
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.
Noteikumi par lauku iedzīvotāju balne-

oloģisku ārstēšanu Ķemeru sēravotu
iestādē.

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ari piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
eadu 22,— par: Ls
i/, gadu 12,— gadu 18,—
3 mēn 6,— 1/2 gadu 10—
I „ 2,— 3 mēn 5 —
piesūtot pa pastu 1 „ 1,70
un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības jggL oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot s»^^^^W^^^

svētdienas

un svētku dienas

Redakcija: ^C*^S^I^^^^^fe
Kantoris un ekspedīcija:

Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032 ^^P^||lli|p^ Rīgā, pilī tts 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^ļp^ 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

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei

1930. g. 31. maijā

Nr. 19.

§ I.
Ārsta grādu Latvijas universitātē iegu-

vušo Jātnieku pulka sanitārvirsnieka
vietnieku Eduardu Benku paaugstinu par
ārstu leitnantu un ieskaitu tanī pašā
pulkā, bet veterinārārsta grādu ieguvušo
šī pulka sanitārvirsnieka vietnieku Kārli
Cīruli paaugstinu par veterinārārstu
leitnantu un ieskaitu Kurzemes artilērijas
pulkā.

§2.

Dienesta labā pārvietoju Kurzemes
divīzijas štāba virsleitnantu Eduardu
Kārkliņu uz 7. Siguldas kājnieku pulku
un paaugstinu par kapteini, skaitot no
1922. g. 