
Saeima.
Ministru kabineta sēde 1930. g. 23. maijā.
Papildinājums noteikumos par likuma par

valsts pabalstiem un kreditiem no
plūdiem un neražas cietušiem ie-
dzīvotājiem izvešanu dzīvē.

Rīkojums par sevišķi neminētu ķīmisku
ražojumu muitošanu.

SAEIMA

vakarējā sēdē, kuru vadīja priekšsēdētājs
Dr P. Kalniņš, turpināja apspriest un
pieņemt pa pantiem grozījumus slimo
kasu likumā.

Nākošā sēde pirmdien, pulksten 5 pēc
pusdienas.

Valdības rīkojumi un pavēles

Papildinājums noteikumos
par likuma par valsts pabalstiem un
kreditiem no plūdiem un neražas cie-
tušiem iedzīvotājiem izvešanu dzīvē.
(Izdots uz minētā likuma — Lik. kr.

1929. g. 46 — 3. p. pamata.)
1929. g. 18. aprīļa noteikumus par

likuma par valsts pabalstiem un kreditiem
no plūdiem un neražas cietušiem iedzīvo-
tājiem izvešanu dzīvē (Lik. kr. 1929. g. 91)
papildināt ar šādu 11. pantu:

11. Valsts zemes bankai piešķirtie lī-
dzekļi lauksaimnieku īstermiņa aizdevumu
pārvešanai ilgtermiņa aizdevumos un Lat-
vijas hipotēku bankai piešķirtie līdzekļi
namsaimnieku, amatnieku un rūpnieku
īstermiņa aizdevumu pārvēršanai ilgter-
miņa aizdevumos izsniedzami uz notei-
kumiem, kādi paredzēti likumā par lauk-
saimniecībai, rūpniecībai un namniecībai
izsniegto īstermiņa aizdevumu pārvēršanu
ilgtermiņa ķīlu zīmju aizdevumos (Lik.
kr. 1928. g.' 131 un 1929. g. 84) un šā
likuma izpildīšanai izdotos noteikumos
(„VaId. Vēstn." 1928. g. 171., 174., 223.
un 284. numurā un 1929. g. 94. numurā).

Rīgā, 1930. g. 13. maijā.
Ministru prezidents H. Celmiņš.
Finanču ministris A. Petrevics.

Rīkojums Nr. 121
1930. g. 22. maijā.

Sevišķi neminēti ķīmiski ražojumi tech-
niskām vajadzībām, kas muitojami
pēc ievedmuitas tarifa 112. panta

9b. pkta.*),
I. Ražojumu saraksts:

107. Nitrocelulozes šķīdinājums ar meta-
nola piemaisījumu. (Izgatavots no
firmas Schering- Kahlbaum A/G —
Berlinē).

*) Skat. 1930. g. „Vald. Vēstn". 113. numurā.

2. Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā. *

Pamats: levedmuit. tar. 112. panta
9b. pkts un tirdzniecības un rūpniecī-
bas departamenta rūpniecības nodaļas
1930. g. 14. maija raksts Ne R./M. 2.
Finanču ministra b. J. Bokalders.

Muitas departamenta vicedirektors
B.Pavasars.

Valdības iestāžu paziņojumi
Paziņojums.

Ārlietu ministrija paziņo, ka 1905. g.
17. jūlijā Hagā parakstītā konvencija par

civīltiesāšanas kārtību, kas stājas spēkā
š. g. 26. maijā, sakarā ar pievienošanās
protokola noteikumiem, ko Latvijas val-
dības pilnvarotais parakstījis š.g.26. martā,
saista no vienas puses Latviju un no otras
puses Holandi, Beļģiju, Luksemburgu,
Spāniju, Portugāli, Itāliju, Šveici, Austriju,
Ungāriju, Rumāniju, Zviedriju, Norvēģiju,
Dāniju, Vāciju, Poliju, Dancigas brīv-
pilsētu' ,Čechoslovaķiju, Somiju un Igauniju.

Bez tam minētai konvencijai pievieno-
jusies Dienvidslāvija, pie kam starp Lat-
viju un Dienvidslāviju konvencija stāsies
spēkā 7. jūnijā.

Šis paziņojums atvieto ,,Valdības Vēst-
nesī" š. g. 7. aprīļa 80. num. iespiesto
paziņojumu.

Ministru prezidents un
* ārlietu ministris l-L Celmiņš.

Paziņojums.

Sakarā ar Latvijas pievienošanos Hāgas
1905. g. 17. jūlija konvencijai par civīl-
tiesāšanas kārtību un šīs konvencijas
spēkā stāšanos Latvijā š. g. 26. maijā,
ārlietu ministrija paziņo, ka, sākot ar to
pašu dienu atkrīt deklarācijas piemēro-
šana, ko 1924. g. 15. novembrī Latvija
un Zviedrija- Rīgā parakstīja par minētās
konvencijas piemērošanu abās valstīs.

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
Ministru prezidents un

ārlietu ministris H. Celmiņš.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 23. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Ezeru
meliorācijas sabiedrības dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Valmieras apr. Rūjienas
un Jēru pagasta Vītolu pusmuižas jaun-
saimniecību un Dzilnu māju galveno no-
vadgrāvju papildu projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas

mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Ezeru meliorācijas sabiedrībā, minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.

1930. g. 20. maijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Dzelzceļu ziņas.
Sākot ar svētdienu, 25. maiju, norīkoti

apgrozībā uz Rīgas-Jūrmalas līnijas pa
svinamām dienām šādi pasažieru vilcieni:

I. Rīga-Dubulti:
Vilc. N° 109 no Rīgas atiet 9.00, Dubultos

pienāk 9.54,
vilc. JNTe 127 no Rīgas atiet 11.14, Dubultos

pienāk 11.58,
vilc. N° 126 no Dubultiem atiet 18.45,

Rīgā pienāk 19.41,
vilc. Ne 134 no Dubultiem atiet 20.00,

Rīgā pienāk 20.49.

II. Rīga-Sloka:

Vilc. N2 115 no Rīgas atiet 9.43, Slokā
pienāk 11.05;

vilc Na 119 no Rīgas atiet 10.19, Slokā
pienāk 11.30;

vilc. jvfo 133 no Rīgas atiet 11.51, Slokā
pienāk 13.10;

vilc. N° 122 no Slokas atiet 17.28, Rīgā
pienāk 18.51 ;

vilc. N° 128 no Slokas atiet 18.36, Rīgā
pienāk 20.01;

vilc. N° 132 no Slokas atiet 19.23, Rīgā
pienāk 20.32.

III. R ī g a - Ķ e m er i:
Vilc. Ns 151 no Rīgas atiet 14.47, Ķemeros

pienāk 16.12;
vilc. N° 116 no Ķemeriem atiet 15.25, Rīgā

pienāk 17.02.
Bez tam pa darbdienām, sākot ar

pirmdienu 26. maiju, norīkoti apgrozībā
šādi vilcieni:

I. Rīga-Sloka:
Vilc. Ne 137 no Rīgas atiet 18.18, Slokā

pienāk 19.27;
vilc. Ne 118 no Slokas atiet 8.30, Rīgā

pienāk 9.41.

II. R i ga - Ķ e m e r i:

vilc. Ns 105 no Rīgas atiet 9.15, Ķemeros
pienāk 10.58;

vilc. Ne 127 no Rīgas atiet 16.03, Ķemeros
pienāk 17.40;

vilc. Ne 112 no Ķemeriem atiet 7.35, Rīgā
pienāk 8.50;

vilc. Ne 132 no Ķemerienj atiet 12.45, Rīgā
pienāk 14.20.

Ekspluatācijas direktors R. Garsels.
Pasažieru nod. vadītājs P. Miezans.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p.,
meklē 3. Jelgavas kājn. pulka bij. kareivi
Sīmani Gersona d. Rozenbergu, apsūdzētu
pēc k. s. 1. 134. p. pamata.

Rozenbergs dzini. 1892. g. 21. martā, Ilūkstes
apr. Subates pilsētas piederīgs, 1919. gadā pirms
iesaukšanas kara dienestā dzīvojis turpat, Balt-
muižas ielā Ns 116, mozusticīgs, žīds, pamat-
skolas izglītība, pēc nodarbošanās tirgotājs.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta,
nekavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai
to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzījuma
vietā, un ieskaitīt 2. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1930. g. 21. maijā.

Kara tiesas priekšsēdētājs,
pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.

Sekretārs, kara-ierēdnis A. Rutnpe.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas 2. iecirkņa miertiesnesis,

pamatodamies uz savu 1930. g. 9. maija
lēmumu un saskaņā ar krim. proc. lik. 71. un
841. un turpmākiem pantiem, meklē Staņi-
slavu Jāņa d. Pudovu, dzim. 1909. g., Ludzas
apr. Pasienes pagasta piederīgu, bez sevišķām
pazīmēm; pēdējā dzīves vieta Pasienes pagasta
Pasienes ciemā, 1929. gada sākumā iesaukts
obligātoriskā aktīvā kara dienestā un iedalīts
5. Cēsu kājnieku pulkā, no kurienes 1929. gada
22. jūlijā dezertējis un pēc lietā esošām ziņām
pārgājis uz Padomju Krieviju.

Visām iestādēm un personām, kufām būtu
zināma Pudova atrašanās vieta, par to neka-
vējoties jāpaziņo miertiesnesim Ludzā, Kuļņevas
ielā Ns 12 vai tuvākai policijas iestādei.

