
Valsts Prezidenta rīkojums.
Pārgrozījums noteikumos par darba nor-

mām un atalgojumu valsts lauksaim-
niecības vidusskolās.

Papildinājums noteikumos par darba
normām un atalgojumu valsts zemākā
tipa lauksaimniecības skolās.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījums noteikumos

par darba normām un atalgojumu
valsts lauksaimniecības vidusskolās.

Noteikumu par darba normām un atal-
gojumu valsts lauksaimniecības vidus-
skolās (tik. kr. 1925. g. 155) 3. panta
piezīmi izteikt šādi:

Piezīme. Klasēs ar 25 un vairāk
skolniekiem demonstrātīvi-praktiskos
darbus var iekārtot divās grupās,
bet Kaucmindes mājturības seminārā
aušanā un ēdienu gatavošanā — arī
vairākās grupās, ar ne mazāk par
10 skolniekiem katrā. Nodarbošanās
ar grupu atlīdzības ziņā pielīdzināma
darbam ar pilnu klasi.

Rīgā, 1930. g. 23. oktobrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Zemkopības ministra v. i. E. Laimiņš.
Tautas labklājības ministris V. Rubuls.

Papildinājums noteikumos
par darba normām un atalgojumu
valsts zemākā tipa lauksaimniecības

skolās.
Noteikumu par darba normām un atal-

gojumu valsts zemākā tipa lauksaimnie-
cības skolās (Lik. kr. 1925.g. 176) 9. pantu
papildināt ar šādu piezīmi:

9
Piezīme. Klasēs ar 25 un vairāk skol-

niekiem demonstrātīvi-praktiskos dar-
bus var iekārtot divās grupās, bet
mājturības skolās aušanā un ēdienu
gatavošanā, tāpat piensaimniecības
skolās piensaimniecības un sierošanas
technoloģijā — arī vairākās grupās,
ar ne mazāk par 10 skolniekiem
katrā. Nodarbošanās ar grupu atlī-
dzības ziņā pielīdzināma darbam ar
pilnu klasi.

Šis papildinājums stājas spēkā ar
1931. g. 1. aprīli.

Rīgā, 1930. g. 23. oktobrī.
Ministru prezidents H. Celmiņš.

Zemkopības ministra v. i. E. Laimiņš.

Tautas labklājības ministris V. Rubuls.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Brīvības pieminekļa komiteja
paziņo, ka sacensībā iesniegto pieminekļa
projektu izstādi valsts mākslas muzejā,
pilī, slēgs š. g. 3. novembrī, un uzaicina
projektu autorus ar šo dienu divu mēnešu
laikā saņemt atpakaļ savus negodalgotos
un neatpirktos projektus, uzrādot iesnieg-
šanas kvīti.

Valsts Prezidents A. Kviesis,
Brīvības pieminekļa komitejas

priekšsēdētājs.

Lāčplēša kara ordeņa dome,
noliekot gadskārtējo ordeņa svētku svinē-
šanu vietējos garnizonos pēc iepriekšējo
gadu parauga, uzaicina ordeņa kavalierus
ierasties svētku svinībās 11. novembrī
tuvākā garnizonā, vai savā karaspēka
daļā, iepriekš laikus pieteicoties izvēlētā
vietā ar rakstu, vai personīgi.

L. K. 0. Dome.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
2. oktobra rezolūciju, pamatojoties uz
1922. g. 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Tukuma
apriņķī, Matkules pagastā atrodošos zemes
gabalu ar. nosaukumu ,,Nikolajevskij"
mājas vārdā „Kalnābeles'\

Rīgā, 1930. g. 29. oktobrī. N°92880.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.
19319 Nodaļas vadītājs J. Ziemanis.

Izlabojums.
Šī gada ,,Vald. Vēstneša" 192. numurā

1. lap. pusē, Ceraukstes pagasta meliorā-
cijas sabiedrības ,,Rūķis" dalībnieku ne-
kustamas mantas sarakstā, 1. num. pēc
kārtas, darba izmaksas ailē iespiests
„26—", jābūt: ,,626,—".

Rīgas apgabaltiesas l.kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu š. g. 24. oktobra lēmumu,
meklē pēc sodu lik. 467. p. 1. d. pamata
apsūdzēto Osvaldu-Jūliju Miķeļa d. Skrastiņu,
dzirn. 1898. g. 18. augustā, ' latvieti, pēc nodar-
bošanās galdnieks-namdaris, agrāk dzīvoja Rankas
pag. Bierņos.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu zi-
nāma meklējamā Skrastiņa vai viņa mantas
atrašanās vieta, nekavējoties ziņot par to Rīgas
apgabaltiesai un tuvākai policijai, kā ari
spert attiecīgus soļus Skrastiņa apcietināšanai, jo
kā drošības līdzeklis pret Skrastiņa izvairīšanos
no tiesas ar 1. kriminālnodaļas 1930. g. 24. ok-
tobra lēmumu noteikts apcietinājums. Pēc ap-
cietināšanas Skrastiņu ieskaitīt šīs tiesas rīcībā,

Rīgā, 1930. g. 25. oktobri. JMb 115684.
Priekšsēdētāja biedrs T. B e r g t ā 1s,

Sekretāra palīgs J. Lazdenieks.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas 2. iecirkņa miertiesnesis

izbeidz š. g. 20. februāra „Valdības Vēstneša"
42. numurā iespiesto Lubas Aleksandra meitas
Tumaševičs meklēšanu.

Ludzā, 1930. g. 27. oktobrī. N° 21/krim.

Miertiesnesis J. Konrāds.
Sekretārs Ed. Rozens.

Meklējamo personu saraksts JVe 495.
33751. Apse, Elmārs Jūliusa d., dzim.

24. IX 1906. g. — Rīgas kara apr. pr-ka r. N»31191
no 11. X 30. — Dezert. — Apcietināt.

33752. Azarstarps, Zilvestrs Zilvestra d., dzim.
16. IX 1906. g., pied. pie Višķu pag. — Cēsu apr.
3. iec. miert. r. Xs 230 no 10. X 30. — Apv. pēc
S. 1. 574. p. 1. d. — Nogād. mekl. rīcībā.

33753. Aleksejevs, Sergejs, dz. 1. VIII 1898. g.,
bij. Krievijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas
14. iec. miert. pēc JMš 1526 no 30. IX 30. — Apv.
pēc S. . 591. p. 138. 1. p.

33754. Borozdins, Grigorijs Stepana d., dzim.

1903. g. — Meklē: Latgales apgabalt. 2. krim.
nod. pēc r. N° 16369 no 10 X 30. — Sod. ar
ies'odz. cietumā uz 4 mēn. — Apciet. — Izpildu
rakstu piepras. no krim. pol. pārv. Rīgas rajona.

33755. Braže, Kāris Jāņa. d., dz. 21. XII
1911. g., pied. pie Rīgas. — Krim. pol. pārv.
Rīgas rajona pārz. r. no 11. X 30. — Apv. zā-
dzībā. — Apcietināt.

33756. Baumans, Fricis, dz. 22. II 1913. g. —
Paziņot dzīv. vietu Krim. pol. pārv. Rīgas raj.
pārz. pēc r. no 15. X 30. — Apv. piesavināšanā.

33757. Ceplukovs, Pēteris, dzim. 1910. g..
Lietuvas pav. — Meklē: Onvas iec. miert. ar
r. Ks 2 no 10. X 30. — Sod. ar i&lodz. cietumā
uz 2 mēn. — Apciet. — Izpildu r. piepras. no
Krim. pol. pārv. Rīgas rajona.

33758. Ciganovs, Miķelis Marinas un Fenogena
dēls, dzim. 16. IX 1883. g. -^- Paziņot dzīv.
vietu Rīgas 4. iec. miert. pēc N°827 no 7.' X 30. —
Apv. pēc S. 1. 276. p. 1. d.

33759. Dorochovs, Jānis Pāvila d., dzim.
14. XI 1893. g., bij. Krievijas pav. — Krim.
pol. pārv. Rīgas raj. pārz. r. no 16. X 30. — Apv.
piesavināšanā.

33760. Oilovs, Aleksandrs Jāna d., dzim.
24. IX 1901. g. — Rīgas kara apr. pr-ka r. J*21191
no 11. X 30. — Dezert. — Apcietināt.

33761. Orengis, Voldemārs Andreja d., dzim.
23. V/I VI 1904. g. — Paziņot dzīv. vietu Krim.
pol. pārv. Rīgas raj. pārz. pēc r. no 11. X 30. —
Apv. krāpšanā.

33762. Gudkovs, Filarets Jāņa d., dzim.
1890. g., pied. pie Rēznas pag. — Rēzeknes
3. iec. miert. r. M° 1944 no 11. X 30. — Apv. pēc
S. 1. 262. I p. — Ņemt parakstu par dzīv. vietas
nemainīšanu.

33763. Hiršs-Iršs, Miķelis-Voldemārs, dzim.
23. IV 1910. g. — Meklē: Rīgas apr. 2. iec. miert.
ar r. N° 341 no 15. X 30. — Sod. ar ieslodz. cie-
tumā uz 2 ned. — Apciet. — Izpildu rakstu
piepras. no Krim. pol. pārv. Rīgas rajona.

33764. Ivanovs, Radions, dz. 1903. g.- —
Madonas apr. !. iec. miert. r. JVfe 1625 no
13. X 30. — Apv. pēc S. 1. 581.'p. 1. d. — Piepras.
droš. naudu Ls 100,—. Neiemaks. gad. apcietināt.

33765. Jansons, Pauls-Verners-Gustavs Viļā d.,
dzim. 1. I 1907. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
3. iec. miert. pēc JN° 1990 no 8. X 30. — Apv.
pēc S. I. 607. 2. p. 1. pkt.

33766. Kuznecovs, Afanasijs ļāņa d., dzim.
23. VU 1909. g. — Meklē: Liepājas kara apr.
pr-ka r. Na 7680 no 16. X 30. — Dezert. — Apciet.

33767. Karols-Karuls, Reinholds Mārtiņa d.,
dzim. 25. 1 1904. g., pied. pie Salas pag. — Pa-
zinot dzīv. vietu Liepājas 1. iec. miert. pēc
.No 394 no 11. X 30. — Apv. pēc S. 1. 51. un
581. p. 2. d.

33768. Kociņš, Līna, dzim. 17. VI 1899. g.,
Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Bauskas
apr. 1. iec. miert. pēc -N° 668 no 10. X 30. — Apv.
pēc S. 1. 607. p. II pkt.

33769. Kalns, Jānis Jāņa d., dz. 20. XI 1910. g.
— Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr. 2. iec. miert.
pēc Ma 927 no 11. X 30. — Apv. pēc S. 1. 469. p.
1. d.

33770. Litovnieks, Antons Pētera d., dzim.
1908. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 5. iec.
miert. pēc JMs 1300 no 25. IX 30. — Apv. pēc
S. 1. 581. p. 1. d.

33771. Langis-l. ange, Minna-Alvīna Jāņa m.,
dzim. 3. III 1903. g., pied. pie Ērģemes pag. —
Rīgas apgabalt. Cēsu apr. 1. iec. izm. tiesn.
r. No 1961 no 10. X 30. — Apv. pēc S. 1. 158. p.
2. d. — Apcietināt.

33772. Linmeiers, Roberts Fridricha d., dzim.
22. VII 1911. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
5. iec. miert. pēc -Nā 1377 'no 7. X 30. — Apv.
pēc S. 1. 581. p. 1. d.

33773. Lebedevs, Nikolajs Pētera d., dzim.
1912. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 16. iec.
miert. pēc N° 1275 no 4. X 30. — Apv. pēc S. !.
276. p. 1. d.

33774. Marcuks, Pēteris Jura d., dzim. 1910. g.
— Pazinot dzīv. vietu Jaunjelgavas iec. miert.
pēc ,N° 2096 no 28. V 30. — Apv. pec S. 1. 51. un
581. p. 1. d.

33775. Mironovs, Jānis Sergeja d., dzim.

1907. g., pied. pie Tilzas pag. — Baltinovas iec.
miert. r. N° 660 no 9. IX 30. — Apv. pēc S. I.
532. p. 1. d. 3. pkt. un 262 p. 1. d. — Pieprasīt
droš. naudu Ls 100,—. Neiemaks. gad. apcietināt.

33776. Mikolinas, Jožus, 28 g. vecs, Lietavas
pav. — Pazinot dzīv. vietu Jaunjelgavas iec.
miert. pēc X° 4356 no 15. X 30. — Apv. pēc S. I.
581. p.

33777. Paulovskis (Paolockis). Miķelis, dzim.
14. XII 1908. g. — Rīgas pils. komand. r. N° 4613
no 11. X 30. — Dezert. — Apcietināt.

33778. Ploriņš, Jānis Pētera d., dzim. 26. X
1891. g. — Paziņot dzīv. vietu Krim. pol. pārv.
Rīgas raj. pārz. pēc r. no 14. X 30. — Apv.
zādzībā.

33779. Romanovs, Leokadijs, dz. 22. XI
1908. g. — Rīgas 9. iec. miert. r. Ma 1785 no

8. X 30. — Apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d. — Nogād.
mekl.

33780. Rutšteins, ai. Goldšteins, Nisons
Šloma d., 17 g. vecs, Latvijas pils. — Rīgas
apgblt. 3. krim. nod. r. N? 713776 no 13 X 30. —
Apv. pēc S. I. 102. p. 1. d. — Apciet., iesk. mekl.
rīcībā.

33781. Rapoports, dzim. Verebeičik, Esfire,
dzim. 2. I 1888. g. — Paziņot dzīv. vietu Krim.
pol. pārv. Rīgas raj. pēc r. no 17. X 30. — Apv.
aprakst. mantas izšķērd.

' 33782. Ziegerts, Jānis Mārtiņa d., dzim. 19. VII
1904. g. — Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. r. no
14. X 30. — Apv. zādzībā. — Apcietināt.

33783. Sivers, Otto Augusta d., dzim.
11. IV 1901. g., Latvijas pav. — Krim. pol.
pārv. Rīgas raj. pārz. r. no 11. IX 30. — Apv.
recepšu viltos. — Apcietināt.

33784. Stepanovs, Andrejs Nikita un Melā-
nijas d., dzim. 12. XI 1903. g., pied. pie Pasienes
pag. — Meklē: Latgales apgblt. 2. krim. nod.
pēc r. N° 16387 no 10. X 30. — Sod. ar ieslodz.
cietumā uz 1 mēn. — Apciet. — Izpildu rakstu
piepras. no Krim. pol. pārv. Rīgas raj.

33785. Zēbergs, Jānis Pētera d., dzim.
23. XI 1893. g., Latvijas pav. — Krim. pol.
pārv. Rīgas raj. pārz. r. no 13. X 30. — Apv.
recepšu viltošanā. — Apcietināt.

33786. Stūrmanis, Pēteris Jēkaba d., dzim.
1882. g. — Rīgas apr. 1. iec. miert. r. Nk 2247
no 14. X 30. — Apv. pēc S. 1. 591. p. — Nogād.
mekl. rīcībā.

33787. Stabulīts, Jānis, dz. 24. V 1899. g. —
Cēsu apr. 3. iec. miert. r. >fe 479 no 10. X 30. —
Apv. pēc S. I. 284. p. un 532. p. 1. d. 3. pkt. —
Nogādāt mekl. rīcībā.

33788. Špilbergs, Ella-Antonija Jāna m.,
25 g. veca. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas 10. iec.
miert. pēc X» 1544 no 13. X 30. — Apv. pēc
S. 1. 581. p. un 51. p.

33789. Šepings, Vladimirs Vladimira d., dzim.
18. II 1896. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 4. iec.
miert. pēc JMb 1263 no 13. X 30. — Apv. pēc S. I.
591. p. 1. d.

33790. Šepings, Vladimirs Vladimira d., dzim.
18. II 1896. g., Latvijas pav. — Meklē: tas pats
pec r. J\fo 1264 no 13. X 30. — Apv. pēc S. I.
591. p. I. d. un 51. p.

33791. Šepings, Vladimirs Vladimira d., dzim.
18. II 1896. g. — Meklē: tas pats pēc r. N<> 1262
no 13. X 30. — Apv. pēc S. 1. 591. p. 3. d. un 51. p.

33792. Tills, Kārlis Kārļa d., dzim. 11. III
1884. g. — Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. r.
no 17. X 30. — Apv. zādzībā. — Apcietināt.

33793. Traninš, Alfrēds Jēkaba d., dzim.
24. VIII 1900. g. — Paziņot ' dzīv. vietu Krim.
pol. pārv. Rīgas raj. pārz. pēc r. no 15. X 30. —?
Apv. piesavināšanā.

33794. Ungurs, Andrejs, dz. 15. X 1883. g. -
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 6. iec. miert. pēc JVs 1895
no 9. X 30. — Apv. pēc S. 1. 574. p. 1. d.

Izlabojumi:
„Vald. Vēstn." 55/29. g. mekl. pērs. sar. 406.

pkt. 27969. mekl. Filips Avdejevs atraš. gad noved,
mekl. kamerā.

Pamats: Rīgas 12. iec. miert. r. M° 1862 no
13. X 30.

„Vald. Vēstn." 224/30. sar. 430. pkt. 33547.
tiek mekl. Turoks, Jankels un nevis Turoks
Kankels.

,,Vald Vēstn." 233/30. sar. 491. pkt. 33571.
Glasmans, Arons, dzim. 21. III 1910. g., un nevis
1920. g.

„Vald Vēstn." 233/30. sar. 491. pkt. 38591.
tiek mekl. Mertens, Jūlius-Oskars-Aleksandrs
un nevis Mesters.

„Vald. Vēstn." 233/30. sar. 491. pkt. 33599.
Solovjovs, Trofims tiek mekl. no Rēzeknes 1. iec.
izm. tiesn. ar r. Ni 2586 no 16. IX 30. un nevis
no Rēzeknes 1. iec. miert.

Kriminālās policijas pārvaldes priekšnieks
G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Par mūsu agrārreformas
desmit gadiem

sniedz mūsu finanču ministra biedrs
J. Bokalderis savā orgānā ,,Ekonomistā"
fabi informējošu interesantu pārskatu.
Viņš tajā raksta:

Piegriežoties tieši mūsu agrārreformai,
vispirms jākonstatē, ka pirmo pēckara gadu
reformas pretinieku pravietojumi, ka radi-
kāla agrārreforma neizbēgami radīs vis-
pārīgu saimniecisku un it sevišķi lauk-
saimniecības sabrukumu valstī, nav pie-
pildījušies . Tik plašu un radikālu agrār-
reformu veikt mierīgos normālos dzīves
apstākļos būtu grūti, pat neiespējami.
Apsverot Latvijas agrārās reformas gaitu
un sekas, nav jāaizmirst, kā to bieži dara
ārzemju autori, ka Latvijā agrārā reforma
sākās tūliņ pēc kara un revolūcijas trokšņa
pilnīgi izpostītā zemē. Lielākā daļa kādreiz
ziedošo un priekšzīmīgo muižu saimnie-
cību, tāpat kā pārējās saimniecības, bija
galīgi izputinātas. Ēkas bija nodedzinātas
vai karaspēka izpostītas, dzīvais un nedzī-
vais inventārs, kā arī visa saimniecības
iekārta galīgi _ iznīcināta. Atjaunot saim-
niecības agrārākajā veidā un apmēros
daudzos gadījumos pat ar vislielākajām
pūlēm nebūtu bijis iespējams.

