5—126,5;

V iec. mežniecībā, Zlēkstendes novadā pēc celmu skaita 6 vie-
nības no 10—123 kokiem, vērtībā no Ls 6—478;

VI iec. mežniecībā, Tārgales novadā pēc platības 9 vienības no
0,18—3,60 ha, vērtībā no Ls 5—660 un pēc celmu skaita 6 vienības
no 349—1764 kokiem, vērtībā no Ls 170—1360 un 1 vien. saimniec.
ēkas nojaukšana Ls 157;

VII iec. mežniecībā, Ugāles un Puzes novados pēc platības
7 vienības, no 0,80—1,57 ha, vērtībā no Ls 107—1577 un pēc celmu
skaita 8 vien. no 7—977 kokiem, vērtībā no Ls 57—445 un 1 vien.
saimn. ēkas nojauks, no Ls 5,50.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprinātu nosacījumu
mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma
pamata.

Izsolē sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10°/0 drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda papildināma līdz 10% no summas par
kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo
aizņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6°/0 ķīlu zīmes, 2) banku un kredītbiedrību
garantijas.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā no vienības pār-
došanas summas: ciršanas vietu satīrīšanai 3% valsts mežā, un 10%
uz fonda zemēm, bet mežu kultūras darbu izvešanai 15% valsts
mežā.

Pie nederīgo valsts ēku pirkšanas, pircējam jāiemaksā tikai
10% drošības naudas no summas, par kuru vienība nosolīta.

Rakstiski līgumi nav slēdzami, ja par pirkto mežu vai ēku
visu naudu nomaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 25558v Ugāles virsmežniecība.

Talsu virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 20. februārī, Pastendes pagasta
namā, Talsos,

augošu mežu
1929. g. 26.novembra izsolē nepārdotās vienības un no mežu pircējiem

laikā neizpirktas vienības.
I iec. mežniecībā, Stendes novadā, 3 vienības pēc platības no

0,35 ha līdz 1,08 ha, vērtībā no Ls 13—141;
II iec. mežniecībā, Stendes novadā, 1 vien. pēc celmu skaita,

36 koki, vērtībā Ls 62;
III iec. mežniecībā, Kališu nov., 1 vien. pēc platības 2,40 ha,

vērt. Ls 444 un 3 vien. pēc celmu skaita no 86 līdz 242 kokiem,
vērtībā no Ls 90—543.

IV iec. mežniecībā, Talsu nov., 2 vien. pēc platības no 0,11 ha
līdz 2,25 ha, vērt. no Ls 15—108.

Saimnieciskā kārta sagatavotu dedzināmu malku.
III iec. mežniecībā, Spāres nov., 4 vienības pēc sagatavotu ma-

teriālu vairuma no 5,5 līdz 305,5 steriem, vērtībā no Ls 12—731.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra apstiprinātiem nosa-

cījumiem un mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa
likuma pamata.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas

par kuru vienība nosolīta.
Kā drošības naudas 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.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā no vienības pār-
došanas summas: ciršanas vietu tīrīšanai 3% valsts mežā un 10%
uz fonda zemēm, bet mežu kultūru darbu izvešanai 15% valsts
mežā.

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

Tuvākas ziņas Talsu virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 25556v Talsu virsmežniecība.

Latvijas tautas banka,
saskaņā ar bankas statūtu § 12

izsludina par nederīgām
šādas pagaidu apliecinās.

1) pag. apl. Ne 758 no 1921. g. 14. jūnija uz 2 akc. NeNe8983—8984
uz Krievu patērētāju kooperatīva Latvijā vārdu;

2) pag. apl. Ns 1427 no 1920. g. 29. nov. uz 5 akc. KaKa3864—3868
uz Ražotāju un patērētāju biedrības ,,Agrāriets" vārdu;

3) pag. apl. Ke 354 no 1920. g. 27. okt. uz 1 akc. Ns 2115 uz
Allažu patērētāju biedrības vārdu;

4) pag. apl. Ke 675 no 1921. g. 19. marta uz 1 akc. Ke 8878 uz Liel-
vārdes patērētāju biedrības ,,Kaibala" vārdu;

5) 2 pag. apl. NeNe338, 811 no 1920. g. 19. nov. un 1921. g. 18. aug.
uz 30 akc. KaKa 2619—2630, 9234—9251 uz Ziemeļu" Latvijas
kooperatīva vārdu;

6) pag. apl. Ka 1645 no 1921. g. 31. janv. uz 10 akc. NeNe8723—8732
uz Skrīveru patērētāju biedrības vārdu;

7) pag. apl. Ke 1822 no 1921. g. 27. aug. uz 5 akc. KaKa 9297—9301
uz Jelgavas valsts ierēdņu kooperatīva vārdu;

8) 2 pag. apl. KaKa842, 931 no 1921. g. 10. okt. un 1922. g. 27. febr.
uz 12 akc. KaKa 9463—9472, 6276—6277 uz Mežotnes patērētāju
biedrības vārdu;

