
Rīkojums par žīdu izglītības pārvaldi.
Atļautie lidojumu virzieni gaisa satiksmē.
Rīkojums par operāciju paplašināšanu

Sprukstu pieturas punktā.

Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums Nr. 102
1930. gada 10. maijā.

1. Saskaņā ar Izglītības ministrijas
iekārtas 24. pantu ar š. g. 1. maiju Žīdu
izglītības pārvaldes līdzšinējās skolu no-
daļas vietā nodibinu divas atsevišķas no-
daļas: tautskolu nodaļu un vidus- un arodu
skolu nodaļu, kuras vada atsevišķi no-
daļu vadītāji.

2. Žīdu izglītības pārvaldes tautskolu
nodaļai piekrīt obligātorisko valsts, paš-
valdību un privāto žīdu skolu un citu
žīdu pirmmācības un audzināšanas ie-
stāžu pārzināšana un uzraudzība.

3. Žīdu izglītības pārvaldes vidus- un
arodu skolu nodaļa pārzina vispārīgās iz-
glītības valsts, pašvaldību un privāto
žīdu vidusskolu, arodu skolu un kursu
administratīvās un saimniecības lietas,
kā ari pārrauga un kontrolē šo iestāžu
paidagoģisko darbību. Bez tam vidus- un
arodu skolu nodaļa pārzina arī sarīko-
jamos žīdu vidusskolu skolotāju un taut-
skolotāju kursus un visas žīdu ārpus-
skolas izglītības lietas.

4. Zīdu skolu inspektors sava darbība
attiecīgi pakārtots arī pārvaldes taut-
skolu un vidus- un arodu skolu nodalām.

5. Žīdu izglītības pārvaldes un at-
sevišķo nodaļu darbvedības pienākumus
izpilda pārvaldes kanceleja.

Izglītības ministris E. Ziemels.
Sekretārs V. Vīgants.

Apstiprinu.
1930. g. 6. maijs.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Atļautie lidojumu virzieni gaisa
satiksmē.

(Izdoti uz gaisa satiksmes likuma 20 un
27. § pamata.)

Izpildot gaisa satiksmes likumu un
izdotos gaisa satiksmes noteikumus, kā
ari tos, kuri varētu tikt izdoti, visām
lidmašīnām, pārlidojot Latvijas terri-
toriju, jāietur šādi lidojumu virzieni
(vietu apzīmējumi pēc Osiņa un Mant-
nieka Latvijas kartes, III izdevums,
mērogs 1:420.000), nākot no:

1. Rīgas uz Tallinu un otrādi: Rīgas
aerodroms - J. Mīlgrāvis - Ķīšu ezera
ziemeļa gals-Langa c.-Rīgas jūras līcis
līdz Ainažiem.

2. Rīgas uz Ļeņingradu un otrādi:
Rīgas aerodroms - J. Mīlgrāvis-Ķīšu ezera
ziemeļa krasts - Baltezers - Rīgas - Pleska-
vas šoseja līdz Igaunijas robežai.

3. Rīgas uz Smoļensku un otrādi:
a) Rīgas aerodroms - Švarceka mž.-

Baloži - Baldone - Birzgale - st.
Tauerkalns - Daudzese - Aži - Du-
nava - Kalups - Višķi - Škelteņi -
Skaisti - Indra - Latvijas SSSR
robeža.

b) Rīgas aerodroms - Švarceka mž. -
Ikšķile - Ogres upes līnija - Vec-
Bebri - Jaun-Kalsnava - Atašiene -
Antonopole-Zilupe.

4. Karalaučiem uz Smoļensku un
otrādi:

a) Meitene - Bauska - Bārbele - Mūr-
muiža - Daudzese - Sunākste - Birži -
Dignāja - Preiļi - Peimanu ez. - Kau-
nata - Rogaiži - Raipole - Zilupe:

b) Imbradas - Vilkamiests - Skruda-
liena - Kaplava - Krāslava - Dau-
gavas labais krasts.

5. Karalaučiem uz Rīgu un otrādi:
Latvijas-Lietavas robežas krustojums ar
Rīgas-Kauņas šoseju - Liel-Vircava-Dan-
dale-Pētera mž. - Beberbeķi - Piņķi - Rīgas
aerodroms.

6. Turmontiem uz Rīgu un otrādi:
Turmonti - Ilze - Eglaine - Asare - Āži -
Daudzese - st. Tauerkalns - Birzgale -
Baldone - Baloži - Švarceka mž. - Rīgas
aerodroms.

Pasta un telegrāfa direktors A. Auziņš.

Vec. inženieris J. Jēriņš.

Apstiprinu.
1930. g. 12. maijā.

Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Rīkojums Nr. 249
par operāciju paplašināšanu Sprukstu pie-

turas punktā.
No 1930. g. 20. maija ievedu Sprukstu

pieturas punktā, bez jau tur pastāvošām
pasažieru operācijām, arī bagāžas operā-
cijas.

Sakarā ar to uzdodu noteikumos
Ko 330, kas publicēti 1928. g. „VaIdības
Vēstneša" 55. numurā un ,,Dzelzceļu
Vēstneša" 11. numurā, papildināti un

izlaboti ar vēlākiem rīkojumiem, pie
Sprukstu pieturas punkta nosaukuma
operāciju apzīmējuma ,,p" vietā likt ,,pb".

Dzelzceļu galvenais direktors A. Rode.
Ekspluatācijas direktors R. Garsels.

Finanču direktora v. i. J. Leitis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Muitas nodaļa stacija Rīga-Galvenā sā-
kot ar š. g. 15. maiju būs atvērta

no pulksten 6.50 līdz 13.00 un
19.50 „ 24.00.

Muitas priekšnieks Dinsbergs.
Kancelejas pārzinis (paraksts).

Pazmojums.

Zemkopības departamenta kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 25. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Krapes
meliorācijas sabiedrības ,,Lubīte" dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Rīgas apriņķa
Krapes pagasta Lubītes upītes regulēšanas
projektu.

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

Rīgā, 1930. g. 8. maijā.

Kultūrtecrmiskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Izlabojums.
,,Valdības Vēstneša" š. g. 104. numurā

iespiestā Pieminekļu pārvaldes rīkojuma
pirmā pieminekļa numurā ieviesusies
kļūda: N? 650 vietā jābūt: 605.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 3. maija rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz Alfrēda Kārļa dēla
Rutka meklēšanu, kas uzsākta ar paziņojumu
,,Valdības Vēstneša" 1920. gada 10. jūnija
129. numurā.

1930. g. 13. maijā.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu š. g. 10. maija rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz Alfreda-Nikolaja Au-
gusta d. Apškalēja meklēšanu, kas uzsākta
ar paziņojumu 1925. g. ,.Valdības Vēstneša"
281. numurā.

1930. g. 13. maijā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

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

12. Bauskas kājnieku pulka komandieris
izbeidz ,,Valdības Vēstneša" 1923. g. 289. nu-
murā izsludinātā kareivja-dezertiera Kārļa Er-
maņa d. J a u n z e m a meklēšanu, jo viņš ir
atrasts.

Pulkvedis Hasmanis.
Tieslietu darbvedis, virsleitnants Briedis.

Meklējamo personu saraksts JV° 467.
32274. Alperts, Levs Girša d., , dzim. 1908. g.

22. V. — Daugavpils kara apr. pr-ka r. Xs 5660
no 25. IV 30. (3. V 30.), nav ieradies uz iesauk-
šanu obligat. aktīvā kara dienestā febr. 1930. g. —-
Arestēt un nog. mekl. rīcībā.

32275. Afanasjevs, Jevgeņijs Parfenta 0.,
dzini. 1894. g. — Meklē: Rīgas 14. iec. miert.
ar r. JV° 324. no 20. IV 30. (7.-V. 30.), apv. pēc
S. I. 607. p. 2. d. — Paziņot dzīv. vietu krini.
pol. pārv. Rīgas rajonam.

32276. Bērmans, Ivaņins Jēzupa d., dzini.
1906. g. 15. IX — Paziņot dzīv. vietu un ar
kādiem karaklaus. dokumentiem uzturas, Ma-
donas kara apr. pr-kam ar JVe 2872 no 26. IV 30.
(7. V 30.), atrāvies no karaklausības.

32277. Bergmans, Ermans |āņa d., 47 g.
vecs. — Talsu iec. miert. r. N» 296 no 28. IV 30.
(5. V 30.), apv. pēc S. I. 574 p. !. d. — Apcietināt
un pievest mekl.

32278. Baltiņš. Kārlis Kārļa d., dzini.
30. VI 1910. g., pied. pie Smiltenes pils. — Meklē:
Valkas apr. 2. iec. miert. ar r. JVe 170 no 26. IV 30.
(5. V 30.), apv. pēc S. I. 581. p. 2. d., 57. p. 3. pkt.—
Apciet. — Saraksti izprasīt no krim. pol. pārv.
Rīgas rajonā.

32279. Brustiņš, Ābrams Michaila d., dzim.
16. V 1908. g.. pied. pie Rīgas. — Tukuma - Talsu
kara apr. pr-ka r. jsfe 3385 no 16. IV 30. (5. V 30.).
febr. 1930. g., kā arī vēlāk nav ieradies karakl.
kommisijā uz med. apskati. -- Noskaidrot at-
tiecības pret karaklausību, paz. par to mekl.

32280. Bāliņš, Jānis-Voldemārs, dzim. 29. VI
1910. g., Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. ar r. no 28. IV
30. (6. V 30.), apv. piesavin.