Tagad jau pēc agrārās reformas pirma-
jiem desmit gadiem izrādās, ka Latvijas
lauksaimniecība vispār sekmīgi tikusi galā
ar drausmīgajām kara sekām un, veidojot
jaunsaimniecības, atguvusi priekškara stā-
vokli vai pat pārspējusi to.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
7a 8adu 12>— š- ? 18,—
3 mēn 6,— 1/2 8adu 10 —
1 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem , —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības m^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^^^B^U

svētdienas
un svētkudienas

Redakcija:
€^^SI^^^^

Kantoris

un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No 2. Tālrunis 20032

^^^^^M^^ Rīgā, pili N<> 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^fT Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4,—1
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 rīkojums
1930. g. 29. oktobrī

Nr. 83.
Atļauju nēsāt piešķirtās ārvalstu goda

zīmes:
Ārlietu ministrijas preses nodaļas vadī-

tājam Dr Alfrēdam Bīlmanim un Armijas
štāba operatīvās daļas pulkvedim Grigo-
rijam Ķikūlim Francijas goda leģiona
virsnieka ordeni, bet 3. Jelgavas kājnieku
pulka pulkvedim Jēkabam Dombrov-
skim, pulkvedim - leitnantam Kārlim
Praulam, kapteiņiem Jūlijam Jaun-
sniķerim, Nikolajam Bebrim un Jānim
Druvaskalnam, virsleitnantiem Erne-
stam Šmitam, Kārlim Freimanim,
Jānim Kudrašam un Jānim Birzniekam,
vec. med. feldšerim Andrejam Kire un
virsseržantam Fricim Sisenim, atvaļinā-
tam kapteinim Vilim Kevej-Gudžem
un Jaunlatgales apriņķa nodokļu inspek-
tora darbvedim Leonidam Privkam —
Lietavas neatkarības 10 gadu jubilejas
medaļu.

Valsts Prezidents A. Kviesis.
Ministru prezidents un

ārlietu ministris H. Celmiņš.



.Mājlopu skaits (tūkstošos).

Gadi Zirgi G™- Aitas Cūkas

1913. . . . 320 912 996 557
1920. ... 261 768 978 481
1930. . . 361 1026 872 523

Ievērojami pieaudzis zirgu un govslopu
skaits. Aitu skaits saskaņā ar piensaim-
niecības spēju attīstību uzrāda noteiktu
samazināšanās tendenci.

Sējumu platība (tūkstošos hektāru).

'ej

Gadi js % % - =
~ > S .3> m c
% X < S - . * 3

1913. . . 351 33 306 191 80 70
1920. . . 197 16 216 124 49 31
1930. . . 267 72 320 177 94 51

Ar 1930. gada uzlaboto mājlopu un
sējumu reģistrācijas metodi noskaidrojies,
ka sējumu un mājlopu skaita pieaugums
pēdējos gados bijis ievērojams. Bez tam
arī tīrumu ražība caurmērā jau sasniegusi
priekškāja līmeni un uzrāda noteiktu
tendenci to pārspēt.

Te īsumā tikai atzīmēsim raksturīgākās
pārmaiņas lauksaimniecības, kurām ir tiešs
sakars ar agrāro reformu. Vispirms ievē-
rojami ir pieaudzis lauku saimniecību
skaits, un tās vēl joprojām aug. Sakarā
ar lauku Iielgruntniecisko raksturu lauku
māju skaits Latvijā, izņemot Latgali,
priekš kara bija ļoti mazs. Tā Vidzemē
skaitījās tikai apmēram kādas 28 000 pat-
stāvīgas saimniecības — īpašumi. Līdzīgs
stāvoklis bija arī Zemgalē un Kurzemē
(ap 35 000 saimniecību). Sekas no tā:
mazam saimniecību skaitam bija maz
patstāvīgu saimniekotāju, daudz bezzem-
nieku un zema iedzīvotāju biezība uz
laukiem.

Latgalē gan saimniecību skaits jau priekš
kara bija samērā liels '(ap 83 000). Tikai
lielai daļai šo saimniecību zeme neatradās
vienā vietā, bet bija sadalīta sīkās strēmelēs
un pašas šīs saimniecības padotas sādžu
iekārtai un zemes lietošanas veidiem (uz-
labotā trīslauku sistēma). Strēmeles un
sādžu sadzīves veids, kā smags lietuvēns
uzgūlās Latgales lauksaimniecībai un ne-
ļāva tai pacelties uz augstāka līmeņa.
Tamdēļ Latgalē agrārreformas galvenais
uzdevums bija tā saukto viensētu nodibi-
nāšana. Līdz šim Latgalē sadalītas 2768
sādžas 48 221 viensētā, bet vēl paliek
nesadalītas 1198 sādžas ar apmēram 12 000
saimniecībām. Pāris gados arī Latgalē
novecojusies sādžu un lauku iekārta būs
likvidēta un arī Latgales lauksaimniecība
varēs attīstīties un uzplaukt. Jaunsaim-
niecību skaits Latgalē nav liels — ap
13 000, un šinī biezi apdzīvotājā apgabalā
vēl arvienu ir prāvi pieprasījumi pēc zemes,
tamdēļ arī zemes cenas turas samērā
augstas.

Tagad jau pēc 1929. gada lauksaimnie-
cības skaitīšanas rezultātiem noteikti pie-
nākušas klāt gandrīz 69 000 jaunas lauku
saimniecības (pieskaitot dārzu saimnie-
cības u. 1.1.), bet pēc zemkopības minist-
rijas ziņām tieši jaunsaimniecību skaits
ir 53 062, un šis skaits nākotnē vēl augs.
Attiecīgi samazinājies senāko bezzemnieku
skaits. Un ar jaunsaimniecību nostiprinā-
šanos ievērojami pieaugs iedzīvotāju bie-
zība uz laukiem. Jāatzīst, ka iedzīvotāju
biezības pacelšanas ziņā agrārā reforma
vēl sevišķi jūtamu ietekmi nav paspējusi
atstāt, jo pārāk jūtamas vēl kara tiešās
sekas. Iedzīvotāju skaits uz 1 kv. km ari
1930. gadā vēl arvienu ir zems un nesa-
sniedz pat 29. Vēl trūkst skaitlisku no-
teiktu ziņu par iedzīvotāju skaitu jaun-
saimniecībās pēc pēdējās lauksaimniecības
skaitīšanas, bet a priori un pēc 1923. gada
skaitīšanas ziņām noteikti var teikt, ka
jaunsaimniecības ir pozitīvs faktors iedzī-
votāju biezības pavairošanā. Ja iedzīvo-
tāju skaits uz laukiem vēl arvienu ir zems
un strauji nepieaug, tad tam par iemeslu
ir citi vispārīgi apstākļi. Agrārreformas
svētīgā ietekme demogrāfijā pilnā mērā
izpaudīsies tikai nākotnē. Tautsaimnieciski
cilvēku darba spēka pavairošana reti
apdzīvotā zemē, kāda ir Latvija, ir ļoti
vēlama.

Daudz noteiktāki jau konstatējama ag-
rārreformas labvēlīga ietekme uz zemes
izmantošanu. Priekš kara Latvijas
lauksaimniecība raksturojama ar ļoti zemu
aramzemes (28, 3°/0) un vispār ar zemu
lauksaimniecībā izlietotās zemes procentu
(59,4<V). Tās bija tiešas lauksaimniecības
lielgruntnieciskā rakstura sekas. Jo pie-
mēram Vidzemē zemnieku mājās aram-

zemes bija 37,6°/0, bet muižās tikai 19%

no zemes kopplatības; attiecīgi skaitļi
Kurzemē (kopā ar Zemgali) bija 47,19%
un 23,95%. Ar citiem vārdiem muižās
procentuāli aramzemes bija apmēram uz
pusi mazāk nekā mazgruntnieku saim-
niecībās.

Tagad pēc 1929. gada vispārīgās lauk-
saimniecības skaitīšanas aramzemes pro-
cents jau pacēlies līdz 31,5, tā tad ievēro-
jami pārsniedzot attiecīgu priekškara
skaitli (28,3%). Šis aramzemes pieaugums
galvenam kārtām izskaidrojams ar agrārās
reformas tiešo ietekmi, jo jaunsaimniecībās
visā Latvijā aramzemes ir 46,70/0. bet
vecsaimniecībās 44,15%. Kurzemē un
Zemgalē aramzemes jaunsaimniecībās ir
gan daudz vairāk nekā vecsaimniecībās,
jo visas valsts aramzemes procentu jaun-
saimniecībās pazemina Latgales jaunsaim-
niecības; kurās aramzemes procents ir
mazāks nekā vecsaimniecībās.

Vispārīgais lauksaimniecības saimnieko-
šanas mācības likums noteic: jc mazāka
kāda saimniecība, jo procentāl; vairāk
tanī aramzemes. Ar lielgruntniecību sada-
līšanu mazsaimniecībās aramzemes pro-
centam un kopplatībai dabiski vajadzēja
pieaugt. Nākotnē šis process turpināsies,
un tas uzlūkojams tautsaimnieciski par
vēlamu parādību, jo mums vēl pārāk
daudz ir neapstrādātas un neizmantotas
zemes, bet pašai lauksaimniecībai dažos
apvidos piemīt pusekstensīvs raksturs.
Pieaugot lauksaimniecībā izlietotas un
aramzemes platībai, pati lauksaimniecība
paliek intensīvāka un aug ražoto lauksaim-
niecības produktu daudzums.

Daudzos apvidos lauksaimniecības nav
vēl pietiekoši apgādātās ar dzīvo un ne-
dzīvo inventāru. Šī inventāra pavairo-
šanās atkal jaunsaimniecībām ir un būs
ļoti svarīga. Jaunsaimniecības lielāko tiesu
ir mazas saimniecības, bet mazās saimnie-
cībās uz vienu zemes vienību (hektāru vai
pūrvietu) var izturēt vairāk dzīvā un ne-
dzīva inventāra. Jau tagad jaunsaimnie-
cībās atrodas vismaz 0,25 mājlopu. Nā-
kotnē jaunsaimniecībām nostiprinoties
mājlopu skaits vēl augs. Piensaimniecības
uzplaukumā jaunsaimniecības ieņem re-
dzamu vietu, bet nākotnē to nozīme pie-
augs.

Atzīmējot agrārreformas nepieciešamību
un svarīgākās agrārreformas pozitīvas
parādības, nav nebūt jānoklusē, ka agrār-
reforma,kā katra liela pārvērtība un straujš
lūzums, uz laiku rada dažus traucējumus
saimniekošanā un ražošanā.

Galvenais agrārreformas traucējums, ne-
runājot nemaz par atsevišķām kļūdām vai
sasteigtību, ir nepieciešamo līdzekļu sa-
gadādāšana īsā laikā tik liela skaita
jaunsaimniecību ierīkošanai un apsaim-
niekošanai. No valsts zemes fonda no-
dotās 1633515 ha zemes platības jau
sadalīti 1 581 987 ha, un šī platība sadalīta
159937 dažādās vienībās. No tām jaun-
saimniecību skaitās 53 062 ar 906 258 ha
platības vai uz katru jaunsaimniecību
17 ha; pēc tā sauktām rozā listēm piešķirti
pavisam 36 793 objekti (31 783 apbūves
gabali, 867 dažādas ēkas, 645 dārzu saim-
niecības, 489 dzirnavas, 247 augļu dārzi
u. t. i); bez tam piešķirtas vēl 9924 rentes
mājas, iedalīti 107 kulturālie centri, izno-
māti 574 ezeri un citi sīkāki objekti.

Uz sim 159 937 valsts zemes fonda da-
žādām vienībām saimniecības lielāko tiesu
jāiekārto pilnīgi no jauna. Tikai rentes
mājas, mežsargu saimniecībās vai muižu
centros saimniecību ēkas bija jau agrāk
uzceltas; bet arī šīs ēkas vajadzēja pār-
veidot jauno saimniecību vajadzībām, un
tās kara gados lielāko tiesu bija izpostītas
un prasīja pamatīgu remontu un pārbūvi.

Jauniedalīto saimniecību apbūvēšanās
pagājušos desmit gados ir bijis agrārre-
formas, valsts un arī jaunsaimniecību
svarīgākais un grūtākais uzdevums, kas
prasījis un vēl arvien prasa daudz līdzekļu
un enerģijas. Ja tagad vismaz 2/3 jaunsaim-
niecību skaitās par puslīdz pietiekoši ap-
būvētām, tad tas bez šaubām ir liels
ieguvums; tikai apbūvēšanās arī uz priekšu
vēl prasīs ļoti daudz līdzekļu un darba
spēka.

Samērā strauja jaunsaimniecību apbū-
vēšanās bija iespējama tikai tamdēļ, ka
valsts jaunsaimniecībām pirmajos gados
visādā veidā neliedza savu pabalstu.
Jaunsaimniecībām un dzīves atjaunošanai
izsniegti pāri par 9 miljoniem kubikmetru
koku materiālu par *./s vai par atvieglinātu
taksi. Tādā kārtā valsts, izsniegdama par
atvieglinātiem noteikumiem kokmate-
riālus, pabalstījusi apbūvēšanos vismaz ar
Ls 55 milj.

Bez tam valsts ar saviem kreditiem caur
Valsts zemes banku arī veicinājusi jauno

saimniecību ierīkošanu, izsniegdama līdz
1930. g. jaunsaimniecībām (bez rentes
mājām un Latgales viensētām) Ls 80,4
milj. ķīlu zīmju aizdevumu un Ls 43,8 milj.
īstermiņa aizdevumu. Ls 52,6 milj. no
Ls 80,4 milj. ķīlu zīmju aizdevuma gan
ir jaunsaimniecību izpirkšanas maksa,
tomēr arī tādā gadījumā ap Ls 28 milj.
jaunsaimniecības saņēmušas ilgtermiņa
aizdevumus.

Jau tikko minētie nedaudzie skaitļi ne-
pārprotami rāda, ka agrārreformas finan-
sēšanai valstij vajadzējis izdot ļoti lielus
līdzekļus un arī turpmāk šīm vajadzībām
vajadzēs vēl izdot prāvas summas, jo daļa
jaunsaimniecību un tāpat vairums ap-
būves gabalu stāv vēl neapbūvēti. Agrār-
reforma, kaut arī zeme ieskaitīta fondā
bez atlīdzības, samērā smagi gulstas uz
valsts saimniecību un financēm, un šai
vajadzībai nepieciešamo līdzekļu sagādā-
šanai arī nākotnē piegriežama nopietna
vērība.

Kaudamās ar līdzekļu trūkumu, uz valsts
fonda zemes ierīkotās saimniecības pirmos
pastāvēšanas gados visus brīvos līdzekļus
ar apbrīnojamu enerģiju bija spiestas iegul-
dīt galvenā kārtā ēkās resp. saimniecības
pamata kapitālā. Turpretim rīcības kapi-
tālam, t. i. nepieciešamā inventāra iegādā-
šanai un apgrozības līdzekļiem nereti trūka
naudas. Tamdēļ arī pirmajos gados
vairākas jaunsaimniecības savu ražošanu
nevarēja attīstīt sevišķi strauji. Tagad,
kad jau lielākā daļa jaunsaimniecību ir
apbūvējusies, viņas visu savu enerģiju un
līdzekļus varēs ieguldīt ražošanas pacel-
šanai. Pēdējo beidzamajos gados lielā mērā
aizkavē vispārējā lauksaimniecības krize.

Bažas, ka ievērojama daļa jauno saim-
niecību būs spiesta izputēt, ari nav pie-
pildījušās. To starp citu rāda piešķirto
fonda zemju atsavināšana resp. tālāk-
pārdošana. Šādi pārdošanas gadījumi
sākot ar 1923. gadu bijuši tikai nepilni
7000, kas, skaitot uz lielo fonda zemju
objektu skaitu, nav liels daudzums. Bez
šaubām krietna daļa jaunsaimniecību,
tāpat kā visa lauksaimniecība pārdzīvo
ļoti lielas grūtības; tāpat vairākas saim-
niecības spiež parādu un citas nastas.
Pēdējie gadi vispār lauksaimniecībai nav
bijuši labvēlīgi, un tie ir aizkavējuši jaun-
saimniecību nostiprināšanu. Mēģinājums
izskaidrot pēdējo gadu lielos labības ieve-
dumus galvenā kārtā ar agrārās reformas
nelabvēlīgām sekām arī nav pareizs. Lielo
muižu sadalīšana tiešām samazina tirgū
izvestās labības daudzumus, bet šie dau-
dzumi nebija caurmērā pārāk lieli. Jo
arī priekš kara Latvija ieveda 7—10 milj.
pudus labības gadā; tagad labības importu
veicina specifiski starptautiskas labības
tirdzniecības un kredita apstākļi. Tiklīdz
izdosies pacelt lauku ražību, tad paslikti-
nātais stāvoklis atkal pamazām izlīdzinā-

.
Agrāro reformu varētu salīdzināt ar ne-

izbēgamu operāciju, kas organismā uz
laiku neizbēgami rada sāpīgus traucējumus.
Vesels organisms pamazām pārvar pašu
operāciju un tās sekas un atjauno atkal
dzīvības spēkus. Pagājušie 10 gadi rāda,
ka nopietnās radikālās agrārās reformas
grūtākie brīži ir jau godam pārvarēti, jaun-
saimnieku enerģija un darba prieks rada
brīnumus; tas dod noteiktas cerības, ka
tautas saimniecības ražotāji spēki varēs
brīvi attīstīties un lauksaimniecība uz-
plaukt.

Māksla

Nacionāla opera. Ceturtdien, 30. oktobri,
,,R o ž u k a v a 1 ieris". Diriģents prof. Georgs
Šnēfogts. — Piektdien, 31. oktobri, pulksten 2
dienā tautas izrādē ,,Tura n d o t a". Pulk-
sten 7.30 vakarā ,,Aida ". — Sestdien, 1. no-
vembrī, ,,Pīķa dāma". — Svētdien, 2. no-
vembrī, pulksten 2 dienā tautas izrādē ,,T r u b a-
dūrs". Pulksten 7.30 vakarā , .Burvju
zirdziņ š".

Slavenā franču pianista Roberta Casadesus
koncerts pirmdien, 3. un trešdien, 5. novembrī.
Biļetes dabūjamas operas kasē. Derīgs viesizrāžu
abonements (20% lētāk).

Pirmā balleta premjera šinī sezonā Nacionālajā
operā ceturtdien, 6. novembrī. Uzvedīs trīs
viencēlienus: Stravinska ,,Uguns putns",
N. Čerepņina „Armidass paviljons" Un
M. Gļinkas „A r r a g o n a s chotū". Ballet-
meistares A. Feodorovas iestudējums, jaunas
dekorācijas un pāri par 160 jaunu kostīmu pēc
L. Liberta zīmējumiem. Diriģē Otto Karls.
Derīga pirmizrāžu abonementa 2. biļete.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 30. oktobrī,
pulksten 7.30 vakarā Arnolda un Bacha komē-
dija „Pie Sloku ezera". — Piektdien,
31. oktobri, pulksten 2 dienā Annijas Simso-
nes viesizrādē A. Brigaderes „Šuvējas
sapnis". Pulksten 7.30 vakarā P. Franka
komēdija ,,Pirm ās šķiras viesnīcā". —
Sestdien, 1. novembri, pulksten 7.30 vakarā
tautas izrādē P. Aldres „L ī d u m n i e k i". —
Svētdien, 2. novembrī, pulksten 2 dienā Annijas
S i m s o n e s viesizrādē par tautas izrāžu cenām

Annas Brigaderes dzīves spēle „Šu v ē j a s
sapnis". Pulksten 7.30 vakarā P. Franka
komēdija ,,Pi rm ās šķiras viesnīcā".—
Pirmdien, 3. novembrī, pulksten 7.30 vakarā
Mirdzas Šmitchenes 25 gadu ska-
tuves darbības atcerē H. Heiermansa
komēdija ,.Septītais bauslis". A. Amt-
maņa-Briedīša režijā. Biļetes pērk ļoti dzīvi,
tā kā ieteicams ar iegādāšanu pasteigties.