9) 2 pag. apl. NsNs 206, 821 no 1920. g. 14. aug. un 1921. g. 26. aug.
uz 5 akc. KaKa 1299, 9293—9296 uz Ozolnieku patērētāju biedrīb.
vārdu;

10) pag. apl. Ka 1511 no 1920. g. 30.Siov. uz 4 akc. KaKa 6755—6758
uz Domopoles patērētāju biedrības ,,Pamats" vārdu;

11) pag. apl. Ns 1349 no 1920. g. 22. nov. uz 2 akc. NsNs 2686—2687
uz Rugāju patērētāju biedrības „Taupība" vārdu;

12) pag. apl. Ke 696 no 1921. g. 23. apr. uz 2 akc. KaKa 8106—8107 uz
Valdības ierēdņu kooperatīva, Rēzeknē, vārdu;

13) 2 pag. apl. KaKa 14, 339 no 1920. g. 7. jūn. un 1920, g. 27. nov.
uz 12 akcijām KaKa 254—255, 3426—3427, 3418—3425 uz La-
tvijas bēgļu reevakuācijas biedrības vārdu;

14) pag. apl. no 1922. g. 19. dec. uz 2 akc. KaKa 612, 613 uz Su-
nākstes mašīnu koplietošanas biedrības „Mežgalieši" vārdu.

25576v Latvijas tautas banka.

Sausnējas patērēt, idias
valde paziņo, ka minētās bie-
drības jaunapstiprinātie-pārreģi-
strētie statūti
noteic iestāšanās naudu Ls 1

un paja lielumu Ls 25.
Vecie biedri tiek uzaicināti papil-
dināt savus pajus līdz likumīgai
normai līdz 1930. g. 15.februārim.
Tiek atgādināts, ka tie vecie
biedri, kas savus pajus nebūs pa-
pildinājuši, skaitīsies par izslēg-
tiem no Sausnējas patērētāju
biedrības. 25574z

Sausnējas patērēt, biedr. valde.

Ziedojumu vākšanas listes Ne 23
un Ka 26

no ,,Darbīgās Palestīnas veicinā-
šanas biedrības" ir pazudušas;
uz viņām nebija ziedojumi sa-
ņemti, tā tad listes skaitās par
nederīgām. 2559 Iz

Darbīgās Palestinas veici-
nāšanas biedrības valde.

3>ažādi

sludinājumi.
Latvijasdarbuuzņēmējuun

piegādātāju biedrības valde
sasauc

PILNU BIEDRU SAPULCI
piektdien, 1930. g. 7. februārī,
pīkst. 5 pēc pusd., biedrības
telpās, Rīgā, Ģertrūdes ielā Ns 6.

Dienas kārtība:
1) Referāts: ,,Būvuzņēmēju stā-

voklis Latvijā".
2) Valdes un revīzijas kommisi-

jas ziņojumi.
3) Budžets 1930. gadam.
4) Valdes priekšlikumi par 1930.

gada biedrības nostiprināšanu
un paplašināšanu.

5) Valdes un revīzijas kommi-
sijas vēlēšanas.

6) Atsevišķi biedru ziņojumi par
1929. gada darbību, novē-

rotiem trūkumiem un priekš-
likumi 1930. gadam.

7) Tekošas darīšanas.
Saskaņā ar statūtu § 7. 7. p.

biedru sapulce būs pilntiesīga
pie jebkura biedru skaita.
25575z Valde.

Rīgas auto darbinieku arleļa
likvidācijas komisija

paziņo:
1) arteļa biedru 1929. g. 1. dec.

sapulce nolēma arteli likvidēt;
2) ka likvidācijas izvešana

uzdota arteļa valdei;
3) Sakarā ar augšā minēto

likvidācijas kommisija ar šo uz-
aicina visus kreditorus, prasītājus
parādniekus, un visas personas,
kurām būtu kādas prasības, sai-
stības, parādi, vai kāda nebūt
veida pretenzijas pret Rīgas auto
darbinieku arteli, pieteikties 2 mē
nēšu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma dienas, mutiski vai rak-
stiski pie likvidācijas kommisijas
locekļa G. Kilevica, Strēlnieku
ielā Ke 11, dz. 3;

4) Likvidācijas kommisija aiz-
rāda, ka pēc augšā minētā ter-
miņa notecēšanas visas nepie-
teiktās prasības un pretenzijas
tiks atzītas par dzēstām un
Rīgas auto darbinieku arteļa
darbība par izbeigtu.
25582b Likvidācijas kommisija.

Latvijas skolotāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudēta un tam-
dēļ uzskatāma par nederīgu La-
tvijas skolotāju kopējās slimo
kases dalībnieka apliecība Ke 69
ar Valdas Moors v. 25584z

Latvijas skolotāju kopējā slimo
kase ziņo, ka nozaudēta un tam-
dēļ uzskatāma par nederīgu La-
tvijas skolotāju kopējās slimo
kases dalībnieka apliecība un
taloni Ke 1902 ar Aleksandra
Ķarloviča vārdu. 25585z
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