Ludzā, 1930. g. 20. maijā. Ns 13/krim.

Miertiesnesis J. K o n r ā d s.
Sekretārs Ed. R o z e n s.

Liepājas 2. iecirkņa miertiesnesis,
pamatodamies uz krim. proc. lik. 59., 847.—851. p.
un saskaņā ar saviem lēmumiem, meklē apsū-
dzētos pēc sodu lik. 581. p. Eduardu Jāņa d.
Pureņu-Purinu, 27 g. vecu, piederīgu pie
Ilūkstes apr. Kalkūnes pag. un 591. p. Jāni
Antona d. Gvozdasu, 31 g. vecu, Lietavas
pavalstnieku.

Katram, kam zināma augšminēto apvainoto
dzīves vieta vai kur atrodas viņiem piederošas
mantas, — jāziņo bez mazākās kavēšanās man
vai tuvākai policijas iestādei.

Liepājā, 1930. g. 20. maijā. JVs 3.
Miertiesneša v. H. M e i k e.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rīgas ostas valdes rīkojums JV° 6.
Sakarā ar Eksportostas pagarinājumu

bij. braucamais ūdens ceļš gar Eksport-
ostas galu uz Mellermuižas grāvi ir slēgts
un atklāts jauns braucamais ūdens ceļš
gar jauno uzbēruma galu.

Ostas priekšnieks H. Keire.
Darbvedis 1. Buroa.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
i/gadu 12,— gadu 18,—
3 mēn 6,— V2 8adu lu.—
1 , 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības j£|L oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot (S^k^K^m^^^

svētdienas
un svētku dienas

Redakcija:
^*^^^3i^P^^^m

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032 ^^Pfqt|f|iff^ Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^r " 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 110
katras personas „ —,80

Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 23. aprīļa Jēmuma ir jāpiedalās Ezeru meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo Valmieras apr.
Rūjienas un Jēru pag. Vītolu pusmuižas un Dzilnu māju galveno novadgrāvju papildu rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

<a Mālu NbNb Darbu
t? ,. ,-u , Dalībniekam māju ^.jn.

izmaksa pēc

S ft.iihn«.L-B
Dalībnieka ^derošo vai — Kāda pagasta atrodas mājas projekta,

« īpašumu tiesību vsņa lietošana pec pec un pie kādas agrākasmuižas.".0. vārds un uzvārds . esošo mālu mērnie- zemes
^
a?-Le^"]a

~ apzīmējums ^.^JL čības grāmatu piederēj a dalībnieku
1 nosaukums ]ānjem

« balsu skaitu.
* Ls

1. Rūjienas pagasta sabiedrība īpašnieks Jaunsaimniecība 241F Rūjienas pagasta Rūjienas Lielā muižas 189,—
2. Rūjienas pilsēta » >» >> .. ,, ,, 219,—
3. Emīls Jāņa d. Smiltenis , Jaunsaimniecība 255F 13894 „ . „ „ „ „ 89 —

,,Austrumi"
4. Edgars Jāna d. Ozoliņš „ Sudrabkaļu 256F, Fa 13886 ., „ ., „ ., 152.—
5. Ādams Daniēļa d. Šepka „ Rozes 257F, Fa 13892 „ „ „ . „ „ 63 —
6. Jānis Pētera d. Ozols „ Voldemāri 254F 13883 „ „ ,, „ ,, 38,—

Piezīme, šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā pie darbu
pirmreizējās izvešanas, tā arī pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kura var būt mazāka vai lielāka.

1930. g. 20. maijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.



Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Tvaika ielā Ns 7, pārdos Movša
Taubina kustamu mantu, sastā-
vošu no viena zāģu gatera no-
vērtētu par Ls 1200,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā arī apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas dienā 112
vietas.

Rīgā, 1930. g. 22. maijā. 5050
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
4. jūnijā, pīkst 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā 149, I un II torgos
pārdos Pētera un Amandas
Dubultu kustamu mantu, sa-
stāvošu no 1 ūdens pumpja
un viena arkla novērtētu par
Ls 300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
5051 Tiesu izp. O. Stellmachers,

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1930. g. 23. maijā.
1. Ieceļ Pāvilu Labecki par mier-

tiesnesi pie Latgales apgabaltiesas.
2. Apspriež tekošās darbības jautā-

jumus.

RĪGA.
Iedzīvotāju kustība Rīgā.

Pēc Rīgas pilsētas statistiskā biroja
ziņām 1930. gada aprīļa mēnesī reģi-
strēti (iekavas atzīmēti skaitļi par ie-
priekšējo mēnesi).

Dzimuši Miruši Dzimstības
(ieskaitot nedzīvi dzim.) pārsvars

Latvieši . . 299 (280) 303 (266) — 4 (+ 14)
Vācieši ... 45 (36) 57 (61) —12 (—25)
Krievi ... 73 (58) 44 (45) +29 (+13)
Žīdi .... 42 (66) 41 (50) + 1 (+16)
Poļi un leiši. 23 (26) 21 (32) + 2 (— 6)
Citi . . . . 16 (13) 36 (23) —20 (—10)

Kopā . 498 (479) 502 (477) — 4 (+ 2)
Svarīgākie miršanas gadījumi: tuberku-

loze 80 (79), organiska sirdskaite un
pārējās asinsriņķošanas orgānu slimības
65 (73), vēzis 55 (59), asiņu izplūdums
galvas kausa dobumā 24 (29), vecuma
nespēks 43 (34), elpojamo orgānu slimības,
neieskaitot tuberkulozi 46 (48), nieru

kaite 9(14), vēdera tifs 2 (1), roze 6 (2),
difterija 2 (3), masalas 5 (8), šarlaks 0 (2),
garais klepus 1(1), smadzeņu plēves iekai-
sums 13 (8), influenca 4 (I), nedabiskā
nāve 22 (16), pašnāvības 10 (6).

Noslēgtas laulības 259 (285), no tām pie
garīdzniekiem 189 (211).

Māksla.
Nacionālā opera. Sestdien, 24.maijā, ,,R o ž u-

kavaliers" . Diriģents prof. G. Šnēfogts.—
Svētdien, 25. maijā, pulksten 2 dienā tautas izrādē
„Samsons un D a 1 i 1 a" ar Rūdolfu Bēr-
ziņu Samsona partijā. Dalilu dziedās Elza
Žubīte. Diriģents Teodors Reiters. Pulksten 7.30
vakarā balets .,Burvju zirdziņš" . Piedalās
Aleksandra Feodorova un visa baleta trupa.
Diriģents Otto Karls. — Pirmdien, 26. maijā,
sezonas beidzamie jauniestudējumi Čaikovska
viencēliens ,,Jolanta" un Rimska-Korsakova
balets „Še che reza d a" 3. ainās. Biļetes
pirmizrādei dabūjamas operas kasē. Derīga
abonementa 8. biļete.

Nacionālais teātris. Sestdien, 24. maijā, pulk-
sten 4 pēc pusdienas lētā izrādē skolniekiem, kara
vīriem un privātai publikai J. Raiņa ,,P ū t ,
vējiņi"! Pulksten 8 vakarā tautas izrādē
pēdējo reizi šinī sezonā A. Ozoliņ-Krauzes luga
,,K a t r i n a". — Svētdien, 25. maijā, pulksten 2
dienā Irmas Bračs drāma ,,V e 1 n i". Pulksten 8
vakarā Arnolda un Bacha komēdija _ ,,P i e
sloku ezera". — Pirmdien, 26. maijā, pulk-
sten 8 vakarā lētā izrādē Fr. Langera komēdija..Kamielis caur adatas aci". — Otr-
dien, 27. maijā, pulksten 8 vakarā tautas izrādē
komēdija ,,P i e sloku ezera". Sezonu slēgs
1. jūnijā.

Dailes teātra viesizrādes Jelgavā. Paklausot
vairākkārtīgiem jelgavnieku uzaicinājumiem, Dai-
l: s teātris izbrauc jaunnedēļ uz Jelgavu viesizrādēs
ar sezonas populārākām lugām: Šuberta dziesmu-
spēli ,,T r e j m e i t i\ņ a s", kas ar prof. P. Zaksa
piedalīšanos piedzīvojušas 58 izpārdotus namus,
un jautru komēdiju ,,Amanulla Eiropā'.
Pirmdien, 26. maijā,, pulksten 8 vakarā prof.
Paula Zaksa viesizrādē 60. reizi ,.T r e j m e i t i-
ņas" . — Otrdien, 27. maijā, pulksten 8 vakarā
4. reizi komēdija ,,AmanuIla Eiropā'. —
Trešdien. 28. maijā, pulksten 8 vakarā prof. Paula
Zaksa viesizrādē 61;. reizi ,,T r e j m e i t i ņ a s".

KURSI.

Rīgas biržā, 1930. gada 24. maijā.

Devīzes
I Amerikas doilars 5,174.—5,1£4
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,225

100 Francijas franku 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku 99,95—100.70
100 Itālijas liru 27,07—27.28
100 Zviedrijas kronu 138,75—139 45
100 Norvēģijas kronu 138,40—i39' , 10
100 Dānijas kronu 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,65—73,35
100 Čechos 'ovaķij 'as kronu . . 15,31'—15,46
100 Holandes guldeņu . ... 207,95—209-00
100 Vācijas marku ' 123,40-—124^05
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu ..... 137,65—138,35
100 Polijas zlotu 57,55—58,7f>
100 Lietavas litu 51.40—52;.'©

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg r . . . . 3425—344*
Sudrabs 1 kg 63—71:

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 kotāciias kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevtc».