Dailes teātris. Ceturtdien, 30. oktobrī, pulk-
sten 7.30 vakarā 1905. gada piemiņai pirmo reizi
Anša Gulbja drāmu „Pēc simts ģ a d i e m", —
Piektdien, 31. oktobrī, pulksten 2 dienā par
tautas izrāžu cenām jautrā komēdija ,,N e b r a u c
tik dikti". Pulksten 7.30 vakarā „A m o r s
uz drednauta". — Sestdien, 1. novembrī,
pulksten 7.30 vakarā ,,Pē c simts gadiem".
Studentiem, skolniekiem un karavīriem puscenas.
— Svētdien, 2. novembrī, pulksten 2 dienā prof.
Paula Z a k s a viesizrādē 92. reizi ,,Trej mei-
tiņas". Studentiem, skolniekiem un karavīriem
puscenas. Pulksten 7.30 vakarā komēdija
i,Amors uz drednauta".

Literatūra

Paskaidrojumus par izrunu, nozinu,
vietu izlūdzos šādiem vārdiem: orļāt
(ar uo?), uzmala, uzmana, uzmats (,,ar
uzmatu piesiet"), uzmaucene, uzmauci,
uzmauts, uzmets, uzmučis, uzne, uzpazīt,
uzplētnis, uzplēve, uzplija, uzplijāties,
uzpļāvības, uzraktne, uzraušņāt, uzridēt,
uzroce, uzrukt, uzsedzene, uzsega ,uzsitība,
uzsmaršus, uzspārnis, uzspīdināt, uzsprak-
šķēt, uzspūdzināt, uzstātne, uzstāvīgs,
uzsvīrēt, uztapt, uztecēt, uztūžīt, užģēt,
ūbars, ūbelains, ūbeliene, ūģeris, ūkšis jeb
ūkše, ūkša, ūķelēt, ūle, ūmakam (ar ā?).

Rīgā, Ģertrūdes ielā 3.
J. Endzelīns.

Pologne Litteraire. Revue mensuelle. .N°47—48
Varsovie, 15 aoflt—15 septembre 1930. Cin-
quiēme annee.

KURSI

Rīgas biržā 1930. gada 30. oktobri.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,19—25,24

100 Francijas franku 20,29—20,44
100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku 100,40—101,15
100 Itālijas liru 27,07—27,28
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu '. . . . 138,50—139,20
100 Dānijas kronu 138,50—139,20
100 Austrijas šiliņu 72,35—73,55
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Ho'andes guldeņu .... 208,55—209,60
100 Vācijas marku '. 123,40—124,05
100 Somijas marku 12,97—13,09
100 Igaunijas kronu ..... 137,80—138,50
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 53—61

Vērtspapīri:

5% 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 mākiers Th. Šummers.

Nedēļas zinoiums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1930. gada 16. līdz
23. oktobrim Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

9~*
- P
" §

Slimības nosaukums !=?
— o
"3, *a M

Tvphus abdom Vēdera tifs. . . 16
Paratvphus Paratifs .... 4
Febris exanth Izsituma tifs . . —
Febris recurrens .... Atgulās drudzis . —?
Malaria Purva drudzis . —
Variola et variolois. . - Bakas —
Morbilli Masalas .... 2
Scarlatina .......Šarlaks 19

Tussis convulsiva.... Garais klepus . 5
Diphter. vēra Difterits .... 10
Cholera asiatica .... Āzijas koliera . —
Ervsipelas Roze 5'
Parotitis epidemica . . . Cūciņa .... 1
Dvsenteria Asinssērga ... —
Mening. cerebrospin. epid. Epidēmiskais gal-

vas un mugur-
kaula smadzeņu
plēves iekaisums —

Poliomvelitis ant. ac. . . Bērnu trieka . . 3
Anthrax Liesas sērga . . —?
Tubercul. pulm Plaušu dilonis . 3
Trachoma Trachoms ... 9
Scorbutus Skorbuts.... —
Influenca Influenca ... —
Encephalitis letharg. . . Miega slimība . —
Lepra Spitālība.... —
Febris puerperalis. . . Nedēļnieču drudzis. 1
Tetanus Sastinguma krampji —

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 8 lapas puses.
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļr.
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Natālijas Viņķis lūgumu
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret-šai tiesā 1930. g.
21. oktobrī publicēto 1930. g.
17. martā Rankas pagastā mir.
Pētera Raistera 1930. g. 7. martā
Cēsu apriņķa 2. iec. mierties-
neša kamerā Jaunpiebalgā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Pētera Raistera manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas 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. 21. oktobrī.
L. Ne 4679. 18629

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civiinodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Pētera Neija lūgumu
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1930. g.
21. oktobrī publicēto 1930. g.
25. februāri Rīga mir. Johannas-
Vilhelmīnes Jāņa meitas Neijs,
dzim. Rimpelis, ' 1930. g. 29. janv.
pie Rīgas notāra J. Krūklanda
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kam ir kaut kādas
tiesības uz mir. Johannas Neijs
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai triju mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas 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. 21. oktobrī.
L. Ns 6194. 18630

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
1923. g. 28. decembrī ' Mēra pa-
gastā mirušā Jēkaba Pētera
dēla Saliņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem. kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai triju 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.

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L.N6151 18633

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 1921. g. 12. decembrī Adulie-
nas pag. mirušā Kārļa Jāņa d.
Liepiņa 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
triju mēnešu laikā, skaitot no
šīsludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. N°6150 18634

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 1913. g. 9. aprīlī Rīga
miruša Vilhelma Cezara d. Kda
(Kiel) ir ratklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobri.

L. Ns 6149 18635
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. 10. jūnijā Gaujienas
pag. mir. Otto Spriča d. Jurjana
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobri.
L. N° 6140. 18637

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
1930. g. 29. jūlijā Rīgā mir. Jāņa
Pētera d. Svīķa ai. Vīķa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to tiesības kā mantniekiem,
legātāriem,fideikomisāriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Ja minētas personas savas

tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. JN° 6134. 18638

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
1918. g. 25. aprīlī, Cēsu pag. mir.
Jāņa Ašmaņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. No 6148. 18636

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Almas Ūdris lūgumu
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi,
vai ierunas pret šai tiesā
1928. g. 21. februārī publicēto
1925. g. 9. maijā Jaungulbenes
pagastā mirušā Pētera Andreja
dēla Ūdra 1925. g. 3 maijā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kam ir
kaut kādas tiesības uz mirušā
Pētera Ūdra mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.
t. ,t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas minētai
tiesai triju 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
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. N° 6155. 18632

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
1930. g. 21. maijā Mārcienas
pagastā mirušā Jāņa Andreja d.
Stērstiņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem un t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobri.
18640 L. No 6176.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo ,
ka pēc 1917. g. 21. februārī rriir.
Pētera Mārtiņa dēla Ābelīša ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legāt., fideikomisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai triju 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. 21. oktobrī.
L. N° 806. 18641

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 1926. g. 15. janvāri Rīgā
mirušās Annas Jāņa meitas
Kļaviņš, dzim. Kampenus ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. N° 6168. 18642

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
21. oktobrī izklausījusi Kārļa
Stolcermaņa pilnvarnieka zvēr.
adv. Heinricha Rūsa lūgumu
atzīt Olgu-Elizabeti, Annu-Tus-
neldu Vilhelmīni un Ceciliju-Annu
Melāniju Kaspara meitas Stolcer-
mans un Adelini-Liliju-Bertu
Michelsons, dzim. Stolcerman
par mirušām nolēma: atzīt par
mirušām bezvēsts promesošās
Olgu-Elizabeti Stolcermans, Annu
Tusneldu-Vilhelmīni Stolcermans,
Ceciliju-Annu-Melanniju Stolcer
mans un Adelini-Liliju Bertu
Michelsons, dzim. Stolcerman.

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.
18749o L. No 2217.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
izklausījusi Lienes Frei lūgumu
atzīt Bertu-Katrini Jāņa m.
Aumalis, dz. Freijs un Vili-
Indriķi Jāņa d. Freiju par mirušu
un pamatojoties uz savu lēmumu
no 1930. g. 21. oktobra un Civ.
proc. lik. 1947.—1950. p. un
Viet. civ. lik. 524. p. pamata
nolēma: uzaicināt bezvēsts prom-
būtnē esošo Bertu Aumalis, un
Vili Freiju gada laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Vald. Vēstn.", ierasties tiesā
vai dot tiesai drošns ziņas par
sevi, kā ari uzaicināt visas citas
personas, kam ir drošas ziņas
par viņu dzīves vietu vai nāvi,
iesniegt šis ziņas tiesai, aizrādot,
ka ja pēc publikācijas termiņa
notecēšanas nebūs saņemtas drq-
šas ziņas, ka Berta Aumalis un
Vilis Freijs atrodas pie dzīvības,
tiesa uz ieinteresēto personu
lūgumu, uz Civ. proc. lik. 1951. p.
pamata atzīs viņus par mirušiem.

Rīgā, 1930. g. 22. oktobri.
18750o L. NS 5632/1 Ig.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners
Sekretāra v. P. Birkens

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Jāņa Zvaigznes lūgumu uzaicina
visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šaī tiesā 1930. g. 21. ok-
tobrī publicēto 1930. g. 6. jūnijā
Suntažu pagastā mirušā Mārtiņa
Kārļa dēla Zvaigznes 1928. g.
28. janvārī mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Mārtiņa Zvaigznes manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem,legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunSm
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 5934

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
18726z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1919. g. 17. februārī Kijevā
mirušās Dārtes Jostiņa meitas
Kalniņ, dzim. Šmit, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesibas kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesa' triju 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. oktobrī.
L. Ns 6178. 18729

Priek=sēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. g. 1. maijā Liezeres
pagastā mirušā Jēkaba Andža d.
Tirzīša ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tie-
sai triju mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobri.
L. Ns 6196. 18732

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 1928. g. 14. novembri
Valmierā mirušā Dāvja Jāņa d.
Biržaka ir atklāts manto 'jums
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
triju mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.
L. .N° 3466. 18730

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 1930. g. 2. aprīlī Mēdzūlas
pagastā mirušā Pētera Pētera
dēla Medņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobri.
L. N° 6139. 18734

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 1930. g. 16. aprīlī Līgat-
nes pagastā mirušās Mildas-
Malvīnes Jāņa m. Ozols ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai triju 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. oktobrī.
L. No 6195. 18735

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 1927. g. 24. novembrī
Skujenes pagastā mirušā Mār-
tiņa Jura d. Kaimiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai triju mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.
L. Nē 3997. 18733

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451._ p.
pamata, uz Vasiļija Ūdra
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 21. oktobrī publicēto
1930. g. 27. februārī Bērzaunes
pagastā mirušā Pētera Andreja
dēla Ūdra 1929. g. 19. oktobrī
pie Madonas notāra E. Osten-
Sakena taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Pētera
Ūdra mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. f. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
duma dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
18728 L. No 6088

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

Jelagvas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
21. jūnijā mirušā Kriša Kriša d.
Butclera atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai četru mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs pai
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 20. oktobrī
18653o L. Ne 2495/30.

Priekšsēdētāja v. K- Vītols.
Sekretārs Mittelhofs

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesass sēdē 1?30. g.
14- oktobrī izklausījusi mir. Jura
Jēkaba d. Mākuļa mantošanas
lietu, nolēma: iecelt aizgādnību
Emīla Mākuļa mantai, par ko
pazinot attiecīgai aizbildnības
iestādei. L. Nē 5259/30.

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
18731o Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
4. augustā mirušā Jāņa Čekstes
atstāto mantojumu kādas tiesī-
bas kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u,
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai triju mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma die-
nas. Termiņā nepieteiktas tiesī-
bas ieskatīs par spēku zaudēju-
šām. L. Ne 2503/30.

Jelgavā, 1930. g. 20. oktobrī
Priekšsēdētāja v. K- Vītols

18652o Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 293., 301.
un 309 1. p. pamata uzaicina
Almu Graudams, dzim. Gliznieks,
kufas dzīves vieta nezināma,
divu mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no viņas
vīra Jāņa Grauduma iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un ' no pielikumiem un
uzdot savu dzīves vietu Jel-
gavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmā neierastos, lietu noliks
uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies,
bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. Ns 458/30. 18656b

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa
pamatodamās uz savu šā gada
16. oktobra nolēmumu, dara
zināmu vispārībai, ka parāds
pēc obligācijām par 600, 600 un
1000 kr. rbļ., korrob. 1) 1907. g.
30. janvārī ar Nē 224, 2) 1'907. g.
16. jūlijā ar Ns1371 un 3) 1914. g.
6. martā ar Ns 529 uz Jelgavas
apriņķa Vircavas muižas ,,Vītolu "
mājām ar zemes gr. Ns 4450,
atzīts par iznīcinātu un lūdzējai
Amalijai-Annai Šaubergs dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatā.

Jelgavā, 1930. g. 20. oktobrī.
18654o L. Ns 1175/30.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 293., 301.
un 309'. p. pamata uzaicina
Jāni Šapeli, kura dzīves vieta
nezināma, divu mēnešu laikā
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no viņa sievas Annas
Sapels iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no
pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā. Ja
minētā laikā aicināmais neie-
rastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņa klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves
vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus
pārējos papīrus atstās tiesas kan-
celejā.

Jelgavā, 1930. g. 21. oktobrī.
. L. Ns 461/30. 18657b

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 293., 301.
un 309'. p. pamata uzaicina
Zelmu Rullis, dzim Zaļums,
kūjas dzīves vieta nezināma,
divu mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no viņas
vīra Jāņa Otto Ruļļa iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas
lietā un no pielikumiem un
uzdot savu dzīves vietu Jelgavas
pilsētā. Ja minētā laikā aicināmā
neierastos, lietu noliks uz termiņu
un izspriedīs bez viņas klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos,
aicinājumu uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

Jelgavā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. Ns 460/30. 18658b

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretāra pal. F. Kāps.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Osvalda un Emīla Milleru lūgumu
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1930. g.
21. oktobrī publicēto 1930. g.
5. maijā Mujānu pagastā mir.
Marijas Millers, dzim. Bišops,
1929. g. 27. janvāri mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kam ir kaut kādas
tiesības uz mir. Marijas Millers
mantojumu, vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas 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. L. Ns5956

Rīgā, 1930. g. 22. oktobri.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

18727z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Roberta Malvesa lūgumu uz-
aicina visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šaī tiesā 1930. g. 21. ok-
tobri publicēto 1930. g. 21. jūlijā
Bejas pagastā mirušā Rūdolfa
Kārļa d. Malvesa, 1927.g. 12. jan-
vārī mājas kārtībā taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz mii.
Rūdolfi Malvesa mantojumu vai
sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
kommisāriem, parāddevējiem u.
t. t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
triju 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. oktobrī.
18725z L. Ns 6154

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. gada 2. aprīlī ' Rīgā
mirušā Pētera Mārča d. Dek-
meiera 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
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. oktobrī.
L. Ns 5697. 18639

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Matildes Marijas Indriķa
meitas Kreilis, dz. Gailis, lūgumu
uzaicina visas personas, kam
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1930. g.
21. oktobri publicēto 1928. gada
24. novembrī Rīgā mirušā
Eduarda Ādama dēla Kreja
1928. g. 19. oktobrī pie Rīgas
notāra J. Krūklanda taisīto
testamentu, kā arī visas per-
sonas, kam ir kaut kādas tie-
sības uz mirušā Eduarda Kreiļa
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu kā mantniekiem , le-
gātāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai triju (3) 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
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 21. oktobri.
L. Ns 6179. 18631

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



Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis saskaņā ar savu
1930. g. 21. oktobra lēmumu un
pamatodamies uz Civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. un Civ. proc. lik.
1401. p. paziņo, ka pēc 1913. g.
28. martā mirušā Kaspara Pētera
dēļa Švekers ir palicis nekustams
mantojums, kas atrodas Jaun-
latgales apr., Bērzpils pag. ,,Vecā-
Plentovkā" un uzaicina visus,
kam uz šo mantojumu , vai sa-
karā ar to kādas tiesības kā mant-
niekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Bal-
vos, Alejas ielā, triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaIdībasVēst-
nesī" .. Ns 236 B

Balvos, 1930. g. 21. oktobri.
18757z Miertiesu. Ankravs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu šā gada 16. okt.
nolēmumu darazināmu vispārībai,
ka 5 obligācijas, kuru turētāji
aicināti ar sludinājumu ,.Vald.
Vēstneša" 54. numurā no ?ā
gada 6. marta iesniegt tās tiesai
ir atzītas par iznīcinātām un
lūdzējai Marijai Sulcs dota tie-
sība prasīt jaunus šo obligāciju
norakstus, kas stāsies zudušo
oriģinālu vietā. L. Ne 850.

Jelgavā, 1930. g. 20. oktobrī.
Priekšsēdētāja v. K. Vītols.

18547o Sekretārs Mittelhofs

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 13. oktobra
lēmumu uzaicina 1930. g. 14. jan-
vārī Brocēnu pagastā mirušā
Matīsa Bērtuļa d. Boma mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības jeb prasības uz atstāto man-
tojumu, pieteikt tādas tiesai
triju mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai mi-
nētā laikā, tiks atzītas par zau-
dētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 20. oktobrī.
18659r Ns 1070m/30

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 13. oktobra
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Katrines Vā-
cietis lūgumu viņas prasības lietā
pret Jāni Vācieti dēļ laulības
šķiršanas, uzaicina atbildētāju
Jāni Vācieti, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā vai uzdot savu dzīves vietu
Liepājā divu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klātpie-
liktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos, tiks
nolikta tiesas sēdē lietas izklau-
sīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1930. g. 20. oktobri.
18660r L. Ns 296

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa paziņo vispārībai, ka
1928. g. 24. decembrī mirušā
Ādama Mārtiņa d. Vuškarnieka
1926. g. 22. janvāri sastādītais
notariālais testaments ar ap-
gabaltiesas 1929. g. 8. jūlija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g.20. oktobrī.
18661r L. Ne3284a/29

Priekšsēd. b. A.Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Ķangufs.

Latgales apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa paziņo vispārībai, ka
1925. g. 25. decembrī mir. Ma-

tīsa Jura d. Balckava (Ugaiita)
1925. g. 28. novembrī sastādītais

privāttestāments ar apgabal-
tiesas 1929. g. 26. augusta lē-
mumu apstiprināts.

Daugavpilī. 1930. g. 20. okt.
18662r L. Ne 280a/29

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretārs Ķ. Ozoliņš.

Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
19. aprīlī mir. Antona Ladusa d.
Krakopa, 1929. g. 16. aprīli
sastādītais privāttestāments ar
apgabaltiesas 1930. g. 14. jūnija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 21. okt.
L. Ns 195a/30. 18751b

Priekšsēd. b. (paraksts).
Sekretārs K. Ozoliņš.

Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
29. maijā mir. Kārļa Jāzepa d.
Pauniņa 1929. g. 14. maijā
sastādītais privāttestāments ar
apgabaltiesas 1930. g. 2. maija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 21. okt.
L. Ne 932a/30. 18752b

Priekšsēd. b. (paraksts).
Sekretārs Ķ. Ozo 1iņš.

Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
10. febr. mir. Domnas Astafija m.
Mussuls 1924. g. 23. maijā
sastādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929.g. 13. maija
lēmumu apstiprināts.'

Daugavpilī, 1930. g. 21. okt.
L. Ns 2824a/29. 18753b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretārs Ķ. Ozoliņš.

Ar R̂īģas pilsētas 11. iecīnies
tiesneša 1930. g. 16. septembra
spriedumu Lāzers Vestermanis,
gaļas tirgotājs, Rīgā, Skārņu
ielā Nē 17, par nekārtīgu un ne-
tīrīgu gaļas pārvadāšanu š. g.
13. augustā, pēc Sodu lik. 209. p.
sodīts ar Ls 15 naudas soda vai
maksāt nespējas gadījumā ar
5 dienām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā.