32281. Bīriņš, Elza Kristapa m., dzim. 2, III
1895. g.. Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu
krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. ar r no 26. IV
30. (2. V 30.), apv. krāpšanā.

32282. Celmiņš, Johans Ernesta d., 58 g. v.,
pied. pie Rīgas. — Paziņot dzīv. vietu Rīgas
4. iec. miert. ā'r J* 630 no 25. IV 30. (5. V 30.),
apv. pēc S. I. 276. p. I, d.

32283. Cernovskis, Mikla Krišjāņa m., 30 g. v.,
pied. nie Jēkabpils pils. — Pazinot dzīv. vietu
Jaunjelgavas iec. miert. ar .Ne 1684 no 26. [V 30.
(3. V 30.), apv. pēc S. !. 581. p. I. d.

32284. Dekterovs, Sīmans Aleksandra d. . 15 g.
vecs. - Rīgas 16. iec. miert. r. .Ne 418 no II. IV
30. (6. V 30.). apv. zādzībā. — Nogādāt mekl.
rīcībā.

32285. Džuks, Kārlis, dzim. 20. XI11908. g.—
Pazinot dzīv. vietu Auces iec. miert. ar V> 2n6
no 20. IV 3Q. (3. V 30.), apv. pēc S. I. 581. p. I. d.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
;adu 22,— par: Ls

"k
gadu12,—gadu 18 —

i men 6,— 2 gadu 10,—
2,— 3 mēn 5,—

iesūtot pa pastu 1 „ 1JO
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru . .' —,10

Latvijas valdības Jg^ oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot <^S^^^^m^m^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija: 'SC^^^^Sl^^^^^i Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī N? 2. Tālrunis 20032
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Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^J$pr Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas —,80

Latvijas bankas darbinieks

NIKOLAJS RITTERS I
miris š. g. 12. maijā.

Viņu piemiņā paturēs

Latvijas banka. I



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 25. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Krapes meliorācijas sabiedrībā ^Lubīte",

jāņem dalība pie ' kopējo Rīgas apr. Krapes pag. Lubītes upītes regulēšanas darbu izvešanas un izvesto darba kārtībā uzturēšanas.

Darbu

3 Dalībniekam Mā*u NsNs „_„ _ +. . . _. izmaksa pēc

£ Dalībnieka piederošo vai K Pagasta atrodas mājas projekta,
Dalībnieka īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes

o. vārds un uzvārds . .. esošo māju mēmie- zemes niederēia dalībnieku

*
apZ,mejUmS

nosaukums ,
dbaS gra

A
mfP J balsu skaitu?fi nosauKums plāniem reģistra .

z; Ls

! Mārtiņš Donats īpašnieks Rujen-Donati 1227 Krapes pagasta Krapes,»uižas \ 1307.-
J^^^^

akst^iz-

2. Jānis Salla „ Rujen-Zaļunn 1249 ... „ „ „ , "A— mas UZSkatāmas par pamatu
3. Jānis Kaktiņš Mantojuma masa Rujen-Btilli 1243 .,.. ,, ,, ,., Plao„— dalībnieku maksājumu no-

4 n Trīne Marga, dz.Beitan. 2) Kārlis teikšanai un nokārtošanai kā
' m o\ a -„ n,„i:„ ^,;„, ? pie darbu pirmreizēiās izve-Marga, 3) Anna Ozphņ, dzim. lanas t - ari pie jzvesto
Marga un 4) Emīlija Ogren, dz. _ darbu uzturēšanas kārtībā
Marga īpašnieki Mises-Mārtiņi 1229 „ ,, ,, ,, Ti6l,— turpmāk, neņemot vērā darbu

5 Reinis Kaktiņš īpašnieks Birzmaļi 60F 3394 ,, ,, ,, ,,, 367,— faktisko izmaksu, kura var
6^ Mārtiņš Vīksne Mantojuma masa Jaunsaimniecība 50F(52F) — ,. „ „ „ 228,— būt mazāka vai lielāka.

7. Andrejs Sudars īpašnieks Cerības 59F 3356 ,, ., ,, ,., 462,—
8. Andrejs Vīksne ,, Mardzenieki 58F 3879 „ ,, ,, „„ 262,—
9. Mežu departaments ,, Rembates virsmež- — „ ,. ,, „ 347 —

niecība

Rīgā, 1930. gada 8. maijā. Kultūrtecrmiskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

32286. Eglīts, Rūdolfs Andreja cl., dzim.
28. II 1873. g., Latvijas pav. — Rīgas apgabala
tiesas svar. lietu iziri, tiesn. A. Alartinsona r.
JVo 9 no 26. IV 30. (5. V 30.), apv. pēc S. 1. 574. p.
2. d. — Atvest mekl. darba istabā spaidu kārtā.

32287. Eglīts, Rūdolfs Andreja d., dzim.
1873. g. 28. II. -- Paziņot dzīv. vietu krim.
pol. pārv. Rīgas rajona pārz. ar r. no 26. IV 30.
(2. V 30.), apv. aprakst. mantas nepiegād. ūtrupei.

32288. Gerantovičs, Vladislavs Vikentija d.,
17 g. vecs. — Nepilng. zemkop. un amatnieci'kol:
dir. Irlavā r. JV° 165 no 8. IV 30. (7. V 30.), iz-
bēdzis no kolonijas. — Apciet.

32289. Orišen 'ts, Jēzups, dzim. 29. III 1878. g.,
Latvijas pav. — Rīgas. 1. iec. miert. r. JNfā 488
no 3. IV 30. (5. V 30.). apv. pēc S. 1. 276. p. 1. d. -
Apciet. un nogād. mekl. rīcībā.

32290. Oodkalns, Arnolds Kārļa d., dzim.
24. I 1893. g., nied. pie Tukuma. — Rīgas 5. iec.
izm. tiesn. r. .No 1147 no 28. IV 30. (6. V 30.),
apv. pēc S. I. 600. p. 1. d. — Apciet.

32291. Glēzers, Bērs Haima d., dzim. 13. III
1904. g., Lietavas pav. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas 1. iec. miert. ar JVo 604 no 25. IV 30.
(6. V 30.), apv. pēc S. 1. 607. p. 1. pkt.

32292. Hveckovs, Pēters Viktora d., dzim.
1868. g., Lietavas pav. —• Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 4. iec. miert. ar Nfe 577 no 24'. IV 30. (30. IV
30apv. pēc S. 1. 276. p. I. d.

32293. Jarosevičs, Rvszards Konstantīna d.,
42 g. vecs. — Pazinot dzīv. vietu krim.-pol. pārv.
Rīgas raj. pārz. ar r. no 30! IV 30. (7. V 30.),
apv. krāpšana.

32294. Kvīkuss, Kārlis Jāņa d., dzim. 18. VIII
1909. g., pied. pie Rīgas. — Krim. pol. pārv.
Rīgas rajona pārz. r. no 30. IV 30. (7. V 80.),
apv. zādzībā. — Apcietināt.

32295. Kleins, Kārlis Pētera d., 21 g. vecs,
pied. pie Cēsu pils. — Krustpils iec. miert. r.
JV° 378 no JO. IV 30. (7. V 30.), apv. pēc S. 1.
581. p. 1. d. — Pieprasīt galv. Ls 50,— līdz ie-
maksai apciet.

32296. Krauklis, Pēteris, dzim. 18. X 1887. g.,
Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 4. iec
miert. ar JV° 365 no 24. IV 30. (7. V 30.), apv.
pēc S. 1. 407. 1. p.

32297. Krevners, Averkijs Foma d., dzim.
10. VIII 1906. g. — Paziņot dzīv. vietu un ar
kādiem karakl. dokumentiem uzturas Madonas
kapa apr. pr-kam ar M> 2872 no 26. IV 30. (7. V 30.),
atrāvies no kara klausības.

32298. Kuzņecovs, Afanasijs, 21 g. vecs,
pied. pie Liepājas. — Krim. pol. pārv. Rīgas
raj. pārz. r. no 30. IV 30. (5. V 30.), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

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

I ?o i
E ?£ « « o. £

Apriņķu un pilsētu ]2 S £ > -6 - C '?£ — M £

nosaukums| g 3 £ .« £ £ J| ģ, |> « - j|*? f g
H H S c/a H Q M 0. Q Sjo. W < CO £- tt. J H £ -

Rigas pilsēta. ... 16 —398 152 20 39 21 118 — 6 — — 1 l! 1 27 — 6
Rīgas apr 2 — 47; 4 5 I — 14 ,- 1 1 _ 5 _ 6
Cēsu apr —ļ — 5 11 5 1 — 11 — 1 — — —

_ _ _ _
9

Valmieras apr. ... 5ļ— 1 — — 7 3 5— 1 — — — — — 7 — 20
Valkas apr — — 9 3 14 10 3 4 — — — — 1 1 3
Madonas apr. ... 1—43 1 11 — 2 27 — — _____

g
Liepājas pilsēta. . . I — 57 19 3 — — 27 — — — — — _ 19 _ 3
Liepājas apr. ... — —. — 1 2— 1 2 — — — — — _ļ ] 4
Aizputes apr —i — 1 — 1 1 —- 15 — — — — — I 1 [ gl
Kuldīgas apr. ... 2, — 5 4 15 3 115 1_ jj 1 2
Ventspils apr. ... — — — 5 I— 2 2 — — — — — 1] I 44
Talsu apr ?— — I 4 1 23 — — —ji_ 4
Tukuma apr. ... 1— 2— 2 — — — — — —— — _L_ _ _ jļ _ 3
Jelgavas pilsēta .. 4—146 L 3 4 2 3 — _ _ _ _ _ —
Jelgavas apr 2 — 2 18ļ — 1 1 2 — _!_ _ _ 3 _ 1
Bauskas apr. ... 1 — 31 8 — — — ] — — — — — —' _ j l 5
Jēkabpils apr. ... — — 1 6— 3 141 — — — — — — > _ _ 5
Ilūkstes apr 1_6- 1 — 5 — — — 3I _ _
Daugavpils apr. . . I — 39 3 1 4 4 101 — — — — — — 1 2 14
Rēzeknes apr. ... — - I 4 — —' — - — — j. _ 7' .7
Ludzas apr 4| — 1 2 — 1 1 29 —' — — — — _ _ ģj 5
Jaunlatgales apr. . . — —' 1 1 16 1 5 94 —ļ _ 34 _ 3g

Kopā 41 —795 240 100 81 52 5391— 9! —ļ 2 sļ 2I147 3220

I Veselības departaments.