Zvērināts biržas maklers Th. §UOTMn<ers.

Redaktors M. Ārons.

Literatūra.
f>

Rīgas pilsētas statistiskā biroja gada ceturkšņa
pārskats. Burtn. 1. Janvāris—Marts 1930. *g.

Pilsētas statistiskais birojs pirmo reiz nāk
klājā ar gada ceturkšņa pārskatu. Šādi pārskati
turpmāk iznāks regulāri un sniegs statistiskas
ziņas f>ar svarīgiem aktuāliem jautājumiem un
notikumiem Rīgas pilsētā un pilsētas .pārvaldē.
Statistiskas ziņas dotas pēc iespējas saīsinātā
veidā, un tāpēc.šā izdevuma dati nebūs tik pil-
nīgi kā statistiskas gada grāmatas, kura arī
turpmāk iznāks ik pēc 2 gadiem. īs apcerējums
burtnīcas sākumā apgaismos dažādus pilsētas
dzīvi interesējošus jautājumus.

Telegrammas.
(Latvijas tēlegraf? īģent. ārzemju telegrammas.)

Stokholmā, 23. maijā. Zviedrijas
ķēniņš šodien pieņēma audiencē jauno
Latvijas sūtni M. Nukšu, kurš iesniedza
tam savus akreditācijas dokumentus.

~' z(Tiesu
sludinājumi.

- <
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958. ' p., paziņo, ka 1030. g.
17. jūnijā minētās nodaļas atklāta
tiesas sēdē nolasīs 1928. g.
14. novembrī Rīgā mir. Martas
Friča m. Sprosts testamentu.

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

4976z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas Civillikumu kop.
36. p. piezīmes pamata, paziņo
vispārībai, ka laulātie Krišjānis-
Pauls Jēkaba d. Kradzīts-Kradze
un Anna-Marija Andreja meita
Kradzīts-Kradze, dzim. Ķīsis, no-
slēguši savstarpīgo laulības līgumu
pie Rīgas notāra K- Sumberga
1930. g. 24. aprīlī reģ. Ns 6142,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši Vie-
tējo civillikumu 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.
4977z L. Ns 4606

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

Sekretāra v. P. Birkens.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jēkaba Michaila d. Rastor-
gujeva lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no tiesībām
uz 1 desetīnu Orlašu sādžas
zemes atgriezumā (bij. Lit-
vinovas, arī Žavoronkovo sādža)
ar vietējo nosaukumu Orlašu
pūstoša, platībā 14 desetīnas,
Valkas apr., Pededzes pagastā,
par kura līdzīpašniekiem uz-
rādīti Semens Gerasimins, Tro-
fima Beļajeva mantnieki Kuzma,
Ustinija un Anastasija Beļajevi,
Antipa Naklonova mantnieki Fi-
lips I, Filips II un Anastasija
Naklonovi un Jevdokija Osinins,
Vasilijs Vasilenko, Maksima
Chochlova mantnieki Vasilijs,
Marfa, Aleksandrs un Marija
Chochlovi, Pavils Michailovs,
Origorijs Kuzma d. Jurjanovs,
Feodosija Kuzma d. Solovjovs
un Afinija Michaila m. Michai-
lova, ievešanu zemes grāmatu
reģistri — uzaicina visas per-
sionas, kam ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā tiesības skaitīsies par iz-
nīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapsrīdāmas pārdošanas un hi-
potēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1930. g. 15. maijā.
4469x Ns 2000

Koni. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Ivana un Andreja Anufri-
jevu, tagad pēc uzvārda Kozlovu,
lūgumu, par nekustamās mantas,
sastāvošas no Sitkovas sādžas
zemes gabala, platībā 0,7 de-
setīnas, un Bur|ajevas sādžas
zemes gabala, platībā 4 dese-
tīnas 600 kv. asis, Jaunlatgales
apr., Linavas pag., ievešanu
zemes grāmatu reģistri — uz-
aicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktā?tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 15. maijā.
447 lx Ns 2048

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Margaretas - Gretas Indriķa
meitas Hausmanis, dzim. Veis-
bergs, Dāvā Indriķa d. Veis-
berga un Trīnes-Katfīnes Indriķa
meitas Georgins, dzim. Veisbergs,
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Liel-Plānes (Veļi-
kije Planjani") muižas atda-
lītiem zemes gabaliem ar no-
saukumiem „Leju", ,,Gailīšu "
un ,,Viškeru" mājas, kopplatībā
63,49 ha, Bauskas (bij. Poņe-
vežas) apr., īslīcas (bij. Ķibufu)
pag., kuru mantu lūdzēji mantoja
no Indriķa Veisberga, ievešanu
zemes grāmatu reģistri — uz-
aicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
pretējā gadījumā nepieteiktās
tiesības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 15. maijā.
4472x JNTs 2056

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Lauberes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas pasi Ns 364, izdotu
no Lauberes - Ozolu pagasta
valdes 1922. g. 5. oktobri ar
Otihjas Jāņa m. Āboliņš vārdu.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. maijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Vilandes ielā Ns 3, dz. 1, pārdos
Haima Zeligsona kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm un
novērtētu par Ls 610,—.

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

Rīgā, 1930. g. 14. maijā.
5064 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. maijā, pīkst " 10 dienā, Rīgā,
Brīvības ielā Ns 130, pārdos
Pētera Maceleviča kust. mantu,
sastāvošu no viena liela dzelzs
drejbeņķa un viena divcilindru
petro'ejas motora novērtētu par
Ls 400,—.

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

Rīgā, 1930. g. 23. maijā. 506€
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
Civ. proc. Lik. 1401. p. un lik.
kop. 10. sēj. 1. d. 1239. p. un
pamatojoties uz savu 1930. g.
15. apr. lēmumu paziņo, ka pēc
1928. g. 4. janv. mir. Irinas
Filipa m. Golubovs, Rēzeknes
apr., Ružinas pag., Ignatovkas
sādžā ir palicis mantojums, uz-
aicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
to būtu kādas tiesības pieteikt
tās pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Maltas pag., Borovajas sādžā,
1930. g. 16. aprīli.

C. 1. Ns 53030. 2054b
Miertiesnesis P. Platauskis.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. maijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Alberta ielā Ns 12, dz. 6, pārdos
Zamueļa Ravica kustamu mantu ,
sastāvošu no mēbelēm, novērtētu
par Ls 460,—.

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

Rīgā, 1930. g. 15. maijā.
5063 Tiesu izp. Ed. Kalniņš.

Rīgas pilsētas 2. iec. miertiesn.,
saskaņā ar Sod. lik. 218. p., iz-
sludina, ka ar viņa 1929. g.
19. novembra spriedumu An-
drejs Brikmanis viņa apsūdzībā
pēc Sod. lik. 210'. p. par tirgo-
šanos ar sabojātiem kviešu mil-
tiem, atzīts par vainīgu un sodīts
ar Ls 25,— vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz 7 dienām,
piedzenot no viņa Rīgas pilsētas
vi. iulības nodaļai par labu Ls 6,—
izmeklēšanas izdevumus.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā. Andrejs Brik-
manis ir pārtikas preču veikala
Rīgā, Vidzemes šosejā Ns 4/6,
īpašnieks. Ne 1866/29.

Rīgā, 1929. g. 21. maijā.
5003z Miertiesn. J. Drande.

Ar Talsu iec. miertiesneša
1929. g. 10. sept. spēkā stājušos
spriedumu, Ernests Ieviņš —
skārņa, Talsos, Kalna ielā Ns 2
īpašnieks, par sabojātas un uz-
turam kaitīgas desas glabāšanu
savā tirgotavā pārdošanai — pēc
Sod. lik. 210. p. sodīts ar naudas
sodu trīsdesmit pieciem latiem
vai maksātnespējas gadījumā ar
desmit dienām aresta.

Ns 648/29. g. 5005z
Talsos, 1930. g. 22. maijā.

Miertiesnesis Kubdancs.

Rīgas apgabaltiesas 2. iec. tiesu
izp. sludinājumā š. g. V. V. 113.
numurā par Eižena Bulovska
kustamas mantas pārdošanu, ie-
viesusies kļūda, iespiests: Lenču
ielā Ns 1, kas nepareizi, vajaga
būt: Lenču ielā Ns 2, u. 1.1. 4725

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Bruņinieku ielā Ns 21, pārdos
Antonijas Šameitkis kustamu
mantu, sastāv, no viena vieglā au-
tomobiļa novērtētu par Ls 5000.

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

Rīgā, 1930. g.22. maijā. 5048
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
31. maijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Tvaika ielā Ns 7, pārdos Movša
Taubina kustamu mantu, sastā-
vošu no viena zāģu gatera no-
vērtētu par Ls 1200,—.