Rīgā, 1930. g. 27. oktobrī.
19159r Ne 2118

Pap. miertiesn. (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Sīmaņa Reiņa d. Sallaka man-
tinieka Eduarda Sīmaņa dēla
Sallaka lūgumu par Valkas ap-
riņķa, Pededzes pagasta, Zaicevas
sādžas viensētas Ns 9, platībā
3,24 desetīnas un Ns 21, platībā
1,95 desetīnas, ar tiesībām uz
4/60 daļām zemes gabala Ns
22, platībā 0,34 desetinas, par
kādas nekustamas mantas līdz-
īpašniekiem uzrād. Antons (Otto)
un Augusts Sīmaņa dēli Sallaki,
ievešanu zemes ' grāmatu re-
ģistri, — uzaicina visas personas,
kam ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot ' no izsludinā-
šanas dienas ,.Valdības Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ne 3954

Daugavpilī, 1930. g. 20. oktobrī
Kommisijas priekšsēdētāja v.
18664 E. Krikis.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Latgales zemes grāmatu nodaļa,
izpildot Notār. noliķ. 181. p.,
paziņo, ka Antons Ādama dēls
Silavnieks ir iesniedzis nodaļai
lūgumu ievest viņu zemes grā-
matu reģistri par īpašnieku, sa-
skaņā ar Latgales apgabal-
tiesas 1929. g. 21. jūnija lēmumu
uz nekustamu mantu Jaunlat-
gales apriņķa Tilzas pagastā,
zemes gabalu, platībā 17 deset.
710 kv. asis, sīki uzrādītu uz
plāna, sastādītu no mērnieka
A. Treija, ar apzīmējumiem N<
41 un 1it. ,,A", pie tiesas apskates
1928. g. 18. septembrī daļa, no
kura ar apzīmējumu ,,Toki Nē 41"
ietilpst zemes gabalā, ievestā
Ludzas apriņķa zemes grāmatu
reģistra iznīcinātā foljā Ne 182
uz Oduma Matīsa d. Silovnika,
Antona Meikula d. Leitana un
Andreja Jurova vārdiem un daļa
ar apzīmējumu 1it. ,,A" ietilpst
zemes gabalā ar nosaukumu
,,Toki Np 3", ievestā Ludzas ap-
riņķa zemes grāmatu reģistra
456. folijā ar Andreja Jāņa dēla
un Pāvela Ivana dēla Ērtu vār-
diem (Žurn. B. Ns 652).

Perscnas, kam ir kādi iebil-
dumi pret izdarāmiem zemes
grāmatās grozījumiem un tie-
sības uz minēto nekustamo
mantu, var iesniegt zemesgrāmatu
nodaļai par to paziņojumu viena
mēneša laikā, skaitot no izsludi-
nāšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī", pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests zemes grā-
matu reģistri par norādītās ne-
kustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tekārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ne 59741

Daugavpilī, 1930. g. 20. okt.
Priekšn. v. pal. A. Felders.

18663z Sekr. pal. A. Kalniņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jāņa Miķeļa dēla Zemberga
lūgumu par zemes gabala Ns 197,
platībā 15 des. 1224 kv. asis.
vairāk vai mazāk , atdalīto no
Krustpils muižas un atrodošos
Daugavpils apr. Krustpils pa-
gastā, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kam ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī", pretējā gadījumā
nepieteiktās tiesības skaitīsies pai
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā ze-
mes grāmatu reģistri par no-
rādītās nekustamās mantas īpaš-
nieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 20. okt.
18665r Nē 3937

Koni. priekšsēd. v. E. Krikis.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo , ka
pēc 1930. gada 17. septembri
Rīgā mirušās Elzas Beirands
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, 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
triju mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšminētā terminā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs par šīs
tiesības zaudējušām.

Rīgā, 1930. g. 20. oktobri.
18828 L. Ne 1815/30. g.

Miertiesnesis E. Maurers.

Mērsraga pagasttiesa,
Talsu apr., pamatojoties uz savu
1930. g. 8. septembra lēmumu
un uz pagasttiesu lik. 108. un
109. p. izsludina, ka laulāti
draugi Jānis Rinkus un viņa
sieva Katrīne Rinkus, dzim.
Sīpols, pieņem (adoptē) par savu
bērnu un mantnieku čigāna Jāņa
Malādes un viņa sievas Jete's-
Lizetes, dzim. Vedze meitu —
Annu Mallādi, dzim. 1915. g.
6. martā.

Personas, kam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tiek uz-
aicinātas pieteikties šai pagasta
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Pēc
minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pie-
ņemti un adopcija skaitīsies par
likumīgā spēkā gājušu.

17140b Pagasttiesa.

Mērsraga pagasta fiesa,
Talsu apr., pamatojoties uz savu
1930. g. 8. septembra lēmumu
un uz pagasttiesu lik. 108. un
109. p. izsludina, ka Jānis Gruntē
pieņem (adoptē) par savu bērnu
čigānes Jūles Putraševics ār-
laulībā dzim. bērnu, dēlu Jāni-
Laimoni Putraševicu, dzim.
1926. g. 17. decembri.

Personas, kam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi, tiek uz-
aicināti pieteikties šai pagasta
tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī". Pēc
minētā termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi vairs netiks pie-
ņemti un adopcija skaitīsies par
likumīgā spēkā gājušu.

17141b Pagasttiesa.
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
6.novembri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ns 21, noliktavā,
Kārļa Kauca lietā pārdos Got-
frīda Ošaliņa kustamo mantu,
sastāvošu no stiftu kūlējiem un
novērtētu par Ls 640,—. .

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.
19312z Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
7. novembrī, pīkst. 1 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā Ne 38, dz. 28, La-
zara Gerbera un citu lietās, pār-
dos Izraēla Balanova kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 860,—.

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

Rīgā, 1930. g. 22. oktobrī.
19311z Tiesu izpild. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
8. novembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Dārtas ielā Ne 33a, dz. 13,
Armijas ekonomiskā veikala un
citu lietās, pārdos Arvīda Matīsa
dēla Blaumaņa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 290,—.

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

Rīgā, 1930. g. 23. oktobrī.
19313z Tiesu izpild. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.'g.
7. novembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Šķūņu ielā Ne 30/32, otrā
ūtrupē pārdos Jāņa Nelsona ku-
stamo mantu, sastāvošu no vei-
kala iekārtas u. c, novērtētu par
Ls 2750,—.

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

Rīgā, 1930. g. 28. oktobri.
19308z Tiesu izp. L. Jakstinš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.'g.
7. novembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kaļķu ielā Ne 31, I un II
ūtrupē pārdos Stefana Pranca-
nova kustamo mantu, sastāvošu
no kroņlukturiem un porc. galda
servīzēm, novērtētu par Ls 1800.

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

Rīgā, 1930. g. 28. oktobrī.
19309z Tiesu izpild. L. Jakstinš.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas atļauju Ns 1150
1930. gadam, izd. no Rīgas
prēf Kārlim Elksnītim, kura
pieteikta par nozaudētu. 19317b

Ilūkstes apr. polic. 2. iec.
priekšnieks atsauc savu sludinā-
jumu š. g. „Vald. Vēstn." 239. n.
par Ādolfa Audriņa pases no-
zaudēšanu, jo pase ir atrasta
un skaitās par derīgu. 19038b

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

I) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Miķeļa d. un Emīlijas Jēkaba m.
Lielapšu nekustamo īpašumu
Tukuma apr. Milzkalnes pag.
Ozolmuižas zemes gab. Ne CXV,
ar zemes grāmatu reģistra Ne 3717
2,73 desetinas platībā;

2)*ka, īpašumr nfibliskiem tor-
giem apvērtēt- _r Ls 700, —;

3)ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 600,—
ar %;

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

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

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdo-
šanas dienai.

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19283 Tiesu izpild. K. Burdais.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgām automo-
biļu mēģinājumu braukšanas at-
ļaujas Ns 20 un 23, izdotas no
prēf. 1930. g. 15. janv. firmai
E. Daniels, kuras pieteiktas par
nozaudētām. 19315b

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas Ns 2753, kuru
Jēkabs Stenders pieteicis par
nozaudētu. 19316b

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr,
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Alūksnē, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 967,28 ar soda
naudu, 1931. g. 15. janvāri,
pulksten 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos Gizeles Ga-
stona m. Brašs nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Valkas apr.,
Vec- un Jaunkainmuižā, ar zemes
grāmatu reģistra Ns 2605 un
sastāv no neatsavinātas daļas
„Kalnamuiža", zemes platības
54,75 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērt,ēts par Ls 7200,—;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 15.000,—;

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g t 25. oktobrī.
19280z Tiesu izpild. V. Vilks.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs , kura
kanceleja atrodas Jelgavā, Aka-
dēmijas ielā Ne24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
un citu-- pras'bti apmierināšanai
1930. g. 31. decembrī, pulkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Jūliusa Krista d. Klinoviča ne-
kustamo īpašumu, Bauskas apr.
Skaistkalnes pag. „KI'bben"
mājas, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 994;

2) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3300,—
ar %-, un 1910. g. 27. sept. ar
žurn. Ne 2880 korrob. mūža
uzturu Lībai Klinovičs;

3) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

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

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

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19282 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 18. oktobra
lēmumu un pamatodamies 112
Civ. proc. lik. 1401., 1402. p
un Civ. lik. X s. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1927. g. 15. septembri
mirušās Hajas-Soras Ainbindet
mantniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils pils.,
Lielā-Lēģeru ielā Ne 18.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.
18554r Miertiesn. K. Avens.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1930. g. 21. oktobra lēmumu
u'n pamatodamies uz Civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p. un Civ. proc.

lik. 1401. p., paziņo, ka pēc
1925. g. 3. aprīlī mirušā Ciprijana
Kaspara d. Švekers ir palicis
nekustams mantojums, kas at-
rodas Jaunlatgales apr., Bērzpils
pag. ? „Vecā-Plentovkā" un uz-
aicina visus, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības kā mantniekiem, pieteikt
tās minētam miertiesnesim viņa
kamerā Balvos, Alejas ielā, triju
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Val-
dības Vēstnesī". Ne 244 B.

Balvos, 1930. g. 21. oktobrī.
18758z Miertiesn. Ankravs.

Daugavpiīš~4. iec. miertiesnesis
saskaņā ar savu š. g. 17. oktobra
lēmumu un pamatodamies uz
Civ. proc. lik. 1401., 1402. p. un
Civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
uzaicina 1930. g. 17. septembrī
mirušā Jāņa Jāņa d. Dzena
mantniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr., Līk-
snas pagastā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības triju mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
18553r Miertiesn. K. Avens.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 20. oktobra lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un Civ. lik 10. sēj.
1. d. 1239. p. pamata paziņo ,
ka pēc 1929. g. 21. janv. mir.
Ksaverijas Staņislava m. Noviks,
dzim. Riks ir atstāts mantojums ,
kas atrodas Sakstigalas pag.
Dzerkaļu sādžā, kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar viņu ir
kādas tiesības, ka mantniekiem,
pieteikt tās tiesības triju mēnešu
laikā_ pēc piekritības, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1930. g. 20. oktobrī.
Civ. 1. Ns 1181. 18555b

Miertiesnesis J. N.orvels..
Latgales apgabalt. Varakļānu

iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1930. g. 20. oktob 'r a lē-
mumu un pamatojoties uz Civ.
proc. lik. 1401. p. un Civ. lik.
10. sēj. 1. d. 1239. p., uzaicina
1930. g. 22. aprīlī mirušā Pētera
Antona d. Garanča mantniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības augšminētam miertiesnesim
uz nelaiķa atstāto nekustamo
īpašumu, kas atrodas Varakļānu
pilsētā, Garanču sādžā, triju
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ..Val-
dības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa izbeigšanās ne-
kādas prasības vairs netiks pie-
ņemtas. Ns 751

Varakļānos, 1930. g. 20. okt.
18672z Miertiesnesis Skromans.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 20. oktobra
lēmumu un saskaņā ar Civ.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. un 1241. p.
un Civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. uzaicina 1918. g. 17. nov.
mirušā Aleksandra Oduma d.
Čodora mantniekus pieteikt triju
mēnešu laikā , skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, savas
mantošanas tiesības uz minētā
Čodora mantojumu, atrodošos
Ciblas pag. Činkuru sādžā un
sastāvošu no tiesībām 21/100
viensētā Ne 1 31,371 ha platībā.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, 1930. g. 21. oktobrī.
Blak. Ns 173. 18756b

Miertiesnesis J. Konrāds.

Valmieras apriņķa 3. iecirkņa
miertiesnesis, saskaņā ar Civ.
proc. lik. 74., 75., 309. un 311. p.
uz Emilijas Benjamiņš pilnvar-
nieka — zvēr. adv. Mārtiņa
Antona lūgumu, Emilijas Ben-
jamiņš prasības lietā pret Natā-
liju Baltgalvis par Ls 341,06 ar
%, uzaicina atbildētāju Natāliju
Baltgalvis, kuras dzīves vieta
prasītājai nav zināma, četru
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī", paziņot mier-
tiesnesim savu dzīves vietu.

Ja atbildētāja noteiktā laikā
augšminēto paziņojumu neie-
sniegs, tad visas pavēstes un
raksti uz atbildētājas Natālijas
Baltgalvis vārdu tiks atstāti mier-
tiesneša kancelejā un atbildētājai
Natālijai Baltgalvis nebūs tie-
sības aizbildināties ar to nezi-
nāšanu. Ns 2445

Limbažos, 1930. g. 20. oktobrī.
18754z Miertiesnesis Ozols.

Ar Rīgas pils. 9. iec. miertiesn.
1930. g. 19. septembra spriedumu
viņa krim. lietā Ns 1336, tirgo-
tāja Tirca Rozins Rīgā, Eliza-
betes ielā Ne 89, par tirgošanos
ar maltu gaļu, kurai piejaukta
konservu sāls, pēc Sodu lik.
210. p. sodīta ar Ls 15,— naudas
soda, vai pierādītā maksātne-
spējas gadījumā ar arestu uz
piecām dienām, piedzenot no
apsūdzētās par labu Rīgas pils.
veselības nodaļai Ls 8,— atlī-
dzības.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. Lieta Ne 1336

1930. g. 28. oktobrī.
19276z P. miertiesnesis Turks.

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
!930.g. 4. septembrī mir. Krišjāņa
Panča ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesibas minētai
tiesai triju mēnešu laikā no ši
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšminētā termiņā nepie-
teiks, tad viņas atzīs pār šīs tie-
sības zaudējušām.

Rīga, 1930. g. 20. oktobrī.
L. Ne 1816/30.'g. 18829

Miertiesnesis E. Maurers.

Jelgavas pils. iec. miertiesnesis
paziņo, ka Ābrams Neimarks ir
iesniedzis prasību pret Konrādu
Bistramu, kura dzīves vieta nav
zināma, par Ls 300, kādēļ uz
Civ. proc. lik. 74., 75., 298. līdz
311. p., uzaicina Konrādu
Bistramu četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas „Valdības Vēstnesī", ie-
rasties miertiesneša kancelejā Jel-
gavā, Veismaņa ielā Ns 18, vai
paziņot miertiesnesim savu adresi.

Ja Konrāds Bistrams noteiktā
sludinājuma termiņā, pie mier-
tiesneša neieradīsies'vai nepaziņos
tam savu adresi, pavēstes *un
attiecošies uz viņu raksti tiks
atstāti miertiesneša kancelejā un
lieta izspriesta bez viņa. 18463x

Miertiesnesis L. Bērziņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Eduarda un Jāņa Aloiza dēlu
Volku lūgumu par Rēzeknes apr.
Gaigalavas pagasta, Lozdovņiku
sādžas viensētas NeNs 27 un 32,
kopplatībā 4 des. 34 kv. asis,
ievešanu zemes grāmatu re-
ģistri, — uzaicina visas personas,
kam ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu iaikā, skaitot no izsludi-
nāšanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" , pretējā gadījumā nepie-
teiktās tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievesti attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavoilī, 1930. g. 20. okt.
18666r Ns 3946

Kom. priekšsēd. v. E. Krikis.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Valkas apr. 4. iec. miertiesn.
saskaņā ar Sodu lik. 218. p.
izsludina atklātībai, ka 1930. g.
26. septembrī tirgotājs Fridrichs
Johana d. Ģērmans, dzīv. Vec-
laicenes paģ. „0zolkalnos", par
tirgošanos ar sēra ēteri bez at-
tiecīgas atļaujas, pēc Sodu lik.
210. p., sodīts ar Ls 15 naudas
soda, vai pierādītā maksātne-
spēšanas gadījumā ar vienu ne-
dēļu aresta.

Spriedums stājies spēkā.
Apē, 1930. g. 27. oktobrī.

19161r L. Ne 65
Miertiesn. J. Poris.

Latgales apgabaltiesas Balti-
navas iec. miertiesnesis saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1401. p. un Lik.
kop. X sēj. 1. d. 1239. p. un pa-
matojoties uz savu 1930. g.
11. oktobra lēmumu, paziņo, ka
pēc 1919. g. 2. jūlijā mirušā
Oskara Aleksandra d. Pavloviča
Tilzas pagastā ir palicis manto-
jums, sastāvošs no zemes ga-
bala ar nosaukumu ..Gailīši
otrie", plāt. apm. 100 ha, un
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības pieteikt tās pēc
piekritības triju mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Baltinavā, 1930. g. 20. okt.
18552r . C. I. Ns 987/30

Miertiesn. A. Strazds.



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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jura-
Alberta Jušena nekustamo īpa-
šumu Bauskas apr . Bauskas pag.
„Jušenu" mājas, ar zemes grā-
matu reģ. Ne 4790;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 16.054,40
ar %;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Jelgas-
Bauskas zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19284 Tiesu izp. K. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g.
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Ģederta
Ģederta d. Liberta nekustamo
īpašumu Jelgavas apr. Ozolnieku
pag. Sarkanmuižas zemes gabalu
Ns 130 un 131, ar zemes grā-
matu reģistra Ns 4878;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1200,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 917,40
ar %;

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

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

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

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

. Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19285 Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns 24, ist. 20, paziņo:
. 1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g,
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Miķeļa
Beinata, alias Beinerta nekustamo
īpašumu Bauskas apr. Vecsaules
pagasta ,,Skurbe-Maz" mājas, ai
zemes grām. reģ. Ne 4573;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4200,—:

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 4900,—
ar o/n;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Jelgavas pilsētas
tiesu izpildītāja J<ancelejā.
. Jelgavā, 1930. g. 28. oktobri.
19286 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas u. c.
prasību apmierināšanai 1930. g.
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
"publiskos torgos pārdos Ludviga
Krišjāņa d. Tomberga nekustamo
īpašumu Jelgavas apr. Vircavas
pag. ..Pufmaļu" mājas, ārzemes
grāmatu reģ. Ns 11576, 14,23
hektāru platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts
ar ' hipotēku parādiem pai
Ls 3800— ar %;

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

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

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19287 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabalt. Jelgavas pils.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā
Ns 24, ist. 20, paziņo:

1) ka Lauksaimnieku Centrāl-
bankas prasības apmierināšanai
1930. g. 31. decembrī, pulksten 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Emi-
lijas Aunkroģers, dzim. Daugava,
Jelgavas pilsētas nekustamo īpa-
šumu, Mazajā ceļā Ns 27, V hip.
iec. ar zemes grāmatu reģ. Ne 236;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 7467,—
ar %;

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

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

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašu-
mu, kas pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19290 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes oankas
prasības apmierināšanai no
Marijas Pētera m. Viksnes
1930. g. 31. decembri, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos

Marijas Pētera m._ Vīksne ne-
kustamo īpašumu Jēkabpils apr.
Saukas pagasta ,.Šauting-Pērag
Ns 95" mājas 48,88 desetinas
platībā', ar zemes grāmatu reģ.
Ns 1844;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par 'Ls 3566,66
ar %;

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

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

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobri.
19291 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Annas Seces un Emīli-
jas Ķīsels prasību apmierināšanai
1930. g. 31. decembrī, pīkst. 10
rītā, Jelgavas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskos otros torgos pārdos
Andreja Grantiņa nekustamo īpa-
šumu Bauskas apr. Vecsaules
pag. „Dangan-Tūce" mājas ar
zemes grāmatu reģ. Ns 1569;

2) ka īpašums pubiiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 4390,32
ar ''/„ /

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

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

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19288 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai J930. g.
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jēkaba
Jāņa d. Li.gzdiņa nekustamo īpa-
šumu Ventspils apr., Zūru pag.
,,Ošenieku" māju, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 3545, 20,31 ha
platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2700,—
ar o/n.