32299. Kāns, Edgars Ludviga d., dzim. 10. IX
1886. g., Latvijas pav. — Rīgas 2. iec. izm.
tiesn. r. JVs 728 no 29. 111 30. (5. V 30.), apv.
pēc S. I. 448. p. un 440. p. — Apciet. un ieskaitīt
mekl. rīcībā.

32300. Kleins, Voldemārs Kārļa d., dzim.
6. 1 1887. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas 6. iec.
miert. ar JVs 795 no 25. IV 30. (7. V 30.), apv.
pēc S. I. 611. p. 3. pkt.

32301. Kurgalovs, Jāzeps, dzim. 1863. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 4. iec. miert. ar JV° 779
no 15. IV 30. (5. V 30.), apv. pēc S. 1. 276. p. 1. d.

32302. Lukaševičs, Kazimirs, dzim. 7. XII
1906. g. — Daugavpils kara apr. pr-ka r. JVs 5860
no 26. IV 30. (2. V 30.), nav ieradies uz iesauk-
šanu obligator. aktīvā kara dienestā febr. 1930. g.
— Arestēt un nogād. mekl. rīcībā.

32303. Kirkelevičs, Mans Bēra d., dzim.
20. V 1908. g. — Tas pats.

32304. Laksa - Timinskis, Valentīna, dzim.
25. XII 1909. g. — Pazinot dzīv. vietu Daugav-
pils 2. iec. miert. ar JV°83Š no 25. IV 30. (2. V 30.),
apv. pēc S. I, 574. p. 1. d.

32305. Marcinkevičs, Vladislavs Augusta d.,
dzim. 1902. g. ,pied. pie Jēkabpils. — Krustpils
iec. miei;t. r. JV° 142 no 25. IV 30. (5. V 30.), apv.
pēc S. 1. 616. p.— pieprasīt galv. Ls 300,— apm.,
līdz iemaksai apciet.

32306. Mazitans, Ignats Floriana d., dzim.
4. XI 1907. g.—Ludzas kara apr. pr-ka r. JVs 2956
no 25. IV 30. (5. V30.), atrāvies no kara klausīb.
izpildīšanas.— Noskaidr. attiecības pret karakl.,
paz. par to mekl.

32307. Malads, Gotfrīds, dzim. 19. III 1909. g.
— Pazinot dzīv. vietu Auces iec. miert. ar JV° 26fi
no 26. IV 30. (5. V 30.), apv. pēc S. I. 581. p. 1. d.

32308. Mukas, Romāns Antona d., dzim.
1. I 1900. g., pied. pie Rīgas. — Krim. pol. pārv.
Rīgas raj. pārz. r. no 25. IV 30. (2. V 30.), apv.
piesavin. — Apciet.

32309. Miklaševičs, Antons, apm. 48 g. v.,
pied. pie ļāsmuižas pag. — Meklē: Latg. apgblt.
2. krim. nod. ar r. JVs 11004 no 29. IV 30. (6. V 30.),
sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 mēn. — Apciet.

- Izpildu rakstu piepras. no krim. pol. pārv ,
Rīgas rajona.

32310. Malads, Alvīne Friča un Dores m.,
dzim. 27. II 1914. g., pied. pie Tukuma pils. —
Pazinot dzīv. vietu Auces iec. miert. ar JVe 26f]
no 26. IV 30. (3. V 30.), apv. pēc S. 1. 581. p. 1. d.

32311. Norrings, Helmuts Jāņa d., dzim.
29. III 1906. g., pied. pie Veravas pag. — Rīgas
apr. 2. iec. izm. tiesn. r. JN° 1035 no 30. IV 30,
(7. V 30.), apv. pēc S. !. 583. p. 2. pkt. — Apciet,
un ieskait. mekl. rīcība.

32312. Paegle, Reinholds, dzim. 28. X 1896. g.
— Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. r. no 30. IV
30. (6. V 30.), apv. zādzībā. — Apciet.

32313. Polis, Arnolds Kārļa d., dzim. 12. III
1904. g. — Rīgas 12. iec. miert. r. JVs 925 no
23. IV 30. (6. V 30.), apv;. pēc S. I. 607. 2. p. —
Apciet. un nogād. mekl. rīcībā.

32314. Romanovskis, Jevgeņijs, dzim. 19. II
1908. g. — Daugavpils kara apr. pr-ka r. JVs 5860
no 25. IV 30. (2. V 30.), nav ieradies uz iesaukšanu
obligator. aktīvā kara dienestā febr. 1930. g.
Arestēt un nogād. mekl. rīcībā.

32315. Reiss, Hermans Annas d., dzim. 1903. g.
pied. pie Liepājas. — Paziņot dzīv. vietu Jelgavas
pils. iec. miert. ar JVs 709 rio 26. IV 30. (4. V 30.),
apv. pēc S. I. 581. p.

32316. Stanko, Jāzeps Boleslava d., dzim.
17. VII 1903., Latvijas pavalstnieks — Rīgas
XI iec. miert. r. JVs 1000 no 16. IV 30. (5. V 30.),
apv. pēc S. 1. 574. p. 1. d. — nogādāt mekl. rīcībā.

32317. Stepulanoks, Pēters Stepana d., dzim.
7. VII 1908. g. — Ludzas kara apr. pr-ka r.
JVs 2956 no 25. IV 30. (5. V 30.), atrāvies no kara
kļaus, izpildīšanas. — Noskaidrot attiecības pret
karaklausību, paz. par to mekl.

32318. Zolotuchins, Haims-Šloms, dzim. 9. XII
1907. g. — Tas pats-.

32319. Zirnīts, Jānis Otto d., dzim. 1. IV
1907. g. — Paziņot dzīv. vietu un ar kādiem
karaklaus. dokumentiem uzturas Madonas kara
apr. pr-kam ar JVs2872 no 26. IV 30. (7. V 30!),
atrāvies no karaklaus. izpildīšanas.

32320. Šiliņš, Teodors, dzim. 2. IV 1871. g. —
Pazinot dzīv. vietu Rīgas 10. iec. miert. ar JVo 442
no 30. IV 30. (7. V 30.), apv. pēc S. h 276. p.

32321. Sotnieks, Eduards Salmaņa d., dzim.
1906. g., pied. pie Preiļu pag. — Paziņot dzīv.
vietu Valkas apr. 1. iec. miert. ar JVs 111 no 25. IV
30. (3. V 30.), apv. pēc S. I. 262. p,l. p.

32322. Svikis, Līna, dzim. 25. II 1896. g.,
Latvijas pils. — Paziņot dzīv. vietu krim. pol.
pārv. Rīgas raj. pārz. ar r. no 29. IV 30. (2. V
30.), apv., krāpšanā.

32323. Sīmans,, Vilhelms-Roberts. dzim. 21. IV
1895. g., Latvijas pav. — Tas pats.

32324. Šašilovs, Nikolajs Nikolaja d., dzim,
1896. g., pied. pie Liepājas. — Paziņot dzīv.
vietu Latgales apgblt. 1. krim. nod. ar'jVs 10616
no 24. IV 30. (30. IV 30.), apv. pēc S. I. 51. un
akc. S. I. 36. p.

32325. Traktiers, Augusts, Jāņa d.. dzim.
1883. g., Latvijas pils. — Rīgas 1. iec izm. tiesn.

r. JVs 908 no 23. IV 30. (6. V 30.), apv. pēc S. 1.
157. — Aizturēt un ieskait. mekl. rīcībā.

32326. Trusovs, Platons Semjona d., dzim.
1902. g., pied. pie Kapiņu pag. — Pazinot dzīv.
vietu Valkas apr. 1. iec. miert. ar JVs 111 no 25 IV
30. (2. V 30.), apv. pēc S. I. 262., 262. 1. p.

32327. Ušerauksts, Jānis Mārtiņa d., dzim,
12. VIII 1906. g., pied. pie Budgas pag. — Meklē
Liepājas 3. iec miert. ar r. JVs 68 no 25. IV 30
(5. V 30.), sod. ar ieslodz. cietumā uz ned. —
Apciet. — Izpildu rakstu izprasīt no krim. pol
pārv. Rīgas rajona.

32328. Veicherts, Mārtiņš Pētera un Annas d.,
dzim. 13: IX 1886. g., pied.' pie Rīgas. — Pazinot
dzīv. vietu Rīgas apr. 2. iec. miert. ar JVs 381 no
16. IV 30. (6. V 30.), apv. pēc S. 1. 574. p. I. d.