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

Rīgā, 1930. g. 22. maijā. 5049
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija

uz Jēkaba Michaila d. Rastor-
gujeva lūgumu, par nekustamās
mantas, sastāvošas no tiesībām
uz 4 desetīnām 900 kv. asīm
Tjuršino sādžas zemes gabala,
platībā apm. 17 desetīnas, Valkas
apr., Pededzes pag., par kuras
līdzīpašniekiem uzrādīti Pāvils
un Jāzeps Michailovi, Vasilijs
Vasilenko, Trofima Beļajeva
mantnieki Kuzma, Jānis, Ustinija
un Anastasija Beļajevi, un Semens

un lija Gerasimini, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri — uzaicina
visas personas, kam ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā gadī-
jumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un mi-
nētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 15. maijā.
4470x Ns 1992

Kom. priekšsēd. E. Helvichs.
Sekr.-darbv. A. Vitkovskis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 1. iecirkni,
kura kanceleja atrodas Tiklo
ielā'Ns 6, ist. 3, pamatojoties uz
Civ. proc. lik. 1141.; 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1930.g.
5. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos otrā publiskā vairāksolī-
šanā nekustamo īpašumu kopā
ar kustamu mantu, sastādošu šā
nekustama īpašuma piederumu,
kurā ierīkota spirta dedzinātava,
piederošs Kārlim Kārļa dēlam
Burkevicam un Jēkabam Anša d.
Zelmenim, kas atrodas Liepājā,
Mežu ielā Ns 9, un ierakstīts Lie-
pājas-Aizputes zemes grāmatu
nodaļā ar krepost Ns 3127.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 84.000,— un tiek
pārdots dēļ centrālās savienības
,,Konzums" prasības apmierinā-
šanas. Bez minētās prasības uz
šo nekustamu īpašumu ir nostip-
rināti hipotēku parādi Ls 99.601.

Solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1885. p. no priekšro-
cīgu prasību summas, kāda iz-
rādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 8400 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
5036z Ns 720*27.

Liepājā, 1930. g. 16. maijā.
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 1. iecirkni,
kura kanceleja atrodas Tiklo
ielā Ns 6, ist. 3, pamatojoties uz
Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1930.g
5. septembrī, pīkst. 10 no rīta, Lie-
pājas apgabali, sēžu zālē, pārdos
pirmā publiskā vairāksolīšanā
nekustamo īapašumu, piederošu
,,Talmud-Tora" biedrībai uz ie-
sēdējuma pamata un kas atrodas
Liepājā, Helenes ielā Ne 17, mi
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mes grāmatu nodaļā ar krepost
Ns 308.

Sis nekustams īpašums ir no
vērtēts uz Ls 15.000 un tiek pār
dots dēļ Latvijas skolotāju kopē

jās slimo kases prasības apmieri-
nāšanas.

Solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtēšanas
summas Ls 15.000.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ier Jāiemaksā
Ls 1500 drošības, naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi; Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
5037z Ns 560/30

Liepājā,. 1930. g. 16. maijā.
Tiesu izp. A. Korženeckis.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ns 11, paziņo, ka noliktā uz
1930. g. 12. jūniju, pīkst. 10,
Rīgā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, Andreja Er-
nesta d. Jaunzema nekustamā
īpašuma — Madonas apriņķa,
Praulienas pagasta lauku mājas
,,Jaun-Akmenāji" , ar zemes grā-
matu reģ. Ns 494, pārdošana
vairāksolīšanā, lai piedzītu Valsts
zemes bankas prasību par
Ls 183,04 ar" „, soda naudām un
izdevumiem, atcelta.

Madonā, 1930. g. 22. maijā.
501 Iz Tiesu izp. v. i. A. Šterns.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 1. iecirkni,
kura kanceleja atrodas Tiklo ielā
Ns 6, ist. 3, pamatojoties uz Civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka 1930. g.
5. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publiskā vairāk-
solīšanā nekustamo īpašumu, pie-
derošu Annai-Elizabetei Grinberg,
dzim. Hān, kas atrodas Liepājā,
Kūrmājas prospektā Ns 22 un
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mes grāmatu nodaļā ar krepost
Ns 2270.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 24.000,— un tiek
pārdots dēļ Viktora Dirberga
prasības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo nekustamu
īpašumu ir nostiprināti hipotēku
parādi par Ls '34.000,—.

Solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p. no novērtē-
šanas summas Ls 24.000,— vai
no priekšrocīgu prasību summas,
skatoties no tam, kura summa
būs augstāka pārdošanas dienā.

Personām, kas vēlas ņemt da-
lību vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
Ls 2400,— drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā , va:
pie tiesu izpildītāja.
5035z Ne 383/30. g

Liepājā, 1930. g. 16. maijā.
Tiesu izp. A. Korženeckis

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 Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.
5038z- Ns 1432/29.

Liepājā, 1930. g. 20. maijā.
Tiesu izp. A. Ķorženeck^

Aviācijas pulka komandieris
izsludina par nederīgu nozaudēto
karavīra personas apliecību Ne496
izdotu no aviācijas diviziona ko-
mandiera 1926. g. 25. janvārī ar
kara ierēdņa Herberta Juškevics
vārdu. ' 5047z

Rigas prēf. 2. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
velosipēda braukšanas atļauju
Ne 622, izdotu no Rīgas prefektū-
ras 2. iec. priekšnieka 1930. g-
5. maijā ar Heinricha-Viliatna
Melvila vārdu. 5045z

Rēzeknes apr. pol. 2. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Polijas pasi Ne 20, izd. no Po-
lijas kcnsula Daugavpilī 1928. g.
9. janvārī ar Nikolaja Pasinskis
vārdu. 4238x

Ilūkstes apr. pol. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi ser. KL
Ne 000719, izd. no Ilūkstes apr-
pr-ka pal. 1. iec. 1927. g. 4. nov.
ar ViktorijasStembkovskis vārdu.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp.
par Liepājas pilsētas 1. iecirknī,
kura kanceleja atrodas Tiklo
ielā Ne 6, ist. 3, pamatojoties uz
Civ. proc. lik. 1141., 1143.,
1146.—1149. p. paziņo, ka 1930.g.
5. septembrī, pīkst.' 10 no rīta
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos otrā publiskā vairāksolī-
šanā nekustamo īpašumu, piede-
rošu uz dzimts nomas tiesībām
Almai-Ženijai-Alvinei Jāņa m.
Kiršfeld, dzim. Otrup, kas atrodas
Liepājā, Alejas ielā Ne 11 , urt
ierakstīts Liepājas-Aizputes ze-
mes grāmatu nodaļā ar krepost
Ns 2705.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 21.000 un tiek pār-
dots dēļ Pētera Eglīša, Artura
Baumaņa un citu prasības ap-
mierināšanas. Bez minētās pra-
sības uz šo nekustamu īpašumu
ir' nostiprināti hipotēku parādi
Ls 12640.

Solīšana sāksies saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1885. p. no priekšrocīgu
prasību summas, kāda izrādīsies
pārdošanas dienā.

Personām, kas veļas ņemt da-
lību vairāksolīšanā , ir jāiemaksā
Ls 2100 drošības naudas.



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

1) ka Latgales Lauksaimnieku
Centrālā kooperatīva prasības
lieta par Ls 1360,— ar °/0 un iz-
devumiem, 1930. g. 30. augustā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Pāvila Pētera d. Gavara neku-
stamu īpašumu, kas atrodas Dau-
gavpils apr. Preiļu pag. Mazo-
Gavaru Ns 5 sādžā, ar zemes grām.
reģ. Ns 4504 un sastāv no zemes
gabala 30,28 ha platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5500,—;

3) ka' īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 6700;

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

5) ka zemes grāmatas sim īpa-
šumam ved Latgales zemes grā-
matu 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. 20. maijā. L. Ne 407
5013z Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

1) ka Latvijas bankas Dau-
gavpils nodaļas prasības lietā par
Ls 1038,74 ar soda naudu, °/0 un
izdevumiem, 1930. g. 26. jūlijā,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
Sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Emeljana un Vasilija Jāņa d. d.
Bogdanovu 2 ideālās daļas neku-
stamu īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr., Preiļu pag.
,,Vonogsoba" mājā, 'ar zemes
grāmatu reģ. Ns 3128 un sastāv
no zemes gabala 51 des. 1200 sāž.
platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1300,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ai
hipotēku parādiem par 1685 rbļ.
50 kap.;

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 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. 20. maijā. L. Ns 1346
§0l4z Tiesu izp. A. Menšikovs.

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

i) ka Valsts zemes bankas
Prasības lietā par Ls 932,94 at
0un soda naudu, saskaņā ar
balsts zemes bankas statūtu
p. 43.-49. not., 1930. g. 26. jūlijā,
Pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
Kžu /āic- publiskos torgos pārdos
Pāvila Pavula d. Kokoreviča
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Jaunlatgales apr. Viļakas pag.

Šlapkinas s. v. Ns 6, ar zemes
grāmatu reģ. Ne 3752 un sastāv
no zemes gabala 13,021 ha pla-
tībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 950,—

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 1000,—

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 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. 20. maijā. L. Ns 692
5015z Tiesu izp. A. Menšikovs.i

r~z———citu iestūmu ,
sludinājumi.

Dzelzceļu
tecbnisko direkciju

izdos

jauktā izsolē
š. g. 4. jūnijā, pīkst. 12,
šādus dar6us.-

1) Rīgas—Krustpiis līti. 66. km
sliežu-betona tilta būvi.
Droš. nauda Ls415,—.

2) Rīgas—Krustpiis līn. 68. km
dzelzsbetona caurules būvi.
Droš. nauda Ls 110,—.