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Ventspils zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19289 Tiesu izp. Ķ. Burdais.

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

1) ka Va'sts zemes bankas
prasības apmierināšanai 1930. g,
31. decembrī, pulksten 10 rītā,
Jelgavas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskos otros torgos pārdos
Zūru Lauksaimniecības biedrības
nekustamo īpašumu Ventspils apr
Zūru pāg. ,,Leču muižas labības
žāvētava Ne 22 F", ar zemes grā-
matu reģ Ns 2939/8096 urf ar
0,06 ha zemes platības;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts parLs 1800,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 1800,—
ar %;

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

5) ka' zemes grāmatas šim
īpašumam ved Ventspils zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19292

^
Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pils. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ns24, ist. 20, paziņo:

1) ka Valsts zemez bankas un
citu prasību apmierināšanai no
Rūdolfa Buliņa 1930. g. 31. de-
cembrī, pulkst. 10 rītā, Jelgavas
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos' Rūdolfa Jēkaba
d. Buliņa nekustamo īpašumu
Tukuma apr. Smārdes pagastā
,,Pļavnieku" mājas 18,94 hek-
tāru platībā, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 1450;

2) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 11.300,—
ar %;

3) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5860,—;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumu ved Tukuma - Talsu
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19293 Tiesu izpild. Ķ. Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Aizputes iecirkni, kura kan-
celeja atrodas Aizputē, Jelgavas
ielā Ne 4, pamatojoties uz Civ.
proc. lik. 114!., 1143., 1146.—
1149. p. p. paziņo, ka 1931. g.
2. janvārī, pīkst. 10 no rīta Lie-
pājas sēžu zālē, Liepāja, pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā
Kates Gureckis un Friča Gureckis
katram vienu ideālo pusi neku-
stamo īpašumu, kas atrodas Aiz-
putes apr. Rudbāržu pagastā un
sastāv no Kloster-Lēņu ,,Gura
Ns 2" mājām un tiek pārdots
izsolē par Kates Kureckis parādu
un ierakstīts Liepājas-Aizputes
zemes grāmatu nodaļā ar krepost
Ns 2440-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 5000,— un tiek
pārdots dēļ Kārļa Kasperoviča
prasības apmierināšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. nroc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 5000,— vai
no priekšrocīgu prasīnu summas,
skatoties no tam, kura summa būs
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 500,— drošības naudas un
jāiesniedz Tieslietu ministrijas
atļauja iegūt pārdodamo neku-
stamo īpašumu.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1930. g. 27. oktobrī.
19295z Ne 1065
Tiesu izpildītājs A. Sālavs.

Solīšana sāksies saskaņa ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 6000,—
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kas veļas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 600,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1930. g. 20. oktobri.
19192 Ns 1055

Tiesu izp. A. Sālavs.

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

1) ka A/S. ,,Gust. Kuncen-
dorff" un citu prasību apmieri-
nāšanai 1930. g. 31. decembrī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē, publiskos otros
torgos pārdos Eduarda Jura d.
Matulena (Matuleviča; nekustamo
īpašumu Tukuma apr., Zemites
pag. ,,Tominu" mājas, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 659, 20,871
hektāra platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 9500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 9648,12
ar %;

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

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

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas

tiesības jāuzrada līdz pārdošanas
dienai.

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

Jelgavā, 1930. g. 28. oktobrī.
19294z Tiesu izp. K. Burdais.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Jelgavas ielā Ne 4, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p., paziņo, ka
1931. g. 2. janvārī, pulkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā Mārtiņa Ernesta d.
Kuplais nekustamo īpašumu,
kas atrodas Aizputes apr., Sakas
pag. un sastāv no Sakas ,,Dannel"
mājām, zemes platība 271 pūr-
vieta un 14 kapes un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 879-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 8009,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo neku-
stamo īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 10.000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 8030,—
vai no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 800,— drošības naudas un
jāiesniedz Tieslietu ministrijas
atļauja iegūt pārdodamo ne-
kustamo īpašumu.

Personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tie-

sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1930. g. 20. okt.
19191 Ns 1057

Tiesu izpild. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Jelgavas ielā Ne 4, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149.p., paziņo, ka 1931.g.
2. janvārī, pulksten 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā Ābrama - Hirša
Jankeļa d. Rolofa un Becalela-
Eciela Jankeļa d. Rolofa neku-
stamo īpašumu, katram viena
ideālā puse, kas atrodas Aizpu-
tes pilsētā, Jelgavas ielā Ns 3,
pārdos izsolē par Becaleļa-Ecieļa
Jankeļa d. Rolofa parādu un
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mes grāmatu nodaļā ar krepost
Ne 17.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 7000,— un tiek
pārdots dēļ Hirša Kleina pra-
sības apmierināšanas. Bez mi-
nētās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 4800,— un 4000 krievu
cara rubļu.

Solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēša-
nas summas Ls 7000,— vai no
priekšrocīgu prasību summas, ska-
toties no tam, kura summa būs
augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 700,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1930. g. 20. okt.
19190 Ns 1059

Tiesu izpild. A. Sālavs.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Jelgavas ielā Ns 4, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1931. g. 2. janvārī, pīkst *. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā Jura Mārtiņa d.
Fūrmaņa nekustamo īpašumu,
kas atrodas Aizputes apr., Sakas
pag. un sastāv no Sakas Kavužu
mājām, zemes platība 166 pūr-
vietas un 8 kapes un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krep. Ns 886—II reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 7000,— un tiek
pārdots dēļ Otrās Liepājas Sav-
starpējās Kredītbiedrības prasī-
bas apmierināšanas. Bez minē^
tās prasības uz šo nekustamo
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 9500,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 7000,—
jeb no priekšrocīgu prasību sum-
mas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 700,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1930. g. 27. okt.
19193 Ns 1062

Tiesu izpild. A. Sālavs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iecirkņa tiesu izpildītājs,
kura kanceleja atrodas Daugav-
pilī, 3. janvāra ielā Ns 12, paziņo:

I) ka Jāņa Andreja d. Gar-
kalna prasības lietā par Ls 364,20
un tiesas izdevumiem pēc Lat-
gales apgabaltiesas 1. civīlnod.
izpildu raksta no 1929. g.21 .marta
Ne 3051, 1930. g. 20. decembrī,
pulksten 10 rītā, Daugavpilī,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Staņislava Andreja Dže-
rana nekustamo īpašumu, kas
atrodas Jāsmuižas pag. Spavanu
I sādžas viensēta, ar zemes grām.

reģ. Ns 4998 un sastāv no zemes
gabala kopplatībā 8 desetinas
569 kv. sāženi:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500,^;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved atzīmes Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Daugavpilī, 1930. g. 25. okt.
Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Krust-
pils iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Krustpilī, Rīgas
ielā Ne 173, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Rēzeknes nodaļas prasības ap-
mierināšanai 1931. g. 3. janvārī,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Jāzepa
Jāzepa d. Eiduka nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rēzeknes
apr. Stirnienes pagastā, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 4518 un
sastāv no Eiduku viensētas Ne 8
7,80 des. platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1400;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pirms izsoles Latgales
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā. I9298z

1930, g. 27 oktobrī.
Tiesu izpild. v. i. Budlevskis

Jelgavas apgabaltiessa Talsu
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Talsos, Slim-
nīcas ielā Ne 1, paziņo:

1) ka Valsts prasības apmieri-
nāšanai 1931. g. 7. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Jelgavas apgabal-
tiesas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Leizera Judeļa dēla
Baumgarta un citu nekustamos
īpašumus Talsu apr., Kandavas
pilsētā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 28 un 57;

2) ka īpašumi publiskiem tor-
giem apvērtēti — pirmais par
Ls 7000,— un otrais par Lsl 2000;

3) ka īpašumi apgrūtināti ar
hipotēku parādiem — pirmais par
8800 kriev. rBļ. un otrais par
8000 kriev. rbļ. un o/o<;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamiem īpašu-
miem, ir ieskatāmi Talsu apriņķa
tiesu izpildītāja kancelejā.

Talsos, 1930. g. 22. oktobrī.
Tiesu izp. v. i. P. Kupševics.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Jelgavas ielā Ns 4, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka
1931. g. 2. janvārī, pīkst/10 rita,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
Liepājā pārdos pirmā publiskā
vairāksolīšanā Lapiņa Jāņa d.
Veidfa, nekustamo īpašumu,
kas atrodas Aizputes pilsētā un
sastāv no Aizputes-Pils valsts
muižas atdalīta zemes gabala
Ns 254 F un aptver 10216 kv.
metrus un ierakstīts Liepājas-
Aizputes zemes grāmatu nodaļā
ar krep. Ns 271.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 60C0,— un tiek
pārdots deļ Latvijas hipotēku
bankas prasības apmierināšanas.
Bez minētās prasības uz šo
nekustamo īpašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: Ls 6000,—.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Aizputes iecirkni,
kura kanceleja atrodas Aizputē,
Jelgavas ielā Ns 4, pamatojoties
uz Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. p., paziņo: ka
1931. g. 2. janvārī, pīkst * 10 no
rīta Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē Liepājā, pārdos pirmā pub-
liskā vairāksolīšanā FričaTeodora
dēla Nikrencis nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Aizputes apr.,
Apriķu pag. un sastāv no Apriķu
valsts muižas atdalītām Censoņu
Ns 5F un 3F mājām un ierakstīts
Liepājas - Aizputes zemes grā-
matu nodaļā, ar krepost Ns
6327-11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 5000,— un tiek
pārdots dēļ Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
ipašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi Ls 3000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tēšanas summas Ls 5000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 500,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi pie tiesu izpildītāja.

Aizputē, 1930. g. 20. oktobrī.
Tiesu izpildītājs A. Sālavs.



Latgales apgabaltiesas Krustpils
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura

kanceleja atrodas Krustpilī,Rīgas
ielā Ne 173, paziņo:

1) ka Latgales Ekonomiskās
Apvienības ,,Dryva" prasības ap-
mierināšanai 1931. g. 3. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos Staņislava
Antona d. Vikšera nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Atašienes pagastā, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 7474 un sastāv
no Rožukalna mājām Ns 96 F
15,49 ha platībā, ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1670,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem pa Ls 1400,—;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pirms izsoles Latgales
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā. 19299z

1930. g. 27. oktobrī.
Tiesu izpild. v. i. Budlevskis

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kandceleja atrodas Krustpilī, Rī-
gas ielā Ns 173, paziņo:

1) ka Pētera Dāvā prasību ap-
mierināšanai 1931. g. 3. janvārī,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Ošera-
Lipmaņa Ehieļa d. Kagana neku-
stamo īpašumu,kas atrodas Krust-
pilī, Zīlanu ielā Ns 56, Krustpils
pils. hipot. iecirknī, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 371 un sastāv
no apbūves gabala Ns 206F
526 kv. mtr. platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4700,— Pēterim
Dāvim:

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pirms izsoles Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā. 19301z

1930. g. 27. oktobrī.
Tiesu izpild. v. i. Budlevskis.

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Krustpilī, Rīgas
ielā Ns 173, paziņo:

1) ka Maksa Krosta un Joseļa
Vapne prasības apmierināšanai,
1931. g. 3. janvārī, pulksten 10
rītā, Latgales apgabaltiess civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Augusta Jura dēla

Brinka nekustamo īpašumu, kas
atrodas Daugavpils apr., Rudzētu
pagastā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 6579 un sastāv no Briņķu
mājām Ne 18, 21,49 ha platībā at
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1700,—;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pirms izsoles Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā. 19302z

1930. g. 27. oktobrī.
Tiesu izp. v. i. Budlevskis.
Latgales apgabaltiesas Krustpils

Iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Krustpilī, Rīgas
ielā Ne 173, paziņo:

1) ka Latgales Ekonomiskās
Apvienības ,,Dryva" prasības ap-
mierināšanai 1931. g. 3. janvāri,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Indriķa
Vilhelma d. Krieva nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr. Atašienes pag., ar zemes gr.
reģ. Ns 11992 un sastāv no zemes
gabala Ns 33F ar nosaukumu
,,Apšenīca" 4,33 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 600,—;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem nav;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pirms izsoles Latgales
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā. 19303z

1930. g. 27. oktobrī.
Tiesu izpild. v. i. Budlevskis.

Latgales apgabaltiesas Krustpils
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Krustpilī, Rīgas
ielā Ns 173, paziņo:

1) ka Jāņa Pramnieka prasības
apmierināšanai 1931. g. 3. jan-
vāri, pīkst. 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Jē-
kaba Pētera d.Kalniņa nekustamo
īpašumu, kas atroda's Daugavpils
apr., Krustpils pagastā, ar zemes
grāmatu reģ. Ns 20544 un sastāv
no Andranu II viensētas Ns 3,
6,832 ha platībā, ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2000,— ;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1000,—;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi tiesu izpildītāja kan-
celejā un pirms izsoles Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā. 19300z

1930. g. 27. oktobrī.
Tiesu izpild. v. i. Budlevskis.

t ' »

Cita iesfflšu
sludinājumi.

Ris pils. Harda valde
uz savu statūtu 25. § pamata
izsludina par nederīgām šādas
par nozaudētām pieteiktas ķīlu
zīmes:

Ns Ns D 121816, 146420,
153447, 139245, 77656, 148511,
164000, 102195, 102818, 137836,
152181, 128478, 166025, 166026,
91140, 181391. Valde. 19304b

Rūjienas muita
paziņo, ka š. g. 28. novembri,
pulksten 11 no rīta muitas telpās,
Rūjienā, Rīgas ielā Ns 14, pārdos
atklātā izsolē šādas mantas: ogu
ievārījums, putraimi, cukurs,
dārzāju sēklas u. e.

Apskatīt pārdodamās mantas,
kā arī uzzināt to vērtību varēs
izsoles dienā muitas telpās no
pulksten 9.

19237b Rūjienas muita.
Rīgas prēf. 13. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. AT
Ns 010033, izd. no Rīgas prēf.
13. iec. pr-ka 1928. g. 16. febr.
ar Augusta Kļavas v. 18935b

Rīgas prēf. 13. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgiem šādus
dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi ser. AP Ns 013097, izd. no
Rīgas prēf. 13. iec. pr-ka 1928. g.
9. febr. ar Ne 272199 un 2) kara
kļaus, apliecību Ns 5875, izd.
no 6. Rīgas kāju. pulka kom-ra
1926. g. 10. jūn. ar Bernharda-
Alfrēda - Vernera Grēnholma
(Gronholm) vārdu. 18936b

Rīgas prēf. 13. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību Ns 6016
izd. 1927. g. 31. maijā no VII Si-
guldas kājn. pulka kom-ra ar
1905. g. dzimušā Andrēja-Artūra
Andreja d. Arnis vārdu. 18937b

Rigas prēf. 13. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgiem šādus
dokumentus: 1) Latvijas iekšz.
vecā parauga pasi Ne 4038, izd.
no Rīgas prēf. 13. iec. pr-ka
1921. g. 19. aug. un 2) kara
kļaus, apliecību (vecā parauga)
Ne 38310 . izd. no Rīgas kara
apr. pr-ka 1921. g. 15. augustā
ar Pāvila Jāņa d. Bikše v. 18938b

l li. Budžetu i briti pāli
(Valdemāra ielā Ne 10,12)

izdos rakstveida izsotē
š. g. 13. novembri, pulksten 11:

izgatavot no intendantūras un pa daļai no uzņēmēja materiāla

1) kareivju garos zābakus . . 11.380 pārus
2) kareivju saišzābakus . . . 21.468 „
3) kareivju sporta kurpes . . , 296 „

Izsole notiks pārvaldes izsoļu telpās, augšminētā dienā un
stundā. L 5052

Izsoles drošība — 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas.
Tuvāki paskaidrojumi pārvaldes apgādības nodaļā. 19326

Ventspils apriņķa valdē
1930. g. 14. novembrī, pīkst. 11 dienā,

izdos mutvāvāu izsotē
Zemkopības ministr. Ventspils labības

sabērtuves remonta darbus.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras būs iemaksājušas Ls 200

drošības naudas, jeb iesniegušas kredītiestāžu garantijas.
Izsoles kommisija patur tiesības darbus izdot vienam no

3 pēdējiem mazākprasītājiem, kuru tā uzskata par drošāku darbu
kārtīgā izvešanā. Ar darbu aprakstu var iepazīties apriņķa valdē
katru dienu no 9—15.

Ventspilī, 1930. g. 28. oktobrī.
19236r Ventspils apriņķa valde.

Šoseju un zemesceļu dep-tn 8. rajona inženieris
š. g. 12. novembrī, pīkst. 11, Dundagas pagasta namā

izdos jauktā izsolē 1540 kub. m. grants piegādi
uz valsts mežu rēķina labojamā Ventspils-Rindes-Dundagas Il-b šķ.
ceļa km 47,710—55,300. Izsole tiks sadalīta 16 mazās vienībās pa
puskilometriem un pēc tam tiks noturēta par visu piegādes objektu.
Pie izsoles jāiesniedz nodrošinājums: solot mazās vienībās Ls 40 —
Ls 220 par katru vienību, solot par visu piegādes objektu Ls 1660.
Vietējiem zemturiem, kuri uzrādīs attiecīgas apliecības, solot mazās
vienībās, nodrošinājums pusap.mērā par katru vienību.

Tuvākas ziņas un noteikumi rajona inženiera kancelejā
Ventspilī un Dundagas pagasta valdē. I9239r

Dzelzceļu vīnvaldes moteriolu apgāde
izsludina rakstveida izsoli

1930. g. 10. novembrī uz

250 tonnām neapstrādāta čuguna, liešanai.
Izsoles sākums pulksten 11 no rīta, ist. 121. Dalībniekiem

jāiemaksā 5 9/0 drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzsce u virsvaldē, Gogola ielā Ne 3. ist. 103. I. 5057

iMsaimnieclnas pfiruoltle
lepirUs

1930. g. un 1929. g. perējuma tirasinu Leghornas
un Rodailendas sugas vistas.

Putnu audzētāji var pieteikt pārdodamos putnus, uzrādot to
skaitu, līdz š. g. 10. novembrim Lauksaimniecības pārvaldes
lopkopības nodaļa, Kalpaka bulv. 6. Piedāvājumus pieņem,
apmaksātus ar zīmognodokli Ls 0,40 apmērā, ikdienas ' no
pulksten 9—15, izņemot sestdienas un svētdienas. 19257

Goļānu virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē

augošu mežu uz likvidējamām platībām:
1930. g. 20. novembri, I iec. mežziņa pieņemamās telpās, Viļēnos.

I iec. mežniecībā, Mukuļu novadā pēc platības 4 vienības no
0,92—1,165 ha, vērtība no Ls 50—15! un Sakstagales novadā nēc
platības 13 vienības no 2—3, 345 ha, vērtībā no Ls 6—112, pie kam
nav cērtami 176 numurēti koki ar NsNe 1—176.

1930. g. 2!. novembrī, Goļānu virsmežniecības kancelejā, Vidsmuižā.
II iec. mežniecībā, Ooļānu I daļas novadā pēc apzīmētiem

kokiem 11 vienības no 107—901 kokam, kā arī 8 kr. m. žagaru un
6 kārtis, vērtībā no Ls 79—789.

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktob ra ap-
stiprinātiem nosacījumiem.

Izsoles sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles komrnisijai

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

Kā drošības naudu pieņems arī: I) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes, banku un kredītbiedrību garantijas.