32329. Veidners, Alvins Paula d., dzim.
7. VI 1893. g., Vācijas pav. — Rīgas 10. iec.
izm. tiesn. r. JVs 397 no 24. IV 30. (5. V 30.),
apv. pēc S. 1. 574. p. 2.'d. — Apciet. im nogād!
mekl. rīcībā.

Kriminālās polic. pārvaldes priekšnieks
G. Tīfentāls,

Darbvedis Lakševics.

Ārzemes.
Polijas konsulāta oazinoiums.

Polijas Republikas ģenerālais konsulāts
Montrealā paziņo, ka 1924. g. Kanādā mi-
rušais Lūkass Kovalenoks,' Pētera dēls,
kas cteimis Polijā, Novogrodkas apriņķī,
Dzisnas pagastā. Dworzyszcze sādžā, at-
stājis apmērām 1.000 — dollaru. Mirušam
esot bijuši divi brāļi, Voldemārs un Jāzeps,
kā arī māsa Anastazija Kovalenoks. kuri
kara sākumā izbraukuši no Dworzyszcze
sādžas uz Rīgu, un no tā laika no viņiem
ziņu neesot.

Visi tie, kas varētu dot jebkādu infor-
māciju par meklējamiem mantniekiem un

īpaši — vai un kur viņi tagad dzīvo, tiek
lūgti par to paziņot Polijas Republikas,
konsulātam Rīgā, vai arī ģenerālam kon-
sulātam Montrealā (1490 Mackav St)
Que. Canada.

Māksla

Nacionālā opera. Šodien balets ,,Apb: iiiir t ā
princese". Diriģēs Otto Karls.— Rīt pirmo
reizi Richarda Strausa muzikālā komēdija,,R 0 ž li-
ka valī ers". Uz Nacionālās operas skatuves
scenisko uzvedumu, režiju, laikmeta stilā ir
ieturējis Ludolfs Liberts. Diriģē prof. Georgs p
Šnēfogts. Deriga abonementa 7. biļete. — Sēst- ļ
dien, 17. maijā, ar Jāņa Vītiņa piedalīšanos
,,L o h e n g r i n s". — Svētdien, 18. maijā,
pulksten 2 dienā Aleksandras F e 0 d o r o v a s
baleta studijas choreografisks bērnu rīts.

Nacionālais teātris. Ceturtdien, 15. maijā, pulk-
sten 4.30 pēc pusdienas lētā izrādē skolniekiem,
kāja vīriem un "privātai publikai R. Blaumaņa
,,Ļaunais gars". — Piektdien, 16. maijā,
pulksten 8 vakarā Arnolda un Bacha komēdija
,,Pie sloku ezera". — Sestdien, 17. maijā,
pulksten 8 vakarā Marijas Leiko atvadīšanās
izrādē par tautas izrāžu cenām Verneija ./Tāl-
runis zvana". — Svētdien, 18. maijā, pulk-
sten 2 dienā tautas izrādē L. FoBora komēdija
,,Plika kā baznīcas žurkai". Pulksten 8
vakarā Arnolda nn Bacha komēdija ,,P i e
sloku ezera". — Pirmdien, 19. maijā, pulk-
sten 8 vakarā tautas izrādē A. Ozoliņ-Krauzes
„Katrina". — Irmas Bračs drāmu ,,V e 1 n i"
pirmo reizi izrādīs trešdien, 21. maijā.

Dailes teātris. Ceturtdien, 15. maijā, pulk-
sten 8 vakarā „12 krēsli". Studentiem,
skolniekiem un karavīriem puscenas. — Piekt-
dien, 16. maijā, pulksten 8 vakarā par tautas
izrāžu cenām ,,Vecais Ādams". — Sestdien,
17. maija, pulksten 8 vakarā „12 krēsli".
Studentiem, skolniekiem un karavīriem puscenas.
— Svētdien, 18. maijā, pulksten 2 dienā par
tautas izrāžu cenām ,,V e c h e i d e I b e r g a".
Pulksten 8 vakarā prof. Paula Zaksa viesizrādē ?
56. reizi „Trejmeitiņas".—Otrdien, 20. maijā,
pulksten 8 vakarā pirmo reizi Arnolda un Bacha Jjautrā komēdiia ,.Karāla viesošanās".

Literatūra

Rabindranats Tagore Raksti. Kārļa
Egles un Richarda R u d zī ša tulkojums
no angļu valodas. Sestais sējums. Lirika.
Rīgā, 1930. A. Gulbja apgādībā:

KURSI

Rīgas biržā, 1930. gada 15. maijā.
Devīzes

I Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,16—25,21

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku 99,90—100,65
100 Itālijas liru 27,08—27,29
100 Zviedrijas kronu 138,70—139,40
100 Norvēģijas kronu 138,35—139,05
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Austrijas šiliņu 72,65—73,35
100 Čechoslovaķij'as kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu 207,95—209,00
100 Vācijas marku ' 123,45—124,10
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 137,65—138,35
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52.10

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 66—74

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4°/0 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. Skujevlcp.'

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Redaktors M. Ārons.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā JVs 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Valsts zemes banka?
pras. pret Ellu Zamariters par
Ls 1089,45 ar » „ un izdev.,
1930. g. 17. jūlijā, pīkst. 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Ellas Zamariters nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas apr.,
Ropažu pag., ar zemes grāmatu
reģ. JVs3962 un sastāv no Celmiņu
mājām, aptverošām 58,94 deset.

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 13.000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 10.300;

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšan. summas un jāstāda priekšā
apliecība par to, ka no tieslietu
ministrij. puses nav šķēršļu minē-
tām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 13. maijā.
4052z Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 24. maijā, pīkst. lOdienā,
Krapes pagasta ,,Gulbjos" pārdos
Jānim Radliško piederošo ku-
stamu mantu,sastāvošu no četrām
govīm un novērtētu par Ls 550,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 9. maijā.
4024z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. raj. inženieris Liepājā,

izdos 1930. g. 26. maijā, pīkst. 12
dienā, savā kancelejā, Ulicha
ielā JVs 44,

jauktā izsolē
šādus darbus:

1) 15,80 mrt. gara koka tilta
būvi pār Rīvas upi uz Pēterbaznī-
cas-Adzes kr. 111 šķ. ceļa, pie
Vernātu mežsargu mājām.

2) 9,00 mtr. gara koka tilta
jaunbūvi pār Meļķti upi uz Van-
gas III šķ. ceļa uz Turlavas un
Kazdangas pagastu robežām.

3) 15,80 mtr. gara koka tilta
būvi pār Vecpils upi uz Vecpils-
Lāņu-Stroku III šķ. ceļa pie
Diž-Lāņu bij. muižas.

4) Koka tilta jaunbūvi pār
Čīkstēs upi uz Krotes-Šlūteru-
Nodegu III šķ. ceļa.

Drošības nauda pie izsoles par
I. darbu — Ls 800,— ; 2. —
Ls 300,— ; 3. — Ls 300,— ;

4. — Ls 260,—.
Ar tuvākiem noteikumiem var

iepazīties kancelejā Ulicha ielā
JVs44, parastā darba laikā. 4034z

(Tiesu
sludinājiumi.

i

Rīgas pilsētas 8. iec: miertiesn.
saskaņā ar Sodu iik. 218. p. iz-
sludina, ka ar viņa 1930. g.
27. februāra spriedumu Marija
0!o viņas apsūdzībā pēc Sodu Iik.
210'. p. par galerta izgatavošanu
un glabāšanu pārdošanai, kas
nav pielaižams cilvēka uzturam,
saskaņā ar 1929. gada 27. aprīli
ņemto un veterinārās med
fakultātes laboratorijā izmeklēto
paraugu atzīta par vainīgu un
sodīta ar Ls 40,— vai maksāt-
nespējas gadījumā, ar arestu uz
desmit dienām.

Atzīme: Spriedums stājies' li-
kumīgā spēkā.

Marija Olo ir galerta vārītavas
īpašniece Liepājas ielā JVq 39.

Rīgā,1930,g. '12.maijā. JVs 430
4017z Miert.B.Zēbergs-Elverfetds.

Ar Rīgas pilsētas 11. iec. miert.
1930. g. 15. aprīļa spriedumu
Teodors Vitišņikovs, gaļas tirgo-
tājs Rīgā, Kalnciema ielā 120 122,
par tirgošanos ar cilvēku uzturam
nederīgu gaļu, pēc Sodu Iik.
210'. p. sodīts ar Ls 15,— vai
maksātnespējas gadījumā ar
piecām dienām aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. Kr. 1. JVs 720/30.

Rīgā, 1930. g. 13. maijā.
Pap. miertiesnesis (paraksts).
Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
.21. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā JVs 4, dz. 14,
Latvijas Bankas un citu lietās
pārdos II torg.Chaima Kopeloviča
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 2560.

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

Rīgā, 1930. g. 5. maijā.
4077 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
21. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Vagona ielā JVs 15, pārdos Valtera
Meiera kustamu mantu, sastāvošu
no viena tvaika ūdens sūkņa
..Dupleks ", novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1930. g. 29. aprīlī.
4079z Tiesu izpild. j. Driba.

Kigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
2l. maijā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Vagonu ielā JVs 15, 1. ūtrupē pār-
dos Valtera Meiera kustamu
mantu, sastāvošu no 6 ekstrakci-
jas katliem, novērtētiem par
Ls 3300,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
. Rīgā, 1930. g. 29. aprīlī.
4080z Tiesu izpild: J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
23. maijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Marijas ielā JVs 103, fabrikā, pār-
dos mtr. Jēkaba Slobodina
firmas ,,Parafina" fabr. ,,Para-
vasks" J. Slobodins vien. īpašn.
mant. masas kustamu mantu,
sastāvošu no I dzelzs papīra
griežamās mašīnas, novērtētu par
Ls 2500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 2. maijā.
4081z Tiesu izpild. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā JVs 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pras.
pret Ansi Karpu par Ls 48,06 ar
% un izdev., 1930. g. 17. jūlijā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē pub-
liskos torgos pārdos Anša Karpa
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr., Ķemerēs, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 10468 un sastāv
no Slokas muižas muižu zemes
atdalītā zemes gabala JVs 517F;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 400,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls300,—;

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 Rīgas-Valmieras ze-
mes 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g.,13. maijā.
4051 z Tiesu izp. E. Liepiņš.

Latvijas bankas Jēkabpils no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto Skaidrītes-Livijas Ērd-
ifins noguldījumu grāmatinu X«
15486. 40502

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 24. maijā, pīkst. 3 dienā,
Madlienas pag. ,,Zādzemes"muižā
pārdos Gozvinam Kerkoviusatn
piederošo kustamu mantu, sastā-
vošu no vienas govs un novērtētu
par Ls 300,—.

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

Jumpravā, 1930. g. 9: maijā.
4025z Tiesu izp. A. Ozoliņš.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,VaId. Vēstn." 80. nu-
murā izsludinātā Fricim Zaķim
piederošo Ēdoles pag. ,,Irbu-
kalnu" māju, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 7157, pārdošana publiskā
izsolē 1930. g. 18. jūnijā, pīkst.
10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 12. maijā.
4027z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada „Vald. Vēstn." 89. nu-
murā izsludinātā Kristlībam-Ro-
bertam Bābietim piederošo Ābeļu
pagasta ,,Dzirnavu" māju, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 6152,
pārdošana publiskā izsolē 1930.g.
16. jūlijā, pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 12. maijā.
4026z Tiesu izp. K. Burdais.

Kļūdas izlabojums.

Liepājas apgabaltiesas tiesu
izpildītāja par Liepājas pils. 2.iec.
sludinājumā ,,Vald. Vēstn." š. g.
JVs 104. par Kristapa un Annas
Michelsoīui nekustama īpašuma
pārdos, ieviesusies kļūda :,,krep.
JVs7311" vietā jābūt krep.Ns3711

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītāja v. i. par Liepājas apr.
2. iecirkni, kura kanceleja atro-
das Liepājā, Marijas ielā JVs 7,
dz. 13, pamatojoties uz Civ.
proc. Iik. 1141., 1143.,1146. līdz
1149. p., paziņo, ka 1930. g.

8. augustā, pīkst. 10 rītā, Liepājas
apgabaltiesas sēžu zālē pārdos
pirmā atklātā vairāksolīšanā ne-
kustamu īpašumu, piederošu
Andrejam Jāņa d. Kūlniekam.

īpašums atrodas Liepājas ap-
riņķi, Medzes pagastā, ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar zemes grāmatu II reģ.
JVs 2150 un sastāv no „Kul-
nieku" mājām 13,39 deset. pla-
tības.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts par Ls 1500,— un tiek
pārdots Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai. Bez
minētās prasības uz šonekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi: Ls 900,— apmērā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. Iik. 1871. p. no no-
vērtēšanas summas Ls 1500,—
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdošanas
dienā.

Personām, kas vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 150,— 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 Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1930. g. 12. maijā.
4029 JVs 627

Tiesu izp. v. i. A. Meike.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 80,86 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu p. 43.-49. not., 1930.g.
19. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Jāņa Pētera d. Zmiče-
revska nekustamu īpašumu, kas
atrodas Ludzas apr. Zvirgzdienes
pag. Dubinovas s. v. JVs21 mājas,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 11626
un sastāv no zemes gabala 6,275
ha platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls500,—;

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

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

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

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

1930. g. 7. maijā. L. JVs 1218
3564z Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 1. iec. tiesu izpildītājs, kur*
kanceleja atrodas Daugavpilī
3. janvāra ielā JVs 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 30,56 a;
soda naudu un termiņmaksām.
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not. 1930. g.
19. jūlijā, pīkst. 10 rīta, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jēkaba Antona d. Ban-
dera nekustamo īpašumu, kas
atrodas Jaunlatgales apr. Rugāju
pag. Oškalns JVs 1009F mājās,
ar zemes grām. reģ. JVs 3275,
un sastāv no zemes gabala
25,35 ha platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 1600,—;

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

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

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

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

1930. g. 7. maijā.
L. JVs 1205. 35~65b

Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Valsts zemes bankas
prasības lietā par Ls 73,56 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not. 1930. g.
19. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Miķeļa Panfila d. Ivanova
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr. Vidsmuižas pag.
Michaileni JVs 24SF mājās, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 11662,
un sastāv no zemes gabala 15,44
ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1900,—j

3) ka īpašums apgrūtināts ai
hipot. parādiem par Ls 2200,—;

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

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

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

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

1930. g. 7. maijā.
L. Nš 1169. 3566b

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils I. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. janvāra ielā JVo 12, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības Metā par Ls 48,48 ar
soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Valsts zemes bankas
statūtu 43.-49. p. not. 1930. g.
19. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu znlē publiskos torgos
pārdos Ādama Nikolaja dēla
Stārka nekustamo īpašumu, kas
atrodas Rēzeknes apr. Viļēnu
pag. Stārķi JVs 45F mājās, ar
zemes grāmatu reģ. JVs 9097,
un sastāv no zemes gabala
19,99 ha platībā;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 800,— ;

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

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

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

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

1930. g. 7. maijā.
L. JVs 1072. 3567b

Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā JVs 16, pamatojoties uz Civ' īl-
proc. Iik. 1146.—1149. p., pa-
ziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesa» 1929. g. 20./21. marta
rakstu ar JVs 3040, par piedzīšanu
par labu Latvijas bankai pēc
obligācijas Ls 869,03 ar °/0% un
cit. izdev., 1930. g. 26. jūlijā,
pīkst. 10rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā JVs37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā otrreizējā
izsolē pārdos Jāņa (Joņa) An-
dreja d. Ran'cana nekustamo
mantu, kas atrodas Ludzas apr.,
Nautrenes pag. (bij. Zaļmuižas)
„Marka-Pleva" mājās un sastāv
no zemniekiem piešķirtas zemes
viensētas JVs 13, 9 des. 1910 kv.
asis platībā ar zemes grāmatu
reģ. JVs 9499;

2) ka nekustamā manta ieķī-
lāta valsts saimniecības depar-
tamentam par Ls 950,— ķīlu
aizdevuma nodrošināšanai;

3) nekustamā manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Lsl200 ,
no kādas summas iesāksies solī-
šana, bet var to pārdot arī zem
novērtējuma cenas, saskaņā ar
Civī/proc. Iik. 1182. p.;

4) personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu iz-
pildītājam vai tiesu depozitā
drošības naudu 10% no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 120,—;

5) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, darba laikā. 4030z

Tiesu izpild. A. Lazdiņš.
Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā JVs 16, pamatojoties uz Civil-
proc. Iik. 1146.—1149. p., pa-
ziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1928. g. 13. 14. decembra
izpildu rakstu ar JVs 12696, par
piedzīšanu par labu Vincām Ru-
dakovam Ls 660,— ar n/0°;un
izdevumiem, 1930. g. 26. jūlijā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Šosejas
ielā JVs37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā otrreizējā iz-
solē, pārdos Salimona Kemzana
un Teklas Kemzans nekustamo
mantu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Bērzgales pag., Bringti sādžā
un sastāv no zemniekiem piešķir-
tas zemes viensētas JVs 33, 2,206
ha platībā ar zemes grāmatu reģ.
JVs 10574;

2) nekustama manta novērtēta
publiskai pārdošanai par Ls 700,
no kādas summas iesāksies solī-
šana, bet var to pārdot arī zem
novērtējuma cenas, saskaņā ar
Civīlproc. Iik. 1182. p.;

3) personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā
drošības nauda 10% no novērtē-
juma summas, t. i. Ls 70,—;

4) visus rakst* un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, -var apskatīt Latgales
apgabaltiesas I. civīlnodaļas kan-
celejā, darba laikā. 4031 z

Tiesu izpild. A. Lazdinš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Rēzeknē, Pilsoņu
ielā -Vs 16, pamatojoties uz Civīl-
proc. Iik. 1146.—1149. p., paziņo,
ka:

I) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1927. g. 21. janvāra rakstu
ar JV? 1977 par piedzīšanu valsts

aizdevuma parādu par labu Valsts
zemes bankai Ls 201,46 ar 1°,
soda naudas mēnesī no 1925. g.
1. oktobra un cit. izdev., 1930. g.
26. jūlijā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Šosejas ielā JVs 37, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē, publiskā
otrreizējā izsolē, pārdos Stepana
Staņislava d. Laizana nekustamo
mantu, kas atrodas Rēzeknes
apriņķī, Ružinas pag., Pustinku
sādžā un sastāv no tiesībām uz
1 5 ideālo daļu zemniekiem pie-
šķirtas zemes viensētas JVs 25,
6,887 ha platībā, ar zemes grā-
matu reģ. JVe 4813;

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

3) personām, kas vēlas pieda-
līties izsolē, jāiemaksā tiesu izpil-
dītājam, vai tiesas depozitā dro-
šības nauda 10° ,, no novērtējuma
summas, t. i. Ls 80,—;

4) visus rakstus un dokumen-
tus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 1. civīlnodaļas kan-
celejā, darba laikā. 4032z

Tiesu izpild. A. Lazdiņš.