Tuvākas ziņas darba laikā
dzelzceļu virsvaldē, Rīgā, Gogoļa
ielā Ns 3, ist. 312. LI 149 5071

Rīgas prēf. 13. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 7. jūnijā, pīkst.
12 dienā, Slokā, Jūras ielā 12,
pārdos vairāksolīšanā Kārlim Pē-
tersonam piederošo kustamo
mantu, sastāvošu no aptieku
preču tirgotavas iekārtas un
dažādām mēbelēm, novērtētus
par Ls 251,—. 5022z

Jelgavas pilsētas valde
1930. g. 3. jūnijā, pīkst. 12 dienā,

nodos sacensībā

siltūdens apkurināšanas
ierīces izbūves darbus

pilsētas bērnu patversmes ēkā
Ozolmuižā.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs
un nomaksāti ar Ls 0,80
lielu zīmognodevu, klātpieliekot
Ls 2.000 lielu drošību, iesniedzami
Jelgavas pilsētas valdei ne vēlāk
kā sacensības dienā līdz pīkst. 12.

Tuvākas ziņas un izsoles no-
teikumi ieskatāmi pilsētas būv-
nodaļā darba dienās no pīkst.
8 līdz 14. 1* 4887o

Jelgavas pilsētas valde.

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

izdos 1930. g. 2. jūnijā, pīkst. 12
dienā, savā kancelejā, Ulicha ielā
Ns 44,

ja tahtā izsolē
920 gab. dzelzsbetona aizsargu
stabiņu izgatavošanu un uzstādī-
šanu uz Liepājas-Grobiņas šosejas
un 34 gab. dzelzsbetona aizsargu
stabiņu izgatavošanu un uzstādī-
šanu uz Liepājas-Palangas šosejas

Drošības nauda par piedalīša-
nos izsolē — Ls 1.300,—.

Ar tuvākiem noteikumiem var
iepazīties šoseju un zemesceļu
dep-ta 4. rajona inženiera kance-
lejā parastā darba laikā. 5023z

Ritupes muita
paziņo vispārībai, ka 1930. g.
16. jūnijā, pīkst. 10 dienā, šejienes
muita pārdos atklātā vairāksolī-
šanā dažādas manufaktūras un
citas preces, kuras aizturētas
1928./29. b. g. kon'tr. lietā Ns 13;
1929./30. b. g. kontr. lietā Ns 6;
pēc izraksta Ns 54 — 1929. g.
un biržā nekotēto ārzemes valūtu
kopvērtībā Ls 9,80.

Preces apskatāmas izsoles dienā
muitā. 5039z

Muitas priekšnieka v. i.
F. Garozs.

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nederīgu no-
zaudēto Aleksandra Belova iekš-
zemes pases duplikatu Ns 127910,
izd. 1924. g. 13. jūnijā Rīgas prē-
fektūrā. 5040z

Iekšlietu ministrijas pasu no-
daļa izsludina par nozaudētu Ha-
nas Borčs ārzemju pasi D Ns
000336, izd. 1929. g. 11. decembri
Rīgā. 504 Iz

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 13,222 ar Rutas
Melngailis vārdu pazaudēta un
tiek izsludināta par nederīgu.

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par ned. motocikleta
braukšanas Ns 652, kuru Adal-
berts Neimans pieteicis par no-
zaudētu. 5057z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu automo-
biļa braukšanas Ns 1925, kuru
A. Dancigers pieteicis par n'o-
zaudētu. 5059z

Rīgas prefektūras areja nodaļa
izsludina par nederīgu ormaņa
(y.ieglā) braukšanas Ns 477, kuru
janis Raņķi? pieteicis par no-
zaudētu. 5058z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu motocik-
leta braukšanas .V? 248. kuru
Haralds Liepiņš pieteicis par
nozaudētu. 5060z

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

1) ka Simena Berka, S. Štein-
garta prasības lieta par Ls 2000.—
pēc ķīlu zīmes, 1930. g. 30. aug.,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļaj
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Teklas Ādama m. Mazurs neku-
stamu īpašumu, kas atrodasDau-
gavpils apr., Jāsmuižas pag.
jaunās Nidermuižas sādžā, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 12156 un
sastāv no zemnieku piešķirtas
zemes-sētas, viensētas, 0,109 ha
platībā ar ēkām;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parād. par Ls 2000,—;

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 Latgales zemes grā-
matu 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 Latgales apgabal-
tiesas I. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 20. maijā. L. Ns 534
5012z Tiesu izp. A. Menšikovs.

K. 1.Diltu un kredītu f vai
(Valdemāra ielā Ns 10 12)

iesnas jaukts izsolē
1930. g. 11. jūnijā, pīkst. 11. Drošība

1) Aviācijas motoru eļļu (vasaras) .... 6000 kg Ls 342,—
2) ratu smēri 1000 ,^ ,, 17,50
3) mašīnu eļļu 4000 ,, ,, 152 —
4) dīzeļu motoru āzennsftu 40000,, „ 450 —
5) petroleju (motoru) 4000 „ ,, 36 —

Izsole notiks Kara min. Budž. un kredit. p-des izsoļu telpās
augšā nerādītā dienā un stundā.

Tuvāki paskaidrojumi K. M. Budž. kred. p-des apgādības
nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12 (ie-eja no Elizabetes ielās), dz. 4,
ist. 7, katru darbdienu parastā darba laikā. L 1135 5068b
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I. M. Skolu departaments
1930. g. 30. maijā, pīkst. 12 būvniecības biroja telpās Rīgā. Valde-
māra ielā Ns 36-a, 11 i stāvā

otrreizējā jauktā izsolē
1) Valsts Jelgavas 1 ģimnāzijas remontdarbus, drošība Ls 600,—.
2) Valsts Latgales kurlmēmo skolas, D'.užnevā, remontdarbus,

drošība Ls 900,—.
Ar darbu aprakstiem un izsoļu nosacījumiem var iepazīties

1. M. būvniecības birojā Rīgā, Valdemāra ielā Ns 36-a darba laikā,
tālrunis 28612. L 1152. 5072b

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
1930. g. 4. jūnijā, pīkst. 10, Kultūrtechniskās daļas telpās, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4,

jauktās izsolēs
izdos mazafisohšana šādus darbus,
sākot solīšanu no zemāk uzrādītām summām:

1) Valmieras apr., Jēru pag., Olas upes lejasgala padziļinā-
šanas darbus 15412 tek. mtr. garumā ar 34710 kub. mfr. tilpuma,
novērtētus par Ls 22049; izsoles drošības nauda Ls 1100.

2) Valmieras apr., Liepupes pag., Perniģeles muižas novad-
grāvju rakšanas darbus 3528 tek. mtr. garumā ar 4418 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 2571; izsoles drošības nauda Ls 130.

3) Valmieras apr., Liepupes, Stienes un Lodes pag., Liepupes
regulēšanas darbus 14081 tek. mtr. garumā ar 34041 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 23690; izsoles drošības nauda Ls 1200.

4) Valkas apr., Ilzenes pag. Mellupes un Baltiņupes lejas
gala regulēšanas darbus 9704 tek. mtr. garumā ar 24728 kub. mtr.
tilpuma, novērtētus par Ls 16459; izsoles drošības nauda Ls 820.

5) Bauskas apr., Stelpes pag., Misas III upes regulēšanas
darbus 7721 tek. mtr. garumā ar 18286 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 9848; izsloes drošības nauda Ls 500.

6) Madonas apr., Tirzas pagasta meliorācijas s-bas ,,Luksta
purvs" novadgrāvju rakšanas darbus 3903 tek. mtr. garumā ar
5327 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 2115; izsoles drošības
nauda Ls 110.

7) Jaunlatgales apr., Liepnas pag., Briežu dārza jaunsaim-
niecību novadgrāvju rakšanas darbus 3950 tek. mtr. garumā ar
6992 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 4148; izsoles drošības
nauda Ls 220.

8) Ilūkstes apr., Rubeņu pag., „Cērpaja" novadgrāvju rak-
šanas darbus 4275 tek. mtr. garumā ar 6630 kub. mtr. tilpuma,
novērtētus par Ls 4122; izsoles drošības nauda Ls 210.

9) Rīgas apr., Ropažu pag., Ropažu muižas Sirmeņu un Vili
pusmuižu jaunsaimniecību novadgrāvju rakšanas darbus 7577 tek.
mtr. garumā ar 12235 kub. mtr. tilpuma, novērtētus par Ls 8500;
izsoles drošības nauda Ļ/ 430.

10) Talsu apr., Nogales pag. meliorācijas sabiedrības ,,Spars"
novadgrāvju rakšanas darbus 8677 tek. mtr. garumā ar 21938 kub.
mtr! tilpuma, novērtētus par Ls 15222; izsoles drošības nauda Ls 760.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot rakstiskus
piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
39. _42. p. noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles sākšanas.

Nodrošinājumam naudas vietā var iesniegt Latvijas bankas
garantiju un valsts vai valsts garantētus vērtspapīrus pēc Finanču
ministrijas noteikta kursa, vai arī privātu banku un citu kredīt-
iestāžu garantijas, kuru nodrošinājumus Finanču ministrija atzinusi
par pietiekošiem, par ko pievienojama Finanču ministr, atsauksme.

Meliorācijas sabiedrības darbu izvedējas reāla nodrošinājuma
vietā var iesniegt no sabiedrības valdes parakstītus vekseļus;
citiem vai daļai biedru jāparakstās kā galviniekiem.

Ar tuvākiem izsolēs un darbu izvešanas nosacījumiem var
iepazīties, Rīgā. Dzirnavu ielā Ns 31, dz. 4, tālrunis 34194. 5044u

K. 1.Mii i Slitu laivai
(Valdemāra ielā Ns 10/12)

iegādās sacensībā
1930. g. 4. jūnijā, pīkst. II.