Ja solīšanā piedalās attiecīgo jaunsaimniecību ieguvēji, tad
no viņiem kā 10% drošības naudu pieņems ari vekseļus" ar diviem
galviniekiem.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izsoles pēc saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības
kancelejā un pie iecirkņu mežziņiem.

19241r Goļānu virsmežzinis (paraksts).

Kurzemes divīzijas īntendantūra
1930. g. 10. novembrī, pīkst. 11, Jelgavā, Dambja ielā 3, Jelgavas;

kājnieku pulka štābā

izdos jauktā izsolē

ap. 8 tonnas svaigas liellopu gaļas Diegi
Jelgavas garnizona vajadzībām no 1930. g. 1. decembra līdz 1931. g.
1. aprīlim.

Izsoles drošība — Ls 30,— no katras piedāvātas tonnas.
Ar izsoles nosacījumiem var iepazīties izsoles noturēšanas vietā

katru darbdienu parastā darba laikā. L5046 19324

Latvijas universitātes mācības un izmēģinājumu
mežniecība

pārdos jauktā, izsolē 1930. g. 14. novembrī, pīkst. 15, mežniecības
mežziņa kancelejā, Aucē,

noplēšanai vecu dzMvoļamo ēfiu
L. U. mācības un izmēģinājumu mežniecības Lielauces muižas centrā.
Ēkas ārsienas no akmeņiem, iekšsienas pa daļai no ķieģeļiem, dak-
stiņu jumts. Ēkas garums — 42,90 mtr., platums —.11,50 mtr.,
vidējais augstums no zemes līdz paspārnei — 3,40 mtr. Ārējās sienas
biezums — 0,90 mtr.

Novērtējums Ls 1100.
Ēkas ieguvējam tā jānoārda un iegūtie materiāli jāaizved un

ēkas vieta jānolīdzina līdz 1932. g. 1. aprīlim.
Mutiskā izsolē pielaidīs peronas, kuras iemaksās izsoles kom-

rnisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas skaidrā
naudā, kas pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi nebūs no-
drošināti ar drošības naudu 10% apmērā skaidrā naudā no piedā-
vātās summas, netiks atzītas.

Nosolītajam 1 nedēļas laikā no izsoles dienas jānoslēdz ar mež-
niecību līgums. Pirms materiālu aizvešanas pircējam jāsamaksā
visa nosolītā summa, bet ne vēlāk par 1931. g. 20. martu.

Tuvākas ziņas L. U. mācīb. un izmēģin. mežniecībā Lielauces
muižā, tālrun. Aucē Ns 16 vai Ns 22.

19310r Mežniecības vadītājs.

Pieņemts Daugavpils pilsētas donļes
sēdē 1930. gada 29. septembri.

TAKSE.
Par gaļas apskati un apzīmogošanu, attiecībā uz tiem kautiem

lopiem, kuri tiktu atrasti ārpus lopkautuves neapzīmogotā veidā
un tiktu nogādāti lopkautuvē apskatei un apzīmogošanai:
1) par sīklopiem (teli, aitas, kazas) Ls 12 par katru
2) ,, liellopiem . .40 „ „
3) ,, cūkām ,, 40 ,, ,,
4) ,, zirgiem . ,, 24 ,, ,,

Piezīme. Kautā lopa atsevišķās daļas pie šīs maksas pie-
dzīšanas skaitāmas par pilniem lopu rumpjiem.

Bez uzrādītās paugstinātās maksas nokārtošanas, gaļa netiek
izsniegta tās īpašniekam, un to līdz pienākošās maksas nokārtošanai
lopkautuvē glabās 24 stundu laikā, bet pēc šo 24 stundu notecēšanas
gaļa, kā ātri bojājošās prece, atkarīgi no pilsētas valdes ieskata,
vai tiks nodota sociālās apgādības nodaļai pēc pastāvošās tanī dienā
lielpārdošanā tirgus cenas, kura tiks fiksēta lopkautuvē pie at-
tiecīgās akts sastādi anas, vai pārdota vairāksolīšanā. No saņemtās
summas tiks ieturēta piedzenamā maksa un izdevumi, kuri var
celties lopkautuvei sakarā ar gaļas realizēšanu, bet a likums izsnie-
dzams gaļas īpašniekam.

Takse stājas spēkā no publicēšanas dienas.
19243r Pilsētas valde.

Latvju Mm nacionālistu Savienības
naudas loterijas noteikumi.

Latvju Aktivo Nacionālistu savienība sarīko 1931. g. 28. aprīlī,
pulksten 9, savienības telpās Rīgā, Kaļķu ielā Ns 35, naudas loterija
uz šādiem noteikumiem:

1. Loterijas plānu, noteikumus un izvešanas kārtību ap-
stiprina finanču ministris.

2. Loterija sastāv no 30 000 biļetēm ā Ls 1,—. kopsummā
Ls 30 000,—. Vinnestu skaits 300 — Ls 15 000,— vērtībā.

Vinnesti sadalās šādi:
1 vinnests ā Ls 5000,— . . . . Ls 5000,—
2 „ ā „ 1000,— . . . . „ 2000,—
2 „ ā „ 500,— , 1000 —
5 ,, ā „ 200,— . . . . „ 1000 —

10 „ ā „ 100,— . . . . „ 1000,—
30 „ ā „ 50,— 1500,—

100 „ ā „ 20,— , 2000 —
150 „ ž „ 10,— . . . . „ 1500 —
300 vinnesti par summu Ls 15000,—

3. Loteriju izved un pārzina, kā arī par loteriju atbild loterijas
kommisija, kuras sastāvā ieiet Latvju Aktivo Nacionālistu savie-
nības priekšsēdētājs, sekretārs un kasieris. . Izlozes pārraudzībā
var piedalīties valsts kontroles pārstāvis.

4. Tiesiskās attiecības starp loterijas ložu pircējiem un
Latvju Aktivo Nacionālistu savienību nosaka šie noteikumi.

5. Par vinnestu kārtīgu izmaksu Latvju Aktivo Nacionālistu
savienība atbild ar visu savu mantu.

6. Katrai lozei ir savs nummurs no 1—30 000. Lozes numu-
rētas tekošas numerācijas kārtībā. Pārdod tikai pilnas lozes.

7. Loze tikai tad derīga, ja viņā ir kommisijas 2 locekļu
paraksti un Latvju Aktivo Nacionālistu savienības zīmoga no-
spiedums.

8. Par lozes īpašnieku skaitās tās uzrādītājs un nekādi
iebildumi par viņas nozaudēšanu netiek ievēroti.

9. Izlozes vietu un laiku Latvju Aktivo Nacionālistu savienība
izsludina ,,Valdības Vēstnesī" ne vēlāk kā 7 dienas pirms izlozes.

10. Lozes sagatavo un izlozi izdara 3. p. minētā kommisija.
11. Ložu un vinnestu zīmītes ieliek urnās izlozes dienā

publikas klātbūtnē.
12. Biļešu pārdošana jāpārtrauc pēdējā dienā pirms izlozes

sākšanās.
13. Pēc izlozes kommisija izdod drukātu vinnestu sarakstu,

kuru izsūta ložu pārdevējiem un izsliidina ,,Valdības Vēstnesī".
Viens eksemplārs vinnestu saraksta tūliņ pēc tā izgatavošanas iesnie-
dzams Finanču ministrijas valsts saimniecības departamenta
banku nodaļai.

14. Vinnestu izmaksas nodrošināšanai par pārdotām biļetēm
iekasētā nauda jāiemaksā Latvijas bankā uz sevišķa vinnestu
nodrošināšanas rēķina. Iemaksas bankā izdarāmas' par katru
notecējušu mēnesi ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 10. dienai —
līdz tam laikam, kamēr iemaksātā summa sasniedz Ls 15 000,—.

15. Vinnestus ā Ls 100,— līdz Ls 5000,—, izmaksā Latvijas
banka no augšminētā sevišķa rēķina pret biļetēm, kuras no kommi-
sijas apliecinātas ar atzīmi, ka uz tām krituši attiecīgi vinnesti.

Pārējos vinnestus izmaksā Latvju Aktivo Nacionālistu sa-
vienība pret biļetēm, kuras apliecinātas tādā pašā kārtībā, saņemot
šo izmaksu segšanai no Latvijas bankas izmaksu: pirmo reizi ne
vairāk par Ls 1000,—, kā avansu, bet katru nākošo reizi tikai pēc
tam, kad par iepriekšējo summu nodotas Latvijas bankai izpirktās
loterijas biļetes.

Pēc 3 mēnešu notecēšanas Latvijas banka un Latvju Aktivo
Nacionālistu savienība slēdz sevišķu rēķinu, izmaksājot atlikumu
Latvju Aktivo Nacionālistu savienībai.

16. Vinnesti padoti attiec, nodoklim no naudas ienākumiem.
17. Vinnestu izmaksa sākas 7 dienas pēc izlozes.
18. Vinnesti jāizņem 3 mēnešu laikā, pretējā gadījumā tie

pāriet Latvju Aktivo Nacionālistu savienības rīcībā.
Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezis.

19314v Banku nodaļas priekšnieks V. Gailītis.

Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības nodaļa
iznomā aer. ēdienu veikala telpas

ar 3 istabu dzīvokli
pie pils. lopkautuves II šķ. traktiera ierīkošanai ar reib. dzērieniem.
Ofertes ar 80 sant. zīmogmarkām iesniedzamas slēgtās aploksnēs
līdz š. g. 15. novembrim pīkst. 12 tirdzniecības nodaļas kancelejā
I. Ķēniņu1 ielā 5, ist. 94, iemaksājot Ls 500,— drošības naudas.

Pilsētas valde patur sevim tiesību piešķirt konkursa priekšmetu
ari neatkarīgi no piesolītās summas pēc saviem ieskatiem. L 5038



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1930. gada 14. novembri, pīkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulv. Ns 6 dz. 10

saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:
Auces virsmežniecībā:vērtiVien. 11 pie Jostas stacijas 168,13 steri papīrmalkas 1,00

„ 12 turpat I 129,06 m3 (1243 gab.) egles kluču, 2,46 m. g! '. \\ ,..„

Kokneses virsmežniecībā:
,, 8 pie Kokneses stacijas 1081,00 steri stut- un papīrmalkas, 2,44 m. g. . . . 9800

Valdemārpils virsmežniecībā:

3 posmā Cīruji-Roja 16 u. 19km n^'°0 steri stutmalkas ļ
\ 307,50 „ stutmalkas )

3550

Gulbenes virsmežniecībā:

.„ 15 pie Jaungulbenes st. j^™
SteH PaPIrmaIkas \ 1ftfinn

\ 260,20 „ stut- un papīrmalkas /
10buu

9 pie Gulbenes stacijas virs- f 124 ,50 „ skuju koku kluču 1
mežniecības krautuvē i 253,50 „ papīrmalkas '

.
'
.

'
. '.\ 3900

hToĶttm { 153,00 „ stutmalkas .j
Liepnas virsmežniecībā:

,, 19 pie Žiguru stacijas / 70,37 steri papīrmalkas (100/ 0 kluču) \ ,,,«
„;".-.„ i 95„ stutmalkas (2Q0/0 kluču) f llsu

„ 21 pre Kupravas stac. 327,73 „ papīrmalkas (10% kluču) ....... 2300

Cesvaines virsmežniecībā:
18,00 steri priedes stutmalkas, 2,75 m. g

8 posmā Cesvaine-Madona 66> °° » egles stutmalkas, 2,75 m. g
Bikseres krautuvē 56,00 ,, jauktas stutmalkas, 2,75 m. g. . . . ,* 4700

19,00 ,, papīrmalkas, 2,14 m. g
v,00 „ papīrmalkas, 2,46 m. g

Rīgā:
Vien. 50 Rīgas preču stacijā 12,00 steri jauktas runguļu malkas 78

>> 51 ,, ,, ,, 36,00 ,, apses malkas 198
>. 52 n ,. „ 48,00 „ apses malkas 264
» 53 ?>?> „ ,, 15,00 ,, bojātas malkas 82.. 54 ., „ „ 12,00 ,, runguļu malkas 78
»j 55 » >. ,, 33,00 „ apses un bojātas malkas . 181
». 56 ,, ,, ,, 30,00 „ apses malkas . 165
„ 57 „ „ „ 15^0 ,, bojātas malkas 82
.» 58 .,,. . .,, ,, . 66,00 ,, apses un bojātas malkas 363
„ 59 Daugavas kr. krastā starp tilt. 33,09 „ mizotas stutmalkas . 264
?,, 60 ,, ,, ,, (| t

. 6,83 ,, mizotas stut- un papīrmalkas .... 55
i> 61 ,, „ ,, „ tf 13,17 ,, mizotu egles kluču 130.. 62 „ „ „ „ „ 21,00 „ priedes malkas . 189
„ 63 „ „ „ „ 12,00 „ „ , 108
„ 64 „ ..„ „ „ ,j 60,00 „ „ „ 540
„ 65 „ „. „ „ „ 96,00 „ „ „ 864

*» 66 „, „ „ „ „ 69,00 „ „ „ 621
,, 67 „ „ „ „ „ 6,00 „ „ „ 54
„ 68 ,, „ „ „ ,6,00 „ „ , . 54
„ 69 „ „ „ „ „ 6,00 „ „ ., ........... 54

' *, 70 ,, „ „ „ „ 6,00 „ „ „ , 54
» H » » » < » 6,00 „ „ „ 54
„ 72 „. „ „ „ 60,00 „ „ „ 540
„ 73 „ „ „ „ „ 24,00 „ egles malkas . 168
„ 74 . „ „ „ „ 18,00 „ „ „ . 126

» 75 . .„ „ „ „ „ 9,00 „ „ „ 63
„ 76 „ „ „ „. „ 30,00 „ „ „ . . 210..77 „ „ „ „ „ 12,00 „ „. „ 84
,, 78 „ ,, ,, ,, „ 12,00 ,, runguļu un bojātas malkas 66
,, 79 Torņakalna pr. st. lauk. Ns 10 12,00 ,, runguļu, bojātas un apses malkas . . 66
„ 80 „ „ „ „ NslO 12,00 „ „ '„ „ „ ., 66
„ 81 „ „ „ „ Nē 10 15,00 „ „ „ „ „ „ 82
„ 82 „ „ „ „ Ns 10 66,00 „ „ „ „ „ „ 363
>, 83 „ „ „ „ Ns 10 78,00 „ „ „ „ „ „ 429

» 84 „ „ „ „ Ns 10 69,00 „ „ „ „ „ „ 379
„ 85 „ „ „ „ Ns 10 84,00 „ „ „ „ „ „ 462
., 86 „ „ „ „ No 10 12,00 , „ „ €6
„ 87 „ „ „ „ Ns 10 9,00 „ „ „ „ „ „ 49

« 88 „ „ „ „ No 10 54,00 „ „ „ „ „ „ 297
„ 89 „ „ „ „ No 10 54,00 „ „ „ „ „ „ 297
„ 60 „ „ „ „ Ns 10 54,00 „ „ „ „ „ „ 297
„ 91 „ „ „ „ No 10 66,00 „ „ „ „ . „ „ 363
„ 92 Daugavas kr. krastā starp tilt. 35,23 steri priedes kluču 340
„ 93 „ ,, ,, ,, * ,, 51 sters papīrmalkas 450
„ 94 „ „ „ „ „ 10,64 m3 priedes kluču 140
» 95 „ „ „ „ „ 7,30 „ egles kluču . 95
,, 96 ,, ,, „ ,, ,, 2,33 „ bērza kluču . 80

Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11. Mut-
vārdu izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas,
kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutvārdu izsoles sākumam nebūs no-
drošināti ar drošības naudu 10% apmērā no piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā, ie-
sniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas

hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par šo vērtspapīru nominālvērtību,
3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

Izsolē izsludinātos materiālus departaments pārdod vienībām, bet ne vairumā, un tie pircējam
jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas.

Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izolēs vienības noņemt no izsoles
pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 10 un attiecīgās
virsmežniecībās. 19321r

Iecavas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 1. decembrī, Iecavas virsmežniecības
kancelejā, Zālītes meža muižā,

augošu un atmirušu mežu:
I iec. mežniecībā, Misas novadā, pēc platības 30 vienības no

0,12—0,37 ha, vērtībā no Ls 16—418, un apzīmētiem kokiem
5 vienības no 160—1380 kokiem, vērtībā no Ls 51—258;

III iec. mežniecībā, Dzelzāmura novadā, pēc platības 18 vie-
nības no 0,20—3,10 ha, vērtībā no Ls 21—597, un apzīmētiem
kokiem 4 vienības no 180—1282 kokiem, vērtībā no Ls 70—202;

IV iec. mežniecībā, Zālītes novadā, pēc platības 53 vienības no

0,07 3,36 ha, vērtībā no Ls 33—1764, un apzīmētiem kokiem
i ' vienību no 213 kokiem, vērtībā Ls 78;

V iec. mežniecībā, Zālītes novadā, pēc platības 18 vienības no

0,21 0,42 ha, vērtībā no Ls 148—587, Misas novadā, pēc platības
n 'o 0,28—0,40 ha, vērtībā no Ls 135—142, un apzīmētiem kokiem
3 vienības no 91—216 kokiem, vērtībā no Ls 17—35.

Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap-

stiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā.

Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai 10%
drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pec no-

solīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par kuru
vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-

ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un Valsts

zemes bankas 6% ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu mež-
ziņiem. 19242r Iecavas virsmežzinis Stuberovskis.

Jelgavas apr. polic. 3. iec.
priekšnieks izsludina par zudušu
Kārļa Valtera, no Dobeles pag.
Nabadziņiem, „Valter" sist. re-
volveri Ns 263941, kal. 7,65.
Atradējam revolvers jānodod pol.
iecirknī. 19034b

Jēkabpils pasta un telegrāfa
kantoris izsludina par nederīgu
nozaudēto radiofona abonenta
atļauju No 57, izd. 1928. g.
4. febr. ar Miķeļa Osipova vārdu.

Dobeles pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi LL N> 010880, izd.
no Dobeles pag. valdes 1928. g.
1. okt. Ns 1980 ar Irmas-Līnas
Šulcsgvardu. 16997b

Turaidas pag. valde atsauc
,,Vald. Vēstn." š. g. 224. num.
ievietoto sludinājumu par La-
tvijas iekšz. pases ser. NK
Ne 007332, izd. no Ozolmuižas
pag. valdes 1928. g. 5. janvārī
Ne 332 ar Broņislava Gaidulis
vārdu — nozaudēšanu, jo minētā
pase ir atrasta. 19062b

Siguldas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi Ns 1032, izd. no šīs
pag. valdes 1920. g. 6. apr. ar
Līzes Teteris, dzim. Rozentāls,
vārdu. 18203o

Klosteres pag. valde izsludina
par nederīgiem pieteiktus par
nozaudētiem ar Andreja Ernst-
sona vārdu izdotus šādus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšz. pasi
ser. BV Ne 016412, izd. no Klo-
steres pag. valdes 1928. g. 9. febr.
un 2) kara kļaus, apliecību
Ns 14679, izd. no Aizputes-
Kuldīgas kara apr. pr-ka 1924. g.
11. decembri. 18399b
* «.

fDažādi
sludinājumi.

*?