» '

"Citu iestāžu
sludinājumi.

?

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsludina izsoli
1930. g. 26. maijā, uz burtiem

un burtu materiāliem, pēc sa-
raksta — 2333,45 kg.
Izsoles sākums pīkst. 11 dienā.

Dalībniekiem jāiemaksā 5°/0 dro-
šības naudas no piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa iela JVs 3,
istabā 103. L 995 4087

Rīgas prēf. 5. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 26. maijā, pīkst.
10, Ganību dambī JVs 30 a pārdos
vairāksolīšanā „Heifecs un Izra-
elitin" piederošo mantu, sastā-
vošu no 18 truļiem un dzelzs
sliedēm 400 mtr. garumā, kas
novērtēti par Ls -670. 4053z

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
dara zināmu, ka š. g. 23. maijā,
pīkst. 11 dienā, Līksnas ielā 1,
pārdos vairāksolīšanā Pēterim
Vaivods piederošos 1 vieglā or-
maņa vāģus un I lakotas kama-
nas' braukšanas kārtībā, novēr-
tētus par Ls 245,42 dēļ īres pa-
rāda piedzīšanas. 4056z

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1930. g. 20. maijā, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Ausekļa ielā JVs 6a, pārdos
vairāksolīšanā Narbatovičs un
Gailis kustamu mantu, novērtētu
par Ls 224,— viņa 1929. g.
% peļņas nodokļa parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1930. g. 14. maijā.
4067z Piedzinējs A. Upi tis.

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina Erharda-Armin \
Heines ārzemju pasi JVs 4/2443,
izd. 1927. g. 8. aprīlī Latvijas
ģenerālkonsulātā Berlinē, kā ne-
derīgu. 4072z

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina Andrē von Hana
ārzemju pasi JVs 1498, izd. 1925.g.
12. novembrī Latvijas ģenerāl-
konsulāta Berlinē, kā nederīgu.

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karaklaus. apl. JVs 39283, izd.
1926.g. 8.jūlijā no Rīgas kara apr.
pr-ka ar Augusta Azāns vārdu.

Rīgas prēf. 9. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaudēto velo-
sipēda JVs 4962 izd. Voldemāram
Kāpostiņam. 4055z

Rīgas prēf. 13. iec. priekšnieks
izslud. par ned. nozaudēto Latv.
iekšzemes pasi ser. AN JVs023870,
izdotu no Rīgas prēf. 13. iec.
pr-ka 1927. g. 5. dec. ar JVs234467
un ieroču atļauju JVs 386-22099
izd. turpat 1929. g. 31. decembrī
ar Alfrēda Bauze vārdu. 4035z

Rīgas apr. polic. 1, iec. priekšn.
izslud. par ned. Latvijas iekšz.
pasi ser. NT JVs 018363, izdotu no
Salaspils pag. valdes 1928. g.
8. jūnijā ar JVs 763 ar Katrines
Noile, dzim. Martinsons, vārdu,
un zirga pasi, izdotu no tās
pašas pag. valdes 1926. g. 8.febr.
ar JVs 210/02210 ar Andreja
Nolles vārdu. 4057z

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 1959, kā
nozaudētu, izdotu 1929. g. 31.jan-
vārī uz Rūdolfa Gailīts vārdu.
L 994 4092

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JVs 15691, kā
nozaudētu, izdotu 1930. g.22.jan-
vārī uz Makša Simansona vārdu.
L 993 4093

• Paziņojums.
1930. g. 12. maijā finanču ministris apstiprinājis statūtus

Tirdzniecības un rūpniecības paju sabiedrībai „Baltkomag",
kuras mērķis ir: a)tirdzniecība ar dažādiem teclmiskiem piederumiem,
mašīnām un to rezerves daļām un citām precēm un materiāliem
uz sava rēķina un kommisijā; b) iegūt, ierīkot un izmantot rūp-
niecības uzņēmumus dažādu technisku piederumu un mašīnu
rezerves daļu izgatavošanai un labošanai; c) uzņemties un izvest
dažādas technisku piederumu, mašīnu un materiālu piegādes,
techniskas ierīces, montāžas un citus darbus.

Pamatkapitāls Ls 20.000,—, kas sadalās 200 pajos pa Ls 100 —
katrs.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina šādi Latvijas pilsoņi:
1) Boriss Ābramsons, dzīv. Rīgā, Kalēju ielā 18/20, dz. 4;
2) Klāra Ābramsons, dzīv. Rīgā, Kalēju ielā JVs 18/20, dz. 4;
3) Hugo Zalcmanis, dzīv. Rīgā, Arsenāla ielā JVs 7, dz. 7;
4) Rachile Zalcmanis, dzīv. Rīgā, Arsenāla ielā JVs 7, dz. 7.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieka v. R. Bērziņš.
4059x Revidents A. Martinsons.

būvniecības pārvalde
Brīvības ielā 37/39, izsludina š. g. 26. maijā, pīkst. 11,

jauktu izsoli centrālapkurināšanas un
kanalizācijas ierīces izbūvei

Ģintermuižas psīchiatriskā slimnīcā.
Drošības nauda Ls 2500,—.
Ar noteik. un aprēķ. var iepazīties būvn. pārvaldē. L 1011

izglītības ministrijas Skolu departaments
paziņo, ka izsludinātā uz š. g. 29. maiju, pīkst. 11,

jauktā izsole valsts Rūjienas ģimnāzijas jaun-
būves darbu izdošanai

pārcelta uz š. g. 30 maiļu, ntnst. 11
Izglītības .ministrijas būvtechniskās nodaļas telpās Rigā, Val-

demāra ielā JVs 36-a, 111 stāvā. L 990 40;-<6

'tģ' d-mtmmm^f* '2- 26- maijā, pīkst. 3 p. p. pārdos Rīgas
HirU|IC biržas zālē. Latvijas bankas uzdevumā uz
Hamburgas firmas Ernst Haas un Ko. rēķina atklātā vairāksolīšanā:

10 aizsoiņus piparu, 2 aizsaiņus neļķu,
5 „ pimenta, 10 „ cassia.

Tuvākas ziņas pie zvēr. biržas māklera T. Šummera.
074 Zvēr. biržas māklers T. Summēts.



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 22. maijā, pulksten 12, Rīgā, Merķeļa ielā 13, Latviešu biedrībā,

saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:
Liepājas virsmežniecībā:

Vien. 2 pie Vītinu muižas uz mežnie- V€rt- Ls
čības ' zemes 131,52 nv» ( 461 gab.) skuju koku baļķu .... 2500

Engures virsmežniecībā:
28,00' m( 247 gab.) apses kluču

Vien. 3 pie dzelzceļa līnijas Valdegale- 28,64 „ ( 378 „ ) bērza kluču
Mērsrags posmā 40 km III 106,43 ,, ( 434 ,, ) bērza baļķu 3600
un IV iec. mežniecības 0,86 ,, ( 4 „ ) alkšņa baļķu
krautuvēm 0,83 ,,( 11 „ ) oša kluču

6,41 ,, (22 ,, ) oša baļķu

Dundagas virsmežniecībā:
... , I 68,05 m 3 ( 136 gab.) bērza baļķu

Vien. 7 Jūrmalā pie Ģipkas ciema
^ ,;^ ( 3

^
) melnalkšņa baļķu

ļ 19,99 ,, ( 42 ,, ) bērza baļķu 2000
turpat pie Purciema \ 57,55 ,, ( 124 ,, ) melnalkšņa baļķu

I 1,19 ,, ( 1 ,, ) oša baļķu >

Burtnieku virsmežniecībā:

lr . . „.. ,. .. ... . { 18,44 m 3 ( 254 gab.) bērza kluču )
Vien. 2 posma Dikļi-Kaugurtsi pie ļ ,. 30f) ) melnalkšņa kluču } 1000

Simnieku mājam ļ 2L94 . „ (225 „ ) apses kluču I

Rēzeknes virsmežniecībā:
Vien. 7 stac. Rēzekne II 21,06 m3 ( 63 gab.) bērza baļķu un kluču. . .\

{46 ,90 ,, ( 324 ,, ) bērza baļķu un kluču. . .| 2]0„
12,20 ,, ( 108 ,, ) melnalkšņa baļķu un kluču i
2,50 ,, ( 18 ,, ) apses kluču )

Skrundas virsmežniecībā:
... ,., . , , , ,o / 543,00 m3 ( 697 gab.) priedes baļķu > iisnnVien. JVs 6 Skrundas stac. lauk. 13 ļ 4Q'? ļ 64

5

^ ) ^j|es ba|ķu /
,50°

Kārsavas virsmežniecībā:
Vien. JVs 10 pie Kārsavas st. v-bas

kraut 382 steri mizotas stut- un papīrmalkas .... 2775
Vien. Ne 11 Michalovasnov. Ezernieku

birze 4 km no Mežvidu
stac . . 100,5 ,, mizotas stut- un papīrmalkas .... 540

Benkavas virsmežniecībā:
ļ 225,74 m3 (2135 gab.) skuju koku kluču ... .1

Vien. JVs 10 Auces stac. 5,00 steri skuju koku kluču \ 12000

l 530,03 ni3 (1093 gab.) skuju koku baļķu ļ
... ., ,, , (1424,30 steri mizotas stut- un papīrmalkas . . . .\ ,9nnn. Vien. Nili turpat \ 88'_ mizotas stut- un papīrmalkas . . . ./ ,200 °