1) lidmašīnu riteņu pneumatiskās riepas
700x100, 50 gab.

2) lidmašīnu riteņu pneumatiskās riepas
800x150, 30 gab.

Sacensība notiks K. M. Budžetu un kreditu pārvaldē, izsoļu
telpās, augšā norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi sacensībā nodrošināmi 5% apmērā no piedāvā-
jumu kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi K. M. Budžetu un kreditu pārvaldes
apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12 (ie-eja no Elizabetes
ielas), dz. 4, ist. 7, katru darbdienu parastā darba laikā. L 1140b
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Auces virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 3. jūnijā, pulksten 12 dienā, Dobeles
pagasta namā,

saimnieciskā kārtā izstrādātus 46 gab.
ozola un oša klučus

atrodošos pie Dobeles stacijas un sadalītus 46 vienībās, vērtībā
no Ls 3,00 līdz 40,00.

Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10"drošibas naudas no novērtējuma summas. Kā drošības naudas

pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par
viņu nominālvērtību, 2) Latvijas Hipotēku bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību,
3) Latvijas bankas, vai viņas pārgarantētās privātu banku garan-
tijas. Izsolē izsludinātos materiālus virsmežniecība pārdos vienībām
un tie pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas;
bez pārmērīšanas un šķirošanas. Par pirktām vienībām visa pirk-
šanas summa pircējam jāsamaksā izsoles dienā.

Virsmežniecība patur sev tiesības, pārdošanai izsludinātās
vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecībā un pie IV iecirkņa mežziņa.
5019v Auces virsmežniecība.

Dzelzceļu virsvaldes ekspluatācijas direkcija
izdos 1930. g. 4. jūnijā, pulksten 11, Gogoļa ielā Ns3, istaba Ns 326

rakstveida izsolē mazākprasītājam preču ie-, iz- un pār-
kraušanas darbus Stendes stacijā uz vienu gadu.
Piedāvājumi, apmaksāti ar zīmognodevu, slēgtā aploksnē

ar uzrakstu ,,Ekspluatācijas direkcijai uz Stendes stacijas preču
ie-, iz- un pārkraušanas darbu izsoli 1930. g. 4. jūnijā" iesniedzami
Ekspluatācijas direkcijai istabā Ns 323 līdz 4. jūnijam, pulksten II.
Vēlāk iesniegtos pieprasījumus neievēros.

Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošības nauda Ls 200,—.
Tuvākas ziņas un darba noteikumi Dzelzceļu virsvaldē, istaba

Ns 323, darbdienās no pulksten 9—15. 2* 4038v

Zemkopību departaments
Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 4, piektdien 6. jūnijā š. g., pīkst. 10,

izdas jauktā izsotē
Valsts Latgales lauksaimniecības vidusskolas
fermas strādnieku dzīvokļu izbūves darbus —

Malnavā par Ls 12.132,—
Rakstveida piedāvājumi un lūgumi pielaist izsolē, nomaksāti

ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības naudu Ls 600,^
izsoles dalībniekiem jāiesniedz līdz izsoles sākumam.

Tuvāki paskaidrojumi saņemami būvniecības nodaļā,
ist. Ns 14. 2* 5065

K. M. Budžetu un kreditu pārvalde
(Valdemāra ielā Ns 10/12)

Iesildos sacensibfi
1930. g. 12. jūnijā, pīkst. 11

1) starmetējus ,,M 16" 10 gab.
2) starmetēju ,,M 16" lampiņas (baltās, zaļās un sarkanās) 3000 ,,
3) starmetēju ogles (pozitīvās un negatīvās) 200 ,,
4) sloksnes, izolācijas 100 kg
5) sloksnes, gumijas 10 ,,

Sacensība notiks Kara min. Budžetu un kreditu pārvaldē,
izsoļu telpās, augšā norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi sacensībā nodrošināmi 5°/0 apmērā no piedāvā-
jumu kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi Budžetu un kreditu pārvaldes ap-
gādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12 (ie-eja no Elizabetes
ielas), dz. 4, ist. 7, katru darbdienu parastā darbalaikā. L 1145b
I^Hm^HHBHHHi^MB^HmH^HBi^M^nHI^^^HHiMHain

I. M. Skolu departaments
1930. g. 11. jūnijā, pīkst. 11, būvniecības biroja telpās Rīga, Valde-
māra ielā Ns 35-a, II! stāvā,

izdos jauktā,izsotē

Mazsalacas bii. pils ēkas atjaunošanas darbos.
Lūgumi pielaist mutiskā izsolē un rakstiski piedāvājumi,

apmaksāti ar attiecīgu zīmognodokli. līdz ar drošības naudu Ls 1000.
apmērā, iesniedzami izsoles kommisijai š. g. 11. jūnijā, pīkst. II.

Ar maksas aprēķinu un izsoles nosacījumiem var iepazīties
Skolu departamenta būvniecības biroja telpās Rīgā, Valdemāra
ielā Ns 36-a, darba laikā. L 1216. 5073b

K. M. Budžetu un kreditu pārvalde
(Valdemāra ielā Ns 10/12),

izdos sacensībā
1930. g. 6. jūnijā, pīkst. 11,

Diena viegla slēgtā 7-vietigā automobīļa piegādi.
Drošības nauda 5%.
Nosacījumi saņemami pārvaldē. L 1 131 5067

Jūrniecības departaments
izdos 1930. g. 2. jūnijā, pīkst. 12, jauktā izsolē

Ainažu ostos tīrīšanas darbos.
Drošības nauda Ls 200,—.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecībai departamentā

Valdemāra ielā Ns'l-a, istabā Ns 9, no pīkst. 9—13. 1* L109S

Zemllopīfias departaments
Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 4, ceturtdien, 1930. g. 5. jūnijā, pīkst. 10

izdos v€! ftstveida izsotē

Valsts Kazdangas muižas galvenās ēkas izbūvē
centrālās apkurināšanas ierīces, ūdensvadu un

kanalizācijas darbus.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli

iesniedzami Lauksaimniecības pārvaldes būvniecības nodaļā ist. 14,
līdz izsoles sākumam. Pie pasūtījuma saņemšanas firmai jāiemaksā
Zemkopības ministrijai drošības nauda 5°/0 apmērā no nosolītās
summas.

Turpat saņemami tuvāki paskaidrojumi un ēkas plānu no-
vilkumi. 1* 4838b



Jelgavas apr. pol. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi uz ķēvi dzidri brūnas
spalvas, 5 gadi vecu, 1,27 m
augstu (izdevējas iestādes un
laiks nav zināmi) pasi, pārrak-
stītu ar Krista Kozlovska vārdu.

flbisabirtas iipm
valde uzaicina akcionārus uz

kārtējo
vispārējo sapulci,
kas notiks 1930. g. 16. jūnijā,
pīkst. 5 dienā, Rīgā, Kungu ielā
Ns 2, sabiedrības pilsētas kantorī.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadītāja vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojums.
3) 1929. g. pārskata un bilances

apstiprināšana un valdes at-
svabināšana no atbildības.

4) Budžeta par 1930. g. apstipri-
nāšana.

5) Statūtu grozījums.
6) Vēlēšanas. .
7) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Saskaņā ar statūtu § 54. akci-

onāriem,' lai tie dabūtu tiesību
balsot vispārējā sapulcē, jāie-
sniedz valdei akcijas vismaz 7
dienas pirms vispārējas sapulces
sanākšanas. Akciju vietā var
iesniegt apliecības par akciju
glabāšanu Martins Bank Ltd.,
Londonā. 5053z Valde.

Lotulias tautas banka,
saskaņā ar bankas statūtu S 12 —

izsludina par nederīgam
šādas nogaidu apliecinās uz

JCatvijas tautas bankas akcijām:
1) Pag. apl. Ns 1948 no 1922. g. 8. maija, izdotu Gulbenes ierēdņu:

kooperatīvam uz 3 akc. NsNs 6463—6465
2) Pagaidu apliecību Ns 136 no 1920. g. 25. jūnija, izdotu Ikšķiles

patērētāju biedrībai „Ogre" uz 1 akciju ar Ns 846;
3) Pagaidu apliecību Ns 312 no 1920. g. 4. novemb-a, izdotu Kārķu

patērētāju biedrībai uz 10 akc. ar Ns 2190—2199;

4) 2 pagaidu apliec, ar NsNs337 no 1920.g. 19. novembra uz 4 akc.
ar Ns 2615-2618 un Ns 615 no 1920. g. 11. decembra uz 1 akc.
ar Ns 8616, izdotas Kalsnavas patērētāju biedrībai ,,Strauts ";

5) Pagaidu apliecību Ns 30 no 1920. g. 9. jūnija, izdotu Dienas
patērētāju biedrībai uz 12 akc. ar NsNs 317—320, 23S5—2402;

6) Pagaidu apliecību Ns 660 no 1921 .g. 28. februāra, izdotu Dobeles
un ankārtnes patērētāju biedrībai ,,Bērzupe" uz 2 akc. ar
NsNs 8826—8827;

7) Pagaidu apliecību Ns 704 no 1921. g. 9. maija, izdotu Neretas
patērētāju ' biedrībai uz 2 akc. ar NsNs 8220—8221;

8) Pagaidu apliecību Ns 241 no 1920. g. 15. septembra, izdotu
Meiranes piensaimnieku sabiedrībai uz 28akc. ar NsNs 1455—1470
4831. 6155—6156, 6264-6266, 6201—6206;