Madlienas-Meņģeles ev.-lut. baz-
nīcas valde

paziņo, ka 1930. g. 5. oktobri
sarīkotā mantu loterijas izlozē
vinnesti krituši uz šād. biļešu

numuriem:
N2N2 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14,

19, 22, 24, 25, 28, 33, 35, 36,
39, 40, 42, 44, 49, 54, 55, 56,
59, 61, 63, 65, 68, 70, 74, 80,
89, 90, 94, 100, 101, 105, 109,
117, 119, 120, 124, 132, 138, 145,
146, 153, 154, 155, 159, 160, 161,
163, 167, 168, 170, 173, 176, 179,
181, 184, 185, 187, 188, 196, 199,
200, 202, 209, 215, 216, 220, 225,
226, 228, 229, 231, 237, 240, 252,
253, 256, 257, 267, 268, 270, 272,
273, 274, 275, 280, 282, 289, 292,
298, 306, 308, 310, 313, 314, 319,
328, 329, 334, 336, 339, 340, 341,
347, 348, 352, 356, 361, 362, 364,
365, 376, 381, 382, 388, 393, 394,
400, 404, 405, 408, 409, 410, 413,
420, 425, 426, 427, 428, 431, 432,
434, 435, 439, 442, 447, 450, 452,
453, 455, 460, 464, 466, 468, 469,
471, 474, 477, 481, 484, 485, 488,
491, 492, 507, 508, 509, 515, 531,
541-, 555, 558, 559, 566, 570, 572,
573, 574, 576, 587, 588, 592, 596,
604, 605, 606, 609, 613, 614, 616.
618, 620, 623, 624, 634, 637, 638,
645, 648, 652, 656, 657, 665, 666,
676, 677, 678, 681, 682, 684, 685,
687, 688, 694, 696, 697, 700, 702,
705, 708, 716, 717, 718, 719, 724,
725, 726, 727, 728, 732, 735, 737,
739, 748, 749, 750, 757, 758, 760,
763, 767, 772, 774, 780, 784, 791,
792, 796, 798, 799, 802, 803, 806,
809, 813, 814. 823, 827, 828, 829,
830, 832, 835, 839, 843, 844, 847,
852, 859, 866, 871, 873, 875, 884,
889, 890, 891, 892, 893, 898, 911,
912, 913, 915, 916, 918, 919, 920,
921, 925, 927, 930, 932, 939, 941,
943, 944, 945, 948, 964, 966, 974,
980, 982, 985, 990, 991, 992, 994,
997

1001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 30,
35, 36, 39, 40, 41, 45, 48, 55, 56,
63, 64, 65y 66, 69,. 70, 73, 74, 75,
78, 80, 90, 91, 93, 95, 104, 106,

107, 114, 115, 116, 118, 129, 131,
137, 139, 142, 144, 149, 150, 154,
156, 157, 159, 161, 162, 163, 165,
175, 1,81, 184, 186, 191, 193, 194,
198, 199, 200, 205, 207, 212, 214,
222, 229, 234, 238, 239, 240, 242
243, 244, 245, 248, 251, 252, 253^
254, 257, 259, 260, 262, 264, 265,
267, 268, 271, 273, 275, 276, 278,
283, 285, 294, 300, 301, 303, 314,
315, 320, 323, 331, 332. 339, 347,
352, 353, 359, 360, 361, 366, 369,
372, 373, 378, 380, 381, 382, 383,
386, 387, 388, 389, 396, 400, 405,
416, 417, 419, 430, 431, 439, 442,
443, 448, 450, 451, 452, 458, 459,
461, 469, 470, 472, 473, 474, 475,
476, 477, 478, 479, 482, 488, 490,
494, 495, 497, 498, 499, 500, 511,
513, 519, 520, 521, 523, 525, 526,
533, 546, 547, 550, 552, 553, 556,
558, 563, 568, 569, 581, 582, 584,
586, 588, 590, 591, 593, 594, 598,
600, 603, 617, 618, 623, 628, 629,
637, 639, 642, 649, 650, 651, 654,
656, 657, 658, 661, 662, 663, 671,
674, 677, 685, 689, 693, 699, 700,
705, 712, 722, 725, 730, 731, 732,
735, 737, 740, 741, 743, 744, 746,
748, 752, 754, 756, 757, 763, 764,
766, 767, 773, 775, 779, 787, 790,
791, 793, 794, 800, 802, 803, 809,
812, 814, 818, 821, 826, 827, 829,
831, 835, 836, 838, 839, 841, 842,
843, 844, 848, 850, 851, 854, 858,
863, 869, 872, 878, 880, 887, 888,
896, 898, 906, 909, 912, 913, 915,
918, 919, 921, 922, 924, 925, 926,
928, 935, 939, 943, 944, 945, 947,
949, 956, 962, 963, 967, 969, 971,
974, 976, 977, 978, 985, 991, 992,
993, 996, 999.

2000, 4, 7, 10, 13, 15, 16, 23,
24, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 43,
53, 55, 61, 63, 64, 65, 67, 72, 74,
76, 79, 82, 87, 93, 94, 95, 108, 113,
115, 116, 119, 121. 122, 128, 130,
131, 133, 136, 137, 144, 145, 147,
149, 154, 163, 164, 166, 168, 172,
175, 176, 177, 179, 180, 183, 184,
185, 186, 197, 204, 205, 207, 208,
213, 216, 217, 218, 219, 220, 222,
226, 227, 230, 232, 237, 239, 242,
245, 246, 249, 250, 251, 255, 256,
258, 259, 261, 265, 268, 270, 272
278, 279, 284, 285, 290, 291, 294,
297, 298, 299, 302, 303, 304, 305,
306, 307, 311, 312, 317, 319, 321,
322, 323, 329, 330, 331, 335, 337,
338, 343, 346, 347, 348, 349, 353,
354, 355, 356, 359, 360, 361, 362,
367, 371, 374, 376, 377, 378, 383,
384, 385, 388, 392, 394, 395, 401,
407, 408, 411, 412, 421, 422, 423,
424, 425, 434, 437, 440, 442, 444,
447, 448, 453, 454, 459, 460, 461,
462, 463, 468, 473, 474, 477. 482,
483, 485, 487, 490, 493, 496, 507,
508, 515, 517, 520, 524, 526, 527,
529, 531, 533, 537, 539, 542, 548,
550, 551, 552, 554, 556, 560, 561,
562, 570, 574, 575, 576, 578, 579,

587, 589, 591, 596, 599, 604, 606,
607, 608 612, 613. 615, 616, 618,
621, 625, 627, 631, 634, 636, 638,
639, 640, 645, 646. 649, 653, 657,
663, 664, 666, 670, 679, 680, 684,
690, 692, 693, 695, 701, 702, 707,
712, 721, 722, 724, 728, 729, 733,
735, 738, 740, 745, 746, 759, 762,
764, 766, 771, 774, 776, 780, 786,
790, 791, 793, 794, 795, 797, 798,
799, 807, 809, 811, 819, 824, 826,
827, 832, 833, 840, 842, 844, 847,
852, 854, 855, 856, 859, 860, 861,
862, 863, 868, 870, 871, 872, 881,
882, 884, 886, 889, 890, 892, 893,
895, 897, 898, 899, 901, 903, 905,
908, 909, 916, 917, 918, 920, 921,
930, 933, 939, 942, 944, 946, 947,
950, 955, 959, 967, 969, 975, 976,
978, 979, 982, 984. 986, 988, 991,
995. 17712z

Brīdinājums.
Nozaudēts vekselis par Ls 700,

izdots no Almas, Jāņa m. Bēr-
ziņš, dzīv. Valmierā, Bīskapa
ielā Ns 7.

Visas naudas iestādes, kā ari
privātas personas tiek brīdinātas
no minētā vekseļa pretīmņem-
šanas. K. Blešiņš,

Valmierā, Bīskapa ielā Ns 7.

Valsts tipogrāfijā
dabūjami šādi Kodifikacijas

nodaļas izdevumi:

Noteikumi par strādnieku un
citu algotu darbinieku nodro-
šināšanu slimības gadījumos

(1922. g. izd.)

broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,70.

Tiesu iekārtas likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 1,60, ar pies. Ls 1,85,
iesieti „ 2,80, ,, ., ,, 3,15.

Pagasttiesu likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80,
iesieti „ 1,70, „ „ „ 2,—.

Vekseļu likumi
(1925. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0,80,
iesieti „ 1,60, ,, ,, ,, 1,90.

Kriminālprocesa likumi
(1926. g. izd.)

Šis izdevums atvieto kā Kodifi-
kacijas nodaļas 1922. g. izdevumu
(visp. not. un 1 gr.) tā arī pilnā
apmērā Kr ievijas „ycraB-b Vro-
jioBHaro CyjtonpoH3BOflCTBa", ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem
un papildinājumiem līdz 1926. g.

15. oktobrim.

Maksā *ffi *ļg"

Brošēts eksempl. 2.70 3.—
Iesiets ,,
(šagrēna kaliko) 4.50 4.90
Iesiets eksempl.
(pusādā) 5.60 ' 6.—

Rokas grāmata
Likumkrājuma lietotājiem

(1927. g. izd.)
Izdevumā iespiesti līdz 1927. g.
31. oktobrim izsludinātie likum-
došanas aktu virsraksti, norādot,
kas un ar ko atcelts, grozīts vai
papildināts, un ievietojot pie
attiecīga Lik. kr. skaitļa visu
spēkā esošo pārgrozījumu un pa-
pildinājumu pilnu tekstu. Grā-
matai pievienots spēkā esošo
aktu saraksts pēc atsevišķām

tiesību nozarēm.
Maksā:

brošēts eksemplārs ... Ls 5.—,
ar piešūt ,, 5,40,

šagrēna kaliko sēj „ 6,80,
ar piešūt , 7,20.

Alfabētisks satura rādītājs
Likumu un Ministru

kabineta noteikumu krājumam
1919.—1927. g.
(1927. g. izd.)

Izdevumā uzņemti visi līdz
1927. g. 31. decembrim Likum-
krājuma iespiesto aktu skaitļi,
norādot, kuri no tiem vēl spēkā,
kup atkrituši un kur tie uz-
meklējami 1927. gadā izdotā

,,Rokas grāmatā".
Maksā:

brošēts eksemplārs ... Ls 4,90,
ar piešūt „ 5,20,

šagrēna kaliko iesēj. .. „ 6.60,
ar piešūt „ 7.—.

Nodokļu nolikums
(1928. g. izd.)

Šis izdevums ietver visus attie-
cīgos līdz 1928. g. 31. oktobrim
izsludinātos likumus un notei-
kumus un atvieto Krievijas..Veras!, o npsiMbixT> Ha.ioraxV
(1914. g. izd.) ar visiem vēlākiem
pārgrozījumiem un papildināju-

miem.
Maksā:

brošēts eksemplārs Ls 2,40,
ar piešūt, iekšzemē.. ,, 2,70,

šagrēna kaliko iesēj... „ 4,20,
ar piešūt, iekšzemē.. ,, 4,60.

Ar pieprasījumiem jāgriežas
vienīgi Valsts tipogrāfijā, pilī,
1. istabā.

9.Rēzeknes kājnieku pulks
1930. g. 13. novembrī, pīkst. 10, savā novietojumā, Rēzeknē,
Viļēnu ielā Ns 21,

izāos jauktā izsolē
15000 Kg svaigas liellopu gajas Diegi»

pulka tekošām vajadzībām par laiku no š. g. 1. decembra līdz 1931. g.
1. aprīlim.

Lūgumi, dēļ pielaišanas izsolē mutiski, nomaksāti ar attiecīgu
zīmognodevu, iesniedzami kommisijas priekšsēdētājam, reizē ie-
maksājot drošības naudu Ls 450.

Rakstveida piedāvājumi iesniedzami pirms mutvārdu izsoles
atklāšanas. 19238r 9. Rēzeknes kājnieku pulks.

Ruskolovas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 14. novembrī virsmežniecības kan-
celejā (Ruskolovas muižā):

1. Likvidējamo augošu mežu uz fonda zemēm.
a) Kokorevas I iec. mežniecībā, Orlovas muižas jaunsaim-

niecībā No 29F un Baltinavas muižas jaunsaimniecībās NsNs 15F,
16F, 23F, pēc platības 18 vienības no 0,22 ha līdz 1,22 ha platībā
un no Ls 18 līdz Ls 109 vērtībā;

b) Numernes III iec. mežniecībā, Baltinavas muižas jaunsaim-
niecībās N0N2 98F, 112F, 120F, 122F, 162F, 187F — pēc platības
16 vienības no 0,30 ha līdz 12,0 ha platībā un no Ls 7 līdz Ls 505
vērtībā.

2. No pircējiem noteiktā termiņā neizpirktas lapu
koku atdalās.

a) Kokorevas I iec. mežniecībā, Baltinavas muižas jaunsaim-
niecībās NsNs 6F, 9F, 11F — pēc platības 6 vienības no 1,02 ha līdz
15,76 ha platībā un no Ls 395 līdz Ls 2000 vērtībā;

b) Numernes III iec. mežniecībā, Baltinavas muižas jaun-
saimniecībās N9N5 68F, 91F, 93F, 94F, 96F, 98F, 109F, 159F —
pēc platības 49 vienības no 0,22 ha līdz 3,66 ha platībā un no
Ls 15 līdz Ls 1100 vērtībā.

Mežu pārdos ar zemkopības ministra 1929. g. 3. oktobra ap-
stiprinātiem nosacījumiem.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudas no izsludinātas vienības vērtības.

. Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas
par kuru vienība nosolīta.

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

Skaidrā naudā iemaksātās drošības naudas ieskaitīs pēdējā
maksājumā.

Ja mežu pircis pats zemes ieguvējs, tad drošības naudas vietā
pieņems arī vekseli ar 2 galvinieku parakstiem.

Ciršanas biļeti izņemot pircējam jāmaksā virsmežniecībai 10%
no pirkšanas summas drošības naudas cirtumu tīrīšanai.

Ja mežu pircis pats zemes ieguvējs — drošības nauda cirtumu
tīrīšanai nav ņemama.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie I un III iec.
mežziņiem. 19240r Ruskolovas virsmežniecība.



Rp Centrālās Kopējās slimo tases
statūtu izstrādāšanas Mii.

kurai uzlikts par pienākumu vadīt arī 1930. g. pilnvarnieku vēlē-
šanas, paziņo, ka

1930. g. 28., 29. un 30. novembrī
notiks pēc Rīgas Centrālās Kopējās slimo kases statūtos 95—116 §§
noteiktas kārtības,

iiiehi pilnvarnieku velēšanas.
1. Ns 48717. Rīgas Centrālās Kopējas slimo kases dalībnie-

kiem ievēlami 60 pilnvarnieki un 60 viņu vietnieki.

2. Kandidātu saraksti jāiesniedz kommisijai līdz 1930. g.
13. novembrim,plkst. 13dienā, Bruņinieku ielā N28, ist. 28. Sarakstam
jābūt sastādītam saskaņā ar kases statūtu noteikumiem.

3. Katram kandidātu sarakstam jābūt parakstītam mazākais
no 400 kases dalībniekiem.

4. Dalībnieku vēlēšanas notiks 1930. g. 28., 29. un 30. no-
vembrī pēc zemāk norādītas kārtības pēc negrozāmiem kandidātu
sarakstiem ar sevišķām balsošanas zīmītēm. Vēlēšanās var piedalī-
ties visi Rīgas Centrālās Kopējās slimo kases dalībnieki, kuri balsu
nodošanas laikā bauda saskaņā ar statūtiem visas kases dalībnieku
tiesības un kuri nav jaunāki par 18 gadiem.

5. Vēlēšanu urnas būs 1930. g. 28., 29. un 30. novembrī
novietotas zemāk norādītās vietās un laikā. Urnu atrašanās vietās
būs izlikti plakāti: ,,Rīgas Centrālās Kopējās slimo kases pilnvar-
nieku vēlēšanu urna".

6. Ne vēlāk, kā 2 dienas pirms vēlēšanām, katram kases
dalībniekam tiks izdotas vēlēšanu zīmītes, apzīmētas latviešu un
krievu valodā ar uzstādīto kandidātu sarakstu nosaukumu, numuru
un kandidātu skaitu, pa vienai no katra kandidātu saraksta.

7. Tie kases dalībnieki, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nebūtu
saņēmuši vēlēšanu zīmītes savā darba vietā, varēs tādas saņemt
no vēlēšanu kommisijas balsošanas laikā pie vēlēšanu urnām.

8. Ierodoties pie vēlēšanu urnas, katrs vēlētājs saņem no
vēlēšanu kommisijas vienu ar kases zīmogu apzīmogotu aploksni,
ieliek tajā vienu no kandidātu saraksta zīmītēm, un nodod vienam
no vēlēšanu kommisijas locekļiem, kurš saņemto aploksni vēlētājam
redzot iemet uzstādītā vēlēšanu urnā un ar īpašu zīmogu atzīmē
dalībnieku grāmatiņā par piedalīšanos vēlēšanās, atzīmējot īpašā
sarakstā arī vēlētāja vārdu, uzvārdu un kases dalībnieka numuru.

9. Kā vēlētāja apliecība noder kases dalībnieka grāmatiņa,
kura jāuzrāda vēlēšanu kommisijai pie aploksnes saņemšanas un
balss nodošanas. Ja ceļas šaubas par vēlētāja personību, vēlētājam
jāuzrāda kommisijai arī personas apliecība (pase). Balsošanā varēs
piedalīties tikai ar Rīgas Centrālās Kopējās slimo kases grāmatiņām.

10. Kases dalībnieki, kuri līdz vēlēšanu dienai nebūtu dažādu
iemeslu dēļ izņēmuši savas kases dalībnieku grāmatiņas vai nebūtu
savas grāmatiņas pagarinājuši, varēs savas balsis nodot kases
birojā, Bruņinieku ielā N2 8, iepriekš nokārtojot tur grāmatiņas.
Grāmatiņu izrakstīšanai un pagarināšanai kases birojs būs atvērts
vēlēšanu dienās no pīkst. 8 rītā līdz 8 vakarā.

11. Tiem vēlētājiem, kuru balsošanas tiesību vēlēšanu
kommisija apstrīdētu, jānoskaidro savas tiesības kases birojā,
Bruņinieku ielā Ns 8.

12. Ja vēlēšanas laikā celtos kādas domstarpības starp
vēlētājiem un vēlēšanu kommisiju, pēdējai par to jāsastāda protokols,
kuru paraksta kā vēlēšanu kommisija, tā ari klātesošie vēlētāji —
ierunu cēlēji — un liecinieki.

13. Balsu skaitīšanu izdara vēlēšanu kommisijas. Balsis
jāsaskaita tūliņ pēc vēlēšanu beigām.

14. Balsi var nodot tikai katrs personīgi par sevi, bet nekādā
ziņā cita vietā, kaut ari ar pilnvaru.

15. Vēlēšanu zīmītes jāieliek aploksnē negrozītas, bez strī-
pojumiem, bez pierakstījumiem, bez paraksta, bez bojājumiem.
Pretējā gadījienā vēlēšanu zīmītes uzskatīs par nederīgām, tāpat
kā zīmītes, kurām pielikti klāt citi priekšmeti. Ja aploksnē būs
ieliktas vairākas viena saraksta zīmītes, tad tiks skaitīta tikai viena
zīmīte, bet ja būs ieliktas dažādu sarakstu zīmītes, tad visas būs
npHpricmc* w„
...~v,...

Piektdien, 28. novembri.
Kopējās urnas.

1. Slimo kasē, Bruņinieku ielā Ns 8 no pīkst. 8—8 v.
2. IV ambulancē, Maskavas ielā Ng.201 ,, ,, 12—7 v.
3. VI ambulancē, Aptiekas ielā Ne 18 ,, ,, 12—7 v.
4. Slimo kasu aptiekā, Matīsa ielā

No 64-a ,, ,, 4—7 v.
5. VII ambulancē, Kalnciema ielā 14 ,, ,, 12—7 v.

Piektdien, 28. novembrī.
Atsevišķas urnas.

6. Dancigera krāsotava no pīkst. 7—10 r.
7. Maikapars tab. fabr ,, ,, 11—1 d.
8. „Laima" konf. fabr „ ,', 2.30—3.30 d.
9. ,,Valdispūl" maš. fabr ,, ,, 8—10 r.