Auces virsmežniecībā:

Vien No 7 Instas stac ' 281>"3 <2379 gab '> SkU J°kU klUČl ' ? ? ? ?) 7300Vien. JVs 7 Jostas stac. ( ugQļ ^ ( ,g9
^ ) skuju koku baļķu f 7^uu

Vien. JVs 9 Bikstu stac 134,53 ,, ( 181 gab.) skuju koku baļķu 3500
Vien. JVs 10 Dobeles stac 26,71 ,, (46 ,, ) ozola un oša kluču .... 650

Šlīteres virsmežniecībā:

Vien No lOnosmā Mazirbe Kurči '
49> 14 m3 ( 522 gab.) egles kluču ļ2„Vien. JNs 1U posma mazu oe-Mii ci

l ,0251
^ ( 22,

^ ) egles baļķu /
i£m

146,57 ,, ( 227 ,, ) egles baļķu. .
3,11 ,, ( 5 ,, ) priedes balkti
0,27 ,, ( 1 ,, ) bērza baļķu

Vien. JVs 11 posmā MazirbeTKurči 75 64,50 ,, ( 297 ,, ) egles kluču
un 76 km 3,16 ,, ( 14 „ ) priedes kluču 4000

0,10 ,, ( 2 „ ) bērza kluču
0,46 ,, ( 3 ,, ) oša kluču

109,17 steri mizotas stutmalkas 2,75 m g
Vfen - 3 V

°t\ll^£fSži f\^
2 m3 ( 885 gab.) egles baļķu . .' \ ^koltu mājām

P
j 46>» < 528 » ) egles kluču \

5850

Lipnas virsmežniecībā:
Vien. JVs 15 turpat 14,868 m? ( 136 gab.) apses kluču ....... 450

Vien JVolOturnat / 9
'
520

" < 108 » > bērza kluču un ba|ku ' " ?* 500Vien. jns 16 turpat
ļ )353] ^ ( ]23 ^ ^

aļ kšna kkļču j auu

Rembates virsmežniecībā:

Vien JVo 15 nauFavas krastā nie f 1012,39 ntf ( 733 gab.) skuju koku baļķu .' . . . .)Vien. JVs 15 Daugavas krasta pie I g ļQ ,
16 * { k kJumpravas muižas

\ ,;50
»

ļ 82g
»

j ļ^šu .. .......
.
.

( 162,18 ,, ( 171 ,, ) skuju koku baļķu \ 30000
turpat pie Viņķelmaņu | 1,67 ,, ( 7 ,, ) airu koku . . '.
muižas I 0,74 ,, ( 4 ,, ) skuju koku kluču ....

I 1,85 „ ( 60 „ ) kāršu

Rīgā.

Vien 135 Preču stac lauk JV° 75 ( 30,89 m 3 bērza kluču \ 1540vien. uo rrecu stac. iauK. jn_ 10 ( 24fi2 ^ melnalkšņa kluču /
IS4U

Vien. 136 Krasta stac. laukum. JVs 13 25.48 ,, apses kluču ) ..nft
Preču stac. lauk. JVs 75 12,04 ,, apses kluču /

14U0

Vien. 137 Preču stac. lauk. JVs 75 163,05 „ skuju koku kluču 3300
Šinī papildinājumā minētās vienības pārdos uz noteikumiem, kādi iespiesti ,,Valdības Vēstneša"

š. g. 103. numurā.

Koku apstrādāšanas un
tirdzniecības A/S.

(Timber Supplv Co. Ltd.)

akcionāru kārt. pilna sapulce
notiks 1930. g. 10. jūnijā, Rīgā,
Ģer+rūdes ielā JVs 9, dz. 13.

Dienas kārtība:
1) Valdes pārskats par sabiedrī-

bas darbību 1929. g., bilance
uz 1929. g. 31. dec.,'peļņas un
zaudējumu rēķins par 1929. g.
un revīzijas kommisijas at-
sauksme.

2) Sabiedrības darbības likvidā-
cijas un likvidācijas kommisi-
jas locekļu ievēlēšana.

3) Tekošas lietas.
406 Iz Valde.

Maksātnespējīgās parādnieces
A/S. „Jozefs Magarils, agr. S. Ma-
garils" zvēr. aizgādnis paziņo , ka
š. g. 20. maijā, pīkst. 18, Rīgas
apgabaltiesas telpās notiks mak-
sātnespējīgās parādnieces A.'S
,,Jozefs Magarils, agr. S. "Maga-
rils" vispārēja kreditoru sapulce
ar šādu dienas kārtību:
1) Zvērināta aizgādņa ziņojums.

2) Zvērināta aizgādņa atalgo-
jums.

3) Konkursa valdes vēlēšana.
4) Jautājums par darbiniekiem

neizmaksāto algu izmaksu.
5) Dažādi jautājumi.

Zvērināts aizgādnis, zvēr. adv.
4062z B. Petkovičs.

Nozaudētas un skaitāmas par
nederīgām apliecības, izdotas no
valsts saimniecības departamenta
linu monopola nodaļas ar šādiem
vārdiem: 1) apl. ar Izidora
Franciska Rancana vārdu; izd.
1929. g. 12. dec. JVs L./D. 154-10,
der. līdz 1930. g. 1. okt., kā linu
pieņemšanas punkta koncesion.r
2) apl. ar Moiseja Chaima d.
Česno vārdu kā linu šķirot.,
izd. 1929. g. 18. okt. JVs L./D-
154-5, der, līdz 1930. g. 1. okt

VII rajona inženieris, Smiltenē
izdos š. g. 23. maijā, pīkst. 12, savā kancelejā, Dārzu ielā J\s 7 9,

jauktā izsolē:
1) 10,90 mtr. garu dzelzbetana tilta būvi pār Cērtenes upīti uz Smil-

tenes-Cērtenes šosejas pie Cērtenes kroga. Drošība Ls 806,—.
2) Mālupes-Purmales III šķ. ceļa slikto vietu vienreizēju labo-

šanu Mālupes pagastā. Drošība Ls 757,—.
3) Čistigu ciema — Kudupes III šķ. ceļa vienreizēju labošanu Peded-

zes pagastā. Drošība Ls 599,—.
Piezīme. Garantijas, ar atzīmi kādam darbam viņas paredzētas,

jāiesniedz katram darbam atsevišķi. L 999
Tuvākas ziņas 7. rajona inženiera kancelejā no pīkst. 9 līdz 15.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina Izsoles un sacensības:

1930. g. 28. maija, — uz buru audeklu, pelēku — 1000 tek. mtr.
1930. g. 28. maijā — uz Iinu-pakulu audeklu — 1000 tek. mtr.
1930. g. 28. maijā — uz vadmalu mēteļiem — 1000 tek. mtr.
1930. g. 2. jūnijā — uz plākšņu un doboto dzelzi pēc saraksta —

77000 kg.
un sacensības:

1930. g. 26. maijā — uz tērauda baloniem skābeklim — 50 gab.
1930. g. 2. jūnijā — uz universal-frēzmašīnu — 1 gab.

Izsoļu un sacensību sākums pīkst. 11 dienā.
Dalībniekiem jāiemaksā 5° ,, drošības naudas no piedāvājumu

vērtības. Tuvākas zinas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JVs 3, istabā
JVs 103. ' 4084z L 970

Šoseju un ns tēta departamenta 12.rajona inženieris.
Kuldīgā, Liepājas ielā JVs 8, izdos š. g. 22. maijā, pīkst. 12,

jaufctā izsolē
šādus darbus:

1) 20,40 mtr. gara koka tilta jaunbūvi pār Kūlas upi, uz
Saldus-Kuldīgas I šķ. ce' ļa. pie Kūlu mājām. Nodrošinājums Ls 525.

2) 15,6 mtr. gara koka tilta būvi pār Ēdas upi, uz Griķu-
Mundiķu-Vārmas III ' šķ. ceļa, pie Ciesnieku mājām. Nodrošinā-
jums Ls 600.

3) 7,80 mtr. gara koka tilta būvi pār Kānavas upīti, uz
Pumpura-Šļuku III šķ. ceļa līdz ar 181,8 mtr. gara ceļa gabala
pacelšanu. Nodrošinājums Ls 265.

4) Brocēnu dzelzceļa stacijas pievedceļa pārbūvi ar bruģēšanu
no pik. 0,00 līdz 2-1-54 — 0,254 km garumā pie Brocēnu stacijas.
Nodrošinājums Ls 590.

5) 10 gab. dzelzbetona caurteku būvi uz Aizputes-Kuldīgas
I šķ. ceļa, starp km 15,161—37,298. Nodrošinājums Ls 280.

6) 370 gab. koka aizsargu stabiņu uzstādīšanu uz Skrundas-
Saldus I šķ. ceļa, km 24,00—25,00. Nodrošinājums Ls 135.

Tuvākase zinas un noteikumi rajona inženiera kancelejā
parastā darba laikā. L 1005 4090o

nĒmmmmrnnKmaammmmmmm

šoseju un zemes ceļu dep-ta XIII rajona inženieris
š. g. 24. maijā, pīkst. 11, savā kancelejā, Balvos, Bērzpils ielā 10,

izdos jauktā izsolē Sitas stacijas pie-
vedceļa kapitālā remonta darbus.