9) Pagaidu apliecību Ns 1275 no 1920. g. 8. oktobra, izdotu Jaun-
piebalgas savstarpējai ugunsapdrošināšanas biedrībai uz 4 akc.
ar NsNs 1721—1724;

10) Pagaidu apl. Ns 509 no 1920. g. 30. novembra, izdotu Mīlītes
kuļmašīnu sabiedrībai uz 2 akc. ar Ns 6752—6753;

11) Pagaidu apliecību Ns513 no 1920.g. 30. novembra, izdotu Jaun-
piebalgas lauksaimniecības biedrībai uz 1 akc ' ar Ns 6839:

12) Pagaidu apliecību Ns 240 no 1920. g. 15. septembra, izdotu

Lubanes lauksaimniecības biedrībai uz 5 akc. ar NsNs 1450—1454.
13) Pagaidu apliecību Ns 374 no 1920. g. 24. novembra, izdotu

Rūjienas zemkopības biedrībai uz 10 akc. ar Ns Ns3103—3112;
14) Pagaidu apliecību Ns 989 no 1922. g. 24. novembra, izdotu

Daugavpils apriņķa lauksaimniecības biedrībai uz 12 akc.
ar NsNs 6183—6194;

15) Pagaidu apliecību Ns 510 no 1920. g. 30. novembra, izdotu
Krimuldas Engelhardta bibliotēkas biedrībai uz 1 akciju
ar Ns 6754;

16) Pag. apl. Ns 718 no 1921. g. 19. maija, izdotu Liepkalna-Ozolu
bibliotēkas biedrībai uz 1 akc. ar Ns 8251;

17) Pagaidu apliecību Ns 215 no 1920. g. 21. augusta, izdotu Ren-
cēnu izglītības biedrībai,,Straume" uz 3 akc. ar NsNs 1336—1337,
1355; \

18) Pagaidu apliecību Ns 949, izdotu Rīgas skolotāju arodnieciskai
biedrībai uz 1 akciju ar Ns 9473;

19) Pagaidu apliecību Ns 539 no 1920. g. 30. novembra, izdotu
Latvijas laukstrādnieku sabiedrības Bārtas nodaļai uz 1 akciju
ar Ns 7685;

20) Pagaidu apliecību ,izdotu uz Raiņa kluba vārdu uz 1 akciju
ar Ns 3999;

21) Pagaidu apliecību Ns 439 no 1920. g. 29. novembra, izdotu
Aumeisteru pagasta valdei uz 12 akc. ar NsNs 3965—3976;

22) 2 pag. apl. ar Ns 198 no 1920. g. 2. augusta uz 2 akc. arNsNs 1289
līdz. 1290, un Ns 543 no 1920. g. 30. novembra uz 8 akc. ar
NsNs 7722—7729, izdotas uz Dzērbenes pagasta valdes vārdu;

23) 2 pag. apl. ar Ns 12 no 1920. g. 7. jūnija uz 8 akc. ar NsNs250
līdz 251, 1749—1754 un Ns 514 no 1920. g. 30. novembra uz
4 akc. ar NsNs 6840—6843, izdotas uz Jaun-Piebalgas pagasta
valdes vārdu;

24) Pagaidu apliecību Ns 731 no 1921. g. 28. maija, izdotu Dunikas
pagasta valdei uz 2 akc. ar NsNs 8269—8270;

25) Pagaidu apliecību Ns 265 no 1920. g. 30. sēptembfa, izdotu
Liegu-Aizsteres pagasta valdei uz 2 akc. ar NsNs 1630—1631;

26) Pagaidu apliecību Ns 617 no 1,920. g. 11. decembra, izdotu
Vērgales pagasta valdei uz 1 akc. ar Ns 8619;

27) Pagaidu apliecību Ns 218 no 1920. g. 26. augusta ,izdotu Bu-
kaišu pagasta valdei uz 1 akc. Ns 1340;

28) Pagaidu apliecību Ns 204 no 1920. g. 10. augusta, izdotu Gro-
biņas pilsētas valdei uz 2 akc. ar NsNs 1296—1297.

5043v Latvijas Tautas banka.

Akciju sabiedrības

Vidzemesvilnasmanufaktūra
valde paziņo .ka 1930.g. 14.jūnijā,
pīkst. 3 dienā, sabiedrības telpās,
Rīgā, Šarlotes ielā Ns 46, notiks

kārtēja
pilno akc. sapulce

ar šādu dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes un revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) 1929. g. darbības gada pār-

skatu un bilances caurskatī-
šana un pieņemšana.

4) Sabiedrības budžets uz 1930.g.
5) Dažādi priekšlikumi un jautā-

jumi.
6) Vēlēšanas.
5052z Valde.

Rēzeknes pilsētas
polu pamatskolas
1930. g. 11. maijā sarīkotā
mantu izlozē vinnesti krituši
uz šādiem biļešu numuriem:

2, 3, 7, 10, 18, 21, 32, 36,
43, 54, 73, 80, 88, 92, 97, 99,
116, 128, 157, 163, 169, 171, 174,
177, 197, 200, 212, 221, 226, 251,

267, 276, 287, 299, 303, 316, 321,
336, 351, 371, 377, 378, 389, 393,
399, 421, 457, 484, 490, 502, 523,
563, 581, 585, 595, 599, 600, 618,
629, 633, 634, 640, 643, 646, 660,
662, 671, 674, 679, 697, 708, 711,
713, 721, 727, 729, 731, 751, 769,
775, 778, 781, 788, 789, 791, 801,
808, 809, 824, 831, 844, 850, 877,
880, 883, 885, 892, 900, 922, 923,
931, 938, 941, 956, 987, 988, 990,
991 992.

.1023, 35, 39, 40, 54, 76, 78,
84, 85, 90, 120, 121, 142, 149,
150, 186, 194, 215, 226, 228, 232,
261, 263, 268, 285, 297, 298, 307,
310, 312, 318, 335, 339, 351, 353,
355, 389, 416, 433, 437, 451, 452,
456, 462, 479, 499, 505, 512, 522,
534, 537, 544, 561, 625, 627, 637,
639, 656, 668, 671, 674, 687, 695,
700, 702, 709, 742, 769, 793, 802,
809, 813, 832, 846, 882, 893, 898,
910, 922, 935, 943, 951, 963, 982,
986, 990, .991, 995, 998.

2014, 15, 30, 32, 45, 46, 55,
57, 70, 134, 149, 153, 159, 164,
183, 186, 200, 208, 211, 224, 228,
240, 241, 268, 270, 272, 281, 310,
313, 316, 340, 360, 363, 373, 375,
405, 431, 437, 452, 455, 456, 459,
460, 463, 465, 477, 499, 516, 524,
535, 537, 542, 544, 556, 560, 576,
577, 612, 643, 675, 683, 689, 696,
702, 707, 717, 730, 736, 738, 740,
741, 750, 753, 765, 789, 791, 797,
798, 804, 806, 815, 817, 833, 838,
845, 860, 867, 873, 879, 909, 914,
927, 933, 939, 952, 965, 977, 979,
984, 986, 991, 997. 4229b

.V

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi ser. CT
Ns 004730, izd. no Ventspils
pilsētas pol. pr-ka 1928. g.
19. jūnijā ar Jāna Dūdiņa
vārdu. 4243x

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi CT
Ns 004731, izd. no Ventspils
pilsētas pol. pr-ka 1928. g.
19. jūnijā ar Helenes Dūdinš
vārdu. 4242 *x

Aleksandra Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju b-bas vai
sasauc svētdien, 1930. g. 1. jūnijā,
pīkst. 10 no rīta, Latviešu biedr.
mazajā zālē, Rīgā, Merkeļa ielā 13

Kārtējo
biedru pilnu sapulci.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Valdes ziņojums par biedrības

darbību.
3) Gada un bēru fonda pārskati

par 1929. gadu, revīzijas kom-
misijas ziņojumi un pārskatu
pieņemšana.

4) Budžets 1930. gadam.
5) Biedru apdrošināšanas pret

nelaimes gadījumiem.
6) Amata personu atlaišana no

pienākumu izpildīšanas.
7) Biedru izslēgšana. >
8) Amata personu vēlēšanas.
9) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
NB. a) Sapulce uz statūtu

§ 22. pamata skaitīsies par piln-
tiesīgu pie katra ieradušos biedru
skaita, b) Pie ieejas pilnā sapulce
biedriem jāuzrāda biedru grā-
matiņas. 5055z Valde.

Liepājas-Aizputes dzelz-
ceļa akc. sab. valde,

uz statūtu §§ 42.—45. pamata,
uzaicina sabiedrības akcionārus uz

kārtējo vispārējo sapulci,
noteiktu š.g. 27. jūnijā, pīkst. 14,
valdes telpās, Rīgā, L. Smilšu
ielā Ns 15.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums.
2) 1929. g. ' darbības pārskata,

bilances uz 1930. g. 1. janvāri
un revīzijas kommisijas ziņo-
juma caurskatīšana un pār-
skata bilances apstiprināšana.

3) Jaunās līnijas projekta grozī-
šana un sakarā ar to, visp ārējā
sapulcē pieņemtā, jaunās lī-
nijas būves koncesijas pro-
jekta grozīšana.

4) Pensiju kases statūtu grozī-
šana.