10. Rudzīša fin. fabr ,, „ 11.30—1 d.
11. O. Erenpreis ,, ,, 3—4 d.
12. PastatS Telegrāfa darbnīcas. . . ,, ,, 3—5 d.
13. Raaže svaru d „ ,, 12—1 d.
14. Juglas ķīmiskā fabr „ ,, 4.30—5.30 d.
15. Juglas ādas fabr . „ ,, 7.30—8.30 r.
16. ..Metālists" „ „ 1—3 d.
17. Svetlanova trik. fabr „ „ 5.30—8 v.
18. Kuršanskv & Himmelhoch ... ,, ,, 1.30—4 d.
19. Ziemeļu diegu manuf ,, ,, 7.30—8.30 r.
20. Spruksta cem. fabr ,, ,, 10—10.30 r.
21. Nordeķu tekstīlrūpn. , „ 1.30—2.30 d.
22. „Prima" finieru fabr ,, ,, 3.30—5 d.
23 Zerensena konz. fabr , ,, 7—8 r.
24. ,,Boston" tekstīlfabr „ ,, 11—1 d.
25. ,,Gauja" veļas mazgātava ... ,, ,, 9—9.30 r.
26. ,,Leverkus & dē!i" ,, ,,. 7—8 r.
27. Šichau kuģubūvetava ,, ,, 10—11 d.
28. A. Dombrovskv zāģētava . . . ,, 12.30—2,30 d.
29. „Stars" mašīnu fabr , ,, 7.30—10 r.
30. Volfšmidta liķ. fabr „ ,, 3.30—5.30 d.
31. Valsts degvīna noliktava .... ,, ,, 7.30—10 r.
32. Kellera maš. fabr 3.30—5 d.
33. Hovša & Michelson fin. fabr. . ,, ,, 7—8.30 r.
34. Miķelsona finieru fabr ,, ,, 4.30—5.30 d.
35. Levitas dzirnavas , „ 1—2 d.
36. ,.Viktorija" ādu ģērēt , ,, 8—10 r.
37. Vidzemes vilnas manuf , 12—3.30 d.
38. Steinerta svaru fabr ,, „ 8—9 r.
39. Rathova drāšu fabr „ ,, 10.30—11 r.
40. Rīgas konzervu fabr , ,, 12—2 d.
41. Cinkkrāsu rūpniecība ,, ,, 6.30—9 r.
42. „Trud" tabakas fabr „ ., 7.30—9.30 r.
43. Caunes 4<okapstrād. fabr „ „ 10.30—11 d.
44. Steinerta koku zāģēt (1 ,, 12—2 d.
45. Brauna koku zāģēt „ ,, 7.30—8.30 r.
46. ,,Vezuvs" sērkoc. fabr ,, ,, 10—II d.
47. Kreijenberga virvju fabr. ... .. ,, 12—12.30 d.
48. ,,Kvadrāts" ,

)( 1—7 d.
49. Voļska kastu fabr , ;j 12—1.30 d.
50. „Vitria" „ 1—2.30 d.
51. ,,Union" konf. fabr n u 3.30—5 d.

Ogrē.
52. Stārķis galdn no pīkst. 10—11 d.
53. Ogres papes fabr „ ,, 12—1 d.
54. Bērnu kolonija ,, ,, 2.30—3 d.
55. Lauksaimn. ekonom. sab „ „ 4—4.30 d.

Sestdien, 29. novembrī.

Kopējās urnas.
1. Slimo kasē, Bruņinieku ielā Ns 8 no pīkst." 7 r.—8 v.
2. II ambulancēKarlīnes ielā Ns 1-a „ „ 9 r.—7 v.
3. III ambulancē, Lāčplēša ielā Ne25 ,, „ 12 d.—7 v.
4. IV ambulancē, Maskavas ielā Ne201 ,, ?„? 12 d.—8 v.
5. „Feniksa" stiklu fabr. Valmieras

ielā 6 „ „ 10—1 d.
6. VI ambulancē, Sarkandaugavā,

Aptieku ielā Ns 18 „ „ 2—7 v.
7. Rīgas patērētāju biedrībā Brīvības

ielā Ne 186 „. .„ 2,30—6.30 v.
8. Čiekurkalnā, IV šķērslīn. Ns 7

Kopējās arodbiedr. telpās ... ,, ,, 3—8 v.
9. Aptiekā, Puškina un 1. Maskavas

ielu krustojumā ,, ,, 1—7 v.
10. Arnals <£ dēli, Dzirnavu ielā 16 ,, „ .7^-8.30 r.
11. Kuznecova aptiekā, Pētersalas

ielā 10 * . „ „. . 1—8 v.
12. ,,Daugavwood ", Ganību d. 31 . ,, ,, 1—2.30 d.
13. Latv. z.-d. str. part. Ilģeciema

rajona telpās, Slokas ielā Ns 76. ,, ,, 4—7 v.
14. Slimo kasu aptiekā, Matīsa ielā

Ne 64a „ ? „ 2—7 v.
15. Slimo kasu aptiekā, Brīvības ielā

N2 93 „ „ 2—7 v.
16. Bērnu slimnīca, Jelgavas šos.23/25 „ „ 8 r.—7 v.

Atsevišķas urnas 29.novembri.

17. Arsenāls no pīkst. 7.30—3 d.
18. A/s Bušs fin. fabr..- „ .„. 6.30—7.30 r.

„ „ , ., 12.30—3 d.
19. Petrova apavu fabr „ .. 9—9.30 r.
20. A/s „Horons" tekstīlfabr „" "„ "10—10.30 r.
21. ,,Furniers" ,,' ',, 1—3 d.
22. Russisk-Norsk Skogindustri kok-

zāģētava ,, ,, 12—2.30 d.
23. Mīlmana kokzāģ , ., 11 d.—7 v.,
24. Oehlričha eļļas fabr ,, „ 10—4 d.
25. Zuperfosfata fabr „ ,, 12 d— 6 v.
26. A/s „Potempo" „ „ 9.30—2.30 d.
27. Taubina koku zāģēt „ „ 12.30—3 d.
28. Lībeka koku zāģēt. „ „ 12.30—3 d.
29. ,,Furniers" kokzāģ. Butovičsalā . ,, ,, 1—3 d.
30. A. Dombrovska koku zāģēt. . . ,, ,, 4.30—6 v.
31. ,,Daugava" fin. fabr „ ,, 11 d.—7 v.
32. Intendantūras mantu darbn. . . ,, ,,7 r.—2 d.
33. „Vārpa" iesala fabr. ...... „ „ 12.30—1.30 d.
34. ,,Metālstamps" ........,, „ 7—9 r.
35. Šmidta cem. fabr ,, ,,' 11—4 d.
36. Rīgas biržas kuģubūvēt ,, ,, 7—9 r.
37. Rīgas biržas bagari ,, ,, 10—12 d.
38. A/s ,,Lignum" \ -j « h39. Bruno Intelman & Co./ .. .. J o a.

40. A/s Kremeri „ "„ 7—9 r.
41. Filips Šapiro ,, ,, ' 1.30—3 d.
42. Ziemeļu Baltijas koku zāģēt. . . ,, ,, 1—4 d.
43. Stearina sveču fabr ,, . ,,, 1—4 d.
44. Caldera linu fabr „ „ 1—4 d.
45. Zunde koku zāģēt. ,, ' „ 1.30—2.30 d.
46. Ilģeciema stiklu fabr , „ 1.30—3 d.
47. ,.Buffalo" „ . „ 12 d.—6 v.
48. Rīgas koku apstr. fabr. .... ,, ,, 1—3 d.
49. Nather finieru fabr. „ ,, 12—6 d.
50 . ,,Rīgas Audums" , ,, 1—2.30 d.
51. Riegerta šok. fabr ,, ,, 7.30—9.30 r.
52. Rutenberga tab. fabr. ,, „ 1—2.30 d.
53. Levina koku zāģēt ,, ,, 1.30—2.30 d.
54. Anspacha krāsot ,, „ 7.30—10 r.
55. Kremerta zāģēt , ,, 1.30—3.30 d.
56. G. Haagenseh „ ,, 7.30—8.30 r.
57. „Varonis" „ „ 1—3 d.
58. Mikelsons ,, ,, 7.30—8.30 r.
59. Kramers „ „ 1.30—2.30 d.
60. A/s Ērenpreiss , ,, 7.30—8.30 r.
61. ,,Kosmos" ,, „ 12—2 d.
62. P. Ozolnieka veļos, fabr ,, 7.30—8.30 r.
63. „Latvija" fin. fabr ,, 1—2 d.
64. Kuznecova fabr ,, ,, 7 r.—3 d.
65. Kaulu apstrād. fabr ,, 2—4 d.
66. Bērna podu fabr. Stopiņos ,, 2—4 d.
67. Livensona lenču fabr. ......
68. Kazimira ziepju fabr ļ . „ .
69. ,,Komet" ....( " " l~z a -
70. ,,Latpal" austuve . . . .'
71. Rīgas apsargās. & slēgs. sab.

Smilšu ielā 9 .....'" ... . „ „ 7—8.30 r.
72. Sarkankalna slimnīcā ,, ,, 11—1 d.

Svētdien, 1930. g. 30. novembrī.
Kopējās urnas.

1. Slimo kasē, Bruņinieku ielā Ns 8 no pīkst. 8 r.—8 v.
2. IV ambulancē, Maskavas ielā No201 ,, ,, 8 r.—7 v.
3. V ambulancē,Maskavas ielā Ns 119 „ ,,9 r.—7 v.
4. VI ambulancē, Sarkandaugavā,

Aptieku ielā Ne 18 ,, „ 8 r.—7 v.
5. Slimo kasu aptiekā, Matīsa ielā

Ns 64a „ „ 9 r.—8 v.
6. Bērnu slimnīcājelgavas šos.Ns23/25 „ ,, 9 r.—7 v.
7. Čiekurkalnā, IV šķērslīn. Ns 7 . ,, ,, 10 r.—6 v.
8. VII ambulancē, Kalnciema ielā

N» 14 „ „ 10 r.—6 v.
9. Slokas ielā Ns 76, Ilģeciema rajona

telpās . . . „ ,, 10 r.—6 v.
10. Bolderājā, aptiekā, Mencu ielā la ,, ,, 10 r.—6 v.
11. Vec-Mīlgrāvja aptiekā, Emmas

ielā 20b „ „ 10—1 d.
12. Jaunjelgavā, slimo kases telpās . ,, ,, 10—1 d.

Statūtu izstrādāšanas kommisija.

Spiestuves u. izdevu, akc. sab.

Ernst Plates
sasauc 1930. g. 20. novsmbrī,
pīkst. 20, Rīgā, M. Monētu ielā 18

akcionāru
ārkātt. vispārēju sapulci

ar šādu dienas kārtību:
1) Hipotēkas uzņemšana uz ne-

kustamo īpašumu.
2) Dažādi jautājumi.

19306 Valde.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Akc. sab. ,,Nord-West" ziņo,
ka sab. kantorī nozudis blanko
vekselis bez termiņa m .'Ns 863
par Ls 1000,—, * veks. dev.
A. Turks, žiranti: Balvu P. S.
,,Ausma ", akc. sab. ,,Nord-Vest"
D. Spektorov. Visas naudas
iestādes kā arī privātpersonas
tiek brīdinātas no minētā vekseļa
pretīmņemšanas. 19318b

Akc. sab. ,,Nord-West",
Rīgā,-Dzirnavu ielā Ns 66.

īaiitssSiiiffloluiifis
Valkas nod. 1930. g. 12. oktobra

mantu loterijas

vinnestu saraksts.
Vinnestu vērtība no:

Ls 151—200, Ns 3494, 7093.
„ 101—150, Ns 3671.
„ 51—100, Ns 700.
„ 11— 50, Ne 905, 1752.

1—10ļ
NsNs 18, 48, 61, 135, 142, 177,

187, 188, 210, 224, 234, 243, 320,
323, 361, 411, 412, 419, 425, 441,
443, 476, 531, 576, 589, 595, 596,
613, 636, 652, 672, 702, 711, 746,
763, 777, 814, 825, 840, 842,853,
857, 869, 884, 892, 928, 936, 938,
948, 966, 970, 995.

1021, 51, 53, 58, 72, 80, 84,
100, 105, 113, 159, 190, 192, 227,
244, 259, 273, 282, 321, 357, 393,
411, 432, 445, 489, 494, 497, 532,
546, 555, 567, 585, 591, 611, 629,
644, 648, 652, 703, 729, 741, 744,
797, 814, 824, 841, 846, 858, 875,
882, 904, 912, 926, 956, 981, 992,

2008, 21, 60, 111, 234, 281,
288, 337, 348, 360, 367, 396, 410,
414, 421, 424, 433, 450, 512, 530,
543, 555, 622, 668, 679, 682, 692,
712, 720, 751, 773, 784, 798, 845,
874, 924, 930, 965, 971, 984, 989.

3000, 32, 89, 96, 104, 117, 148,
215, 252, 281, 324, 330, 393, 394,
405, 431, 435, 468, 489, 496, 542,
546, 571, 572, 620, 634, 697, 746,
778, 788, 790, 801, 808, 811, 878,
895, 896, 926, 954, 957, 970, 996,
999.

4007, 10, 13, 141, 161, 192,
195, 207, 216, 225, 236, 239, 253,
261, 262, 266, 274, 314, 353, 370,
395, 400, 416, 422, 426, 440, 443
471, 478, 492, 504, 509. 517, 524
545, 548, 576, 582, 586, 626, 650 *
679, 690, 692, 728, 732, 743, 753
754, 794,849,868,941,999.

5007, 90, 111, 123, 132, 136,
144, 151, 179, 217, 224, 244 269
313, 406, 428, 445, 447, 453, 527,
529, 530, 544, 565, 584, 612, 619,
659, 679, 686, 719, 754, 758, 770,
773, 776, 817, 823, 851. 852, 868,
879, 902, 925.

6010, 20, 37, 50, 117, 134,
135, 149, 165, 170, 184, 199, 203,
214, 248, 260, 262, 282, 336, 364,
416, 453, 456, 457, 499, 531, 533,
535, 548, 560, 563, 569, 616, 624,
655, 674, 721, 726, 753, 758, 777,
818, 822, 828, 830, 831, 851, 905,
914, 935, 944, 952, 972.

7004, 31, 38, 43, 49, 64, 65,
78, 111, 117, 152, 154, 206, 209,
266, 283, 293, 294, 304, 308, 367,
380, 412, 426, 440, 455, 534, 558,
588, 608, 655, 680, 690, 706, 707.
711, 718, 733, 741, 742, 745, 771,
776, 786, 787, 814, 840, 874, 875,
876, 894, 921, 946, 999.

8001, 10, 18, 28, 34, 40, 5S,
59, 70, 72, 73, 90, 171, 178,
193, 197, 229, 247, 259, 309, 320,
333, 357, 386, 403, 425, 447, 462,
484, 498, 5.15, 541, 543, 5V39, 639,
658, 702, 715, 724, 735, 754, 817,
823, 943, 958, 959.

9034, 59, 61, 75, 87, 115,.
133, 139, 165, 185, 234, 247, 262,
275, 288, 333, 346, 356, 357, 369,.
384, 389, 407, 437, 476, 558, 575,
604, 627, 665, 669, 672, 673, 675,
690, 720, 735, 739, 742, 782, 794,
816, 832, 860, 871, 878, 884, 922,
927, 957, 994. 18443r

Atsevišķo tirdzniecības un
rūpniecībasuzņēmumu darbi-
nieku slimo kases dalībnieku
pilnvarnieku vēlēšanu

noteikumos,
kuri ievietoti ,,Valdības Vēst-
nesī- ' š.g. 245. numurā, ir ievie-
susies drukas kļūda. Šī sludi-
nājuma 3. pantam jāskan:..Pilnvarnieku vēlēšanas notiks
1930. g. 28., 29. un 30. novembrī
pēc zemāk norādītās kārtības,
uz proporcionalitātes ^pamatiem,
pēc kopējiem negrozāmiem kan-
didātu sarakstiem. Vēlēšanās
var piedalīties visi Atsevišķo
tirdzniecības un rūpniecības uz-
ņēmumu darbinieku slimo kases
dalībnieki, kas vecāki par 18 ga-
diem un kas 1930. g. 27. nov-
bauda, saskaņā ar statūtiem,
visas kases dalībnieku tiesības".

Statūtu izstrādāšanas kommisija.
Latvijas-Lietuvju sporta biedrības

„Vytis" Jelgavas norlaļas
sarīkotas sudraba mantu loterejas
1930. g. 26. oktobrī vinnestu
saraksts. Vinnesti krituši uz šād.

biļešu numuriem.
17, 32, 44, 53, 127, 259, 340,

360, 404, 455, 496, 604, 763, 765.
821, 850,

1047, 1090, 1239, 1252, 1269,
1327, 1438, 1550, 1596, 1666,1702, 1748, 1774, 1797, 1893,1910,

2067, 2117, 2135, 2151 , 2 178
2224, 2330, 2437 , 2470 , 2574
2591 , 2598, 2659, 2695 , 2727
2932. 19305

Akciju sabiedrības,Jnir,
Rīgā, M. Nometņu ielā Ne 6,

Bilances konts 1929. g. 31. decembri.
Aktīvā Ls Pasīvā Ls

Kases konts .... 5314,99 Akciju kapitāla konts 200 000,—
Vekseļu konts . . . 146 752,74 Kreditoru konts . . 345 986,44
Debitoru konts . . . 246 115,66 Akceptu konts . . . 240 683,45
Mašīnu un inventāra Amortizācijas konts. 9 590,93

konts 189 195,17 Peļņas un zaudējumu
Preču un materiālu konts2111.konts . . . . . ? 210 993,46

Ls 798 372,02 Ls 798 372,02

Peļņas un zaudējumu konts 1929. g. 31. decembri.
Debets Ls Kredīts Ls

Tirdzniecības izdev. . 35 398,84 Preču konts .... 171817,57
Algas 110 601,62
Procenti 14 366,29
Provizijas 9 339,62
1929. g. peļņa . . . 2 111,20

Ls 171 817,57 Ls 171 817,57

19212z Vald
~

itas savstarpējās ops aioiāšanas Mullas
bilance 1930. g. I. janvāri.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Kasē skaidrā naudā . 413,82 Kapitāli:
Noguldījumi: Pamatkapitāls .... 4649,84
Ārlavas krāj-aizd. s-bā 16 282,41 Rezerves kapitāls . . 3 687,28'
Ārlavas patērētāju b-bā 6329,52 Apdroš. kapitāls. . . 13 940,02
Dalības naudas: Speciāli kapitāli:
Savstarp. apdroš. Centr. Kooper. darbin. palīdz.

sav 50,— fonds 1 924,98
Inventārs 1 093,84 Pārejošās summas:
Dažādas prasības: Nākošā gada prēmijas 706.8&
Nenomaksātas apdroš. Neizmaksāta alga un

vietējās biedr. un īre 160,—
pag. pašvaldībai . . 8 500,—

Pārejošās summas:
Pārapdrošināšanas prē-

miju rezerve. . . . 9,86

Kopā 32 679,45 Kopā 25 069 —
Iztrūkums — — Tīrs atlikums Ls 7 610,45

Bilance Ls 32 679,45 Bilance Ls 32 679,45
Peļņas un zaudējumu rēķins.

Debets. Ls Kredīts. Ls
Tekoši izdevumi . . . 2 472,85 Prēmijas un piemaksas 8817,28
Pārapdrošin. prēmijas 283,25 Iepriekšēja gada prēm.
Zaudējumu atlīdzība . 100,— rezerve — —?

Pārapdroš. kommisijas 74,95
Pārapdrošināš. zaudē-

jumu atlīdzība . . ---. „
Augļi (%%) . ? ? ? 1574,32

Kopā Ls 2 956,10 Kopā Ls 10 466,55
Tīrs atlikums Ls 7 610,45 Zaudējums Ls

Kopā Ls 10.466,55 Kopā Ls 10466,55
18835 Valde.

Talsu vācu sabiedr. kase
paziņo interesentiem, ka viņa līdz turpmākam rīkojumam maksās:

par noguldījumiem ar 3 mēn. uzteikšanu 8%
un sākot no 1930. g. 1. decembra,

19307 par tekošiem rēķiniem 5%. ' Valde.
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