Nodrošinājums Ls 360,—.
Pie līguma slēgšanas nodrošinājums papildināms līdz 20°/0 no

līguma summas.
Tuvākas ziņas kancelejā. L 1002 4089

Valsts Daugavpils psihiatriskai slimnīcai
vajadzīgs

antienas nārzinis-nrovizors.
Atalgojums pēc civīlresoru IX amatu kategorijas. Veselības depar-

taments uzaicina farmaceitus ar pabeigtu augstskolas izglītību
iesniegt līdz š. g. 20. maijam Rīgā, Skolas ielā JVs 28, piedāvājumus,
klātpieliekot curricultim vitae.

409Iz L 977 Veselības departaments.

Krāslavas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 31. maijā, Pustiņas pagasta namā:

1) atlikušus no būves baļķus un galotnes;
2) sekvestrētus materiālus;
3) nocirstus mežā un neizvestus tilta kokus un
4) noplēšanai vecu ēku koka daļas

II iec. mežniecībā, Asūnes novadā 10 vienības.
A. Pēc takses.

JVs 1. vienība: JVs 20 apgaitā no mežsarga dzīvojamās ēkas
jaunbūves atlikušie baļķi 1 vienība 16 gabali no 5,8 m līdz 9 m gari,
ar masu 9,30 m, takse Ls 74,—;

JVs 2. vienība: . Turpat baļķu galotnes 1 vienība 71 gab. no
2 m līdz 11 m garas ar masu 23,82 m, takse Ls 39,—;

JVs 3. vienība: Pie II iec. mežziņa mājas priekš remonta ne-
izlietotie baļķi 1 vienība 50 gabali ar masu 34,50 m, takse Ls 206,—;

JVs 4. vienība: Sekvestrēti materiāli: baļķi, galotnes un malka,
atrodošies JVs28 apgaitā 1 vienība ar masu 42,36 m, takse Ls 165,—;

B. Ar 59% takses pazeminājumu.
JVo 5. vienība: JVs 17.. apgaitas mežsarga šķūnis JVs 58/36,

atrodošs Dagdas pagasta Morozovas sādžā, vērtībā Ls 6,—, JVs 36,
apgaitas mežsarga ēkas, atrodošos Pustiņas pagasta Karkļinovas
muižā.

JVs 6. vienība: Dzīvojamā ēka JVs 79/36, vērtībā Ls 70,—
JV? 7. vienība: Kūts JVs 80 36, vērtībā Ls 40,—;
JVs 8. vienība: Šķūnis JVs 81/36, vērtībā Ls 5,—
JVs 9. vienība: Pirts Ns 82/36, vērtībā Ls 15,—.

C. Par nosolīto vērtību vienība, no kuras pircēji
atteikušies.

JVs 10- vienība: Sagatavoti tilta koki un galotnes, atrodošies
JVs 23 apgaitā 46. un 47. kvartālos I vienība 309 gabali ar masu
100,30 m, vērtībā Ls 201,—.

Operācijas termiņš: 1930. g. 1. septembris. Par materiāliem
nosolītā summa jāsamaksā tūliņ izsolē.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie II iec. mežziņa
Pustiņas muižā. 4049x Krāslavas virsmežzinis Lībeks.

I^rf—,-?—«4» Cerības biedr. krāj - aizdevu kases likvīdac.
[ĶHmM191Z»komis. pārdod rakstveida izsolē
1 naudas skapi, 1 rakstāmgaldu un dažus bojātus

mēbeļu gabalus.
Tuvākas ziņas izsniedz J. Rozenbergs Vaļņu ielā 14, dz. 3.

Personām, kuras vēlas augšm. sacensībā piedalīties jāiesniedz savi
piesolījumi līdz š.g. 26. maijam, pīkst. 5 dienā, Vaļņu ielā 14, dz. 3.

4076 Cerības biedr. krāj-aizdevu kases likvid. kommisija.

Jurnieciftas depaītfamenfe
izdos 1930. g. 28. maijā, pīkst. 12

ļtāiāfttā izsoīē
Kolkasraga bākas saliņas sienas atjaunošanas un ārējā

akmeņu bēruma nostiprināšanas darbus.
Drošības nauda Ls 400.—
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Rīgā, Valdemāra ielā 1-a,

Jūrniecības departamentā, ist. JVs 9 un Ventspilī , ostas valdē,
no pīkst. 9—13. 2* L974 4085

Lubānas ezera regulēšanas darbu pārvalde
izsludina š. g. 23. maijā, pīkst. 12 dienā savā kantorī

rakstveida izsoli
Ērgalas pārrakuma 15.000 mzemes pārvešanu

ar vagonetēm.
Drošības nauda 10°/,, no piedāvājuma summas. Tuvākas

ziņas pārvaldes kantorī no pīkst. 9—15.
4078 Pārvalde.

f
Mģģmfmmw*M» Ceturtdien, 22. maijā š. g., pulkst. I dienā,
*m.M-M.mmjpmZmpārdos Rīgas biržas zālē, firmas W. Frey un
Ko., Hamburgā, uzdevumā, uz attiecīgas personas rēķina, atklātā
vairāksolīšanā 2 konosamentus par no Hamburgas uz Rīgu no-
sūtītām precēm: ^_
2 maisi pimenta, 130 kg brutto; 2 maisi piparu 151' 2 kgbr.;
5 maisi losberu lapas, 259kg br.; 2 maisi cassia, 104' , kg
brutto; 1 maisu ingvera, 61'kg br.; 10 kastes īirziku,

140 kg brutto.
Augšā minētās preces atrodas Rīgas muitas noliktavā neno-

muitotas. Tuvākas ziņas izsniedz Rīgas biržā, ikdien. no 11—12.
4075 Zvēr. biržas maklers P. Rupners.

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Valsts tipogrāfijā dabūjams
šāds neoficiāls izdevums:

1903. gada 22. marta
$oāu likumi

(Otrais 1925.g. izdevums.)
Maksā:

broš. Ls 3,—, ar pies. Ls 3,35,
ies, „ 5,50, „ „ „ 5,90

Ar pieprasījumiem jāgriežas
Valsts tipografijā,pilī,l.istabā

Latgales lauks, biedrību
savienība

pārdos vairāksolīšanā
pret tūlītēju samaksu š. g.
30. maijā, pīkst. 12 Balvu pag.
Kārnites fermā Jvfe 4 vaislas
stacijas bulli 4068

„iuaru-KoRnesi"LBJvo773
Latvijas tirgotāju kooperatīvs

Rīgā,
saskaņā ar pilnas ārkārtējas sa-
pulcēs lēmumu 1930. g. 14. maijā.

tiek likvidēts.
Personām, kurām būtu kādas

prasības pret minēto kooperatīvu,
tiek uzaicinātas gada laikā no
sludinājuma iespiešanas dienas,
pieteikties pie bij. valdes priekš-
sēdētāja Kārļa Eglīša kga, Iecavā.
4058z Likvidācijas kommisija.

Rīgas ebreju savstarpējā
kredītbiedrība
sasauc savu biedru

kārtējo vispārējo sapulci
ceturtdien, 1930. g. 29. maijā,
pīkst. 4 pēc pusd., biedrības tel-
pās, m. Kalēju ielā JVs 9 11,
ar šādu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Gada pārskats par 1929. g. un

pārvaldes orgānu ziņojumi.
3) 1930. g. budžeta caurskatīšana

un apstiprināšana.
4) Statūtu grozījumi.
5) Vēlēšanas.
6) Dažādi priekšlikumi un ziņo-

jumi. 4060z Valde.

Akc. sab. „J. HERTEL"
valde uzaicina savus akcionārus uz

kārtējo vispārējo spīd
kas notiks piektdien, š.g.30.maijā.
pīkst. 5 pēc pusd., sabiedrības
telpās, Jelgavā, Pasta ielā N° 13.

Dienas .kārtība:
1) Gada pārskata par 1929. g.

caurskatīšana, revīzijas kom-
misijas ziņojums un priekš-
likums, gada pārskata pieņem-
šana un peļņas sadalīšana.

2) Budžets 1930. gadam.
3) Vēlēšan'as.
4) Priekšlikumi un jautājumi.

Gadījumā, ja šī sapulce neno-
tiktu statūtos § 66 paredzēto
iemeslu dēļ, tad noturēs otrreizēju
vispārēju sapulci piektdien, š. g.
13. jūnijā, turpat, tanī pašā
laikā un ar to pašu dienas kār-
tību. Ši sapulce būs pilntiesīga
un viņas lēmumi galīgi, neskatot,
uz ieradušos akcionāru skaitu un
viņu reprezentēto akciju dau-
dzumu. 4033z Valde.

Rīgas svina i ciakkrāsu
[petita ari sab. valde
uzaicina sabiedrības akcionārus uz

Kāīt. vispārējo sapulci
kas nolikta š.g. 5. jūnijā, pīkst. 16,
valdes telpās, Rīgā, Kr. Barona
ielā JVs 130.

Dienas kārtība:
1) Darbības pārskats un bilance

par 1929. g.
2) Direkcijas -atsvabināšana no

atbildības.
3) Peļņas sadalīšana.
4) Tekoša gada budžets.
5) Vēlēšanas. ,
6) Priekšlikumi un pieprasījumi.

Statūtu § 52: īpašnieka akcijas
dod oalsu tiesības tikai tad, kad
viņas pie direkcijas valdes vismaz
septiņas dienas priekš ģenerāl-
sapulces iesniegtas un priekš sa-
pulces izbeigšanās nav atvilktas
atpakaļ. Akcijas vietā var ie-
sniegt kvītes no valsts vai pri-
vātām iekšzemes bankām vai arī
no Deutsche Bank und Disconto-
Gesellschaft, Berlin W. 8.
4063z Valde.
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