5) Direktoru un viņu kandidātu
vēlēšanas izstājušos vietā ufl

6) Dažādi jautājumi.
Sakarā ar statūtu § 44, sapulce

jāpiedalās pārstāvjiem, reprezen-
tējošiem ne mazāk, ka pusi n0
visām sabiedrības akcijām.

Izšķirošo balsstiesību bauda
akcionāri, kas pieteikuši savas
akcijas vai apliecības par viņ"
deponēšanu kredītiestādēs, <]?
vēlāk, ka 14 dienas pirms p ilna?
sapulces. 4956z Valde.

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par ned. pils. AnsisEiche
dzim. 1903. g., karakl. apl.
Ns 11096, izd. no Rīgas kara apr.
priekšnieka 5046z

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi ser. BL
Ns 016362, izd. no Daugavpils
prēf. 1928. g. 19. maijā ar
Juda-Vulfa Zanda vārdu. 4246x

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina t>ar nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi Ns 1098,
izd. no Gudenieku pag. valdes
1922. g. 8. februārī ar Jāņa
Polis vārdu. 424ix

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 3466, izd. no
Ventspils kara apr. pr-ka 1928. g.
4. septembrī ar Jāņa Dūdiņa
vārdu. ' 4244x

Kooperatīvu revīzijas padome
izsludina par nozaudētu un ne-
derīgu Rēzeknes patērētāju bie-
drības ,,Oruds" statūtu oriģinālu.

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 30. maijā, pulkst. 12, Rīgā, Kalpaka bulvārī Ns 6, dz. 10,

saimnieas&ā kārtā sagatavotus materiālus:
, Kandavas virsmežniecībā:

?„ ? ' „,,, t (1737,534 m3 (2113 gab.) skuju koku baļķu ļsoOOO
Vien. 3 pie Kandavas stac. ( 2316 ļ 14 ,, ) skuju koku kluču )

Šlīteres virsmežniecībā:
Vien. 10 posmā Mazirbe-Kurči f 49,14 m 3 ( 522 gab.) egles kluču )

2000
( 102,51 „ ( 221 „ ) egles baļķu )

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

„ 11 posmā Mazirbe-Kurči 64,50 „ ( 297 „ ) egles kluču 3600
75 un 76 km 1 3,16 „ ( 14 „ ) priedes kluču

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

109,17 steri mizotas stutmalkas 2,75 m. g

"
3 P°l?L vh^utuv?>3 ( 885 - > egleS balķU \ 550083 km v-baskrautuvē 4g 4? (528 , ) egles kluču /

pie Bukoltu maļam)
14 pie Mazirbes stac. 41,98 ,, ( 68 ,, ) egles baļķu 630

Vecmuižas virsmežniecībā:
Vien. 13 pie Lāčplēša stac. lauk.

4, 13 un 14 463,79 m3 (3244 gab.) skuju koku kluču ļ
pie Vecmuižas stac. .13000

lauk. 8, 10, 13 un 14 405,11 „ (2755 „ ) skuju koku kluču )
Piezīme: priedes kluči mizoti.

Kokneses virsmežniecībā:

. ,, , I 174,98 m3 (1478 gab.) skuju koku kluču \ 2700Vien. 6 pie Kokneses stac. ''_ ( 7 „ ) eglesbaļķu/[ 84,99 „ (687 ,, ) priedes finieru kluču 1,60 m g. I šķ.ļ
„ „ , 14,08 „ ( 48 „ ) priedes fnieru kluču 1,30 m g. un I .„„

„ 7 Kokneses stac. (95 gab.) 2,60 m g. 11 šķ...[\ 0,21 ,, ( 2 ,, ) oša kluču J
( 981,00 sters mizotas stut- un papīrmalkas 2,44 m g. . . \ ^008 turpat ļ 100,00 ,, mizotas priedes, stut- un papīrmalkas . . ./

Bīriņu virsmežniecībā:
Vien. 2 Neibadcs jūrmalā pie /' 17,12 steri mizotas stutmalkas 2,14 m g. ...... \

Plades skolas. \ 82 .41 ,. mizotas stutmalkas 2,44 m g. ļ 975
Krautuvē pie šosejas / 31,98 ,, mizotas stutmalkas 2,44 m g ļ

gala ļ 7.38 „ mizotas papīrmalkas 2,44 m g >

Engures virsmežniecībā:
28,00 m3 ( 247 gab.) apses kluču

Vien. 3 pie dzelzc. līn. posmā 28,64 ,, ( 378 ,, ) bērza kluču
Valdegale - Mērsrags 106,43 ,, ( 434 „ ) bērza baļķu ,nno
40 km III un IV iec. ' 0,86 „ ( 4 „ ) alkšņa baļķu
rnežn. krautuvē 0,83 ,, (II ,,) oša kluču

6,41 „ ( 22 ,, ) oša baļķu

Varakļānu virsmežniecībā:
Vien. 3 Stirnienes stac. lauk.

15 un 16 1727,00 steri mizotas egles stut- un papīrmalkas 2,44 m g. 12500
Rēzeknes virsmežniecībā:

Vien. 7 stac. Rēzekne II 21,06 m( 63 gab.) bērza baļķu un kluču 1
( 46,90 ,, ( 324 ,, ) bērza baļķu un kluču I .g™

pie Nerzas stac. ļ 12,20 ,, ( 108 ,, ) melnalkšņa baļķu un kluču . . .1
l 2,50 ,, ( 18 ,, ) apses kluču . '. J

Daugavpils virsmežniecībā:
Vien. 6 posmā Nicgale-Līksna

194 km 122 39 m3 ( 713 gab.) apses kluču 3000
7 turnat ) 489,47 ,', (1571 „ ) bērza kluču \ 12000' turpat \ 39,15 „ ( 154 „ ) melnalkšņa kluču f

ll[)m

Rīgā:

Vien. 143 Preču stac. lauk. Ns 75 ( ,3^ m< *g 8ab -> egleskluču\\ 5,84 ,, ( 35 ,, ) priedes kluču /
„ 136 Krasta stac. lauk Ns 93 29,99 „ apses kluču \ 215„

Preču stac. lauk. Ns 75 33,16 ,, apses kluču /
„ 137 Preču stac. lauk. Ns 75 163,05 ,, skuju koku kluču 3000
,, 139 Krasta stac. Pilsētas! 95,64 steri priedes kluču 2,44 mgļ.lauk. \ 36,11 „ egles kluču 2,44 m g ) ,04U

142 Preču stac lauk N 75 / 12'3 bērza khlču \ 72<S„ 14^ rrecii s.ac. iauK. jns <a
ļ 20,521,, alkšņa kluču /

la

„ 144 turpat 48,75 ,, egles kluču 900
„ 145 Lucavas Daugavā uz ļ 26 87 , 41 h , h ,. ,

Lubānas virsm-bas \ f>>%' " ) ļ'gaD '> apses
Pf f* I 1270

plostiem /
n>> (35..) ^P^ kl"ču /

Šinī papildinājumā minētās vienības pārdos uz noteikumiem, kādi iespiesti ,,Valdības Vēstneša'.
š. g. 109. numurā. 5056o

i

Risas mežrūpniecības akciju sabiedrība
„Rapid".

fiē&uma bilance 1929. g. 31. decembrī.
Ls Ls

Kase 523,24 Akciju kapitāls 100 000,—
Nekustams īpašums: Aizņēmumi pret obligāciju 251400,

a) zemes gabals .... 6000,— Korespondenti 60073* 05
b) ēkas 38 306,24 44306,24 Peļņa par 1929. g 466J1

Mašīnas un iekārta:
a) koku zāģētavas . . . 33214,15
b) dzirnavu 202 960,15
c) mašīnu nodaļas . . . 52 716,24 288 890 54

Kustams īpašums .... 859,95
Korespondenti 45 845,85
Pārejošas summas .... 6216,39
Zaudējums no 1928. g. . 25 297,55

Ls 411 939,76 Ls 411 939,76

Zaudējumu un peļņas konts 1929. g. 31. decembrī.
Ls I Ls

Koku zāģētavas ekspluatācijas izdev. 11 609,66 Koku zāģētavas ekspluatācijas ienē- ?
Dzirnavu ekspluatācijas izdevumi . . 73 810,48 mumi . ' . 13 936 73
Tirdzniecības izdevumi 18 334,41 Dzirnavu ekspluatācijas ieņēmumi . 90 28453
Pelņa par 1929. g . . 466,71

_ Ls_l04 221,26 Ls 104 221,26
4908o Valde.V UlUti

dtigas biržas bankai
ir paziņots, ka no viņas izdotās

dep. zīmes Ns 19825/3656 no 1906. g. 3. augusta uz Pētera Bredau
vārdu par dažādiem vērtspapīriem
rbļ. 5.300,— apm.;

„ „ Ns 26617 no 1916. g. 9. decembra uz Reinholda
Pvchlau'a ģimenes legāta vārdu par
daž. vērtspapīriem rbļ. 198.350,— apm.;

ir pazudušas un tādēļ Rīgas biržas banka, saskaņā ar apstipri-
nāto statūtu 30. panta piezīmi, uzaicina visus, kam pie minētām
zīmēm būtu kādas dibinātas tiesības, pieteikties Rīgas biržas
bankā 6 mēnešu laikā, skaitot no šīs dienas. Pretējā gadījumā
pēc šī termiņa notecēšanas minētās zīmes uzskatīs par nede-
rīgām un to vietā izdos jaunas. 5042

Rigā, 1930. g. 2i. maijā. Ns 2674. Rīgas biržas banka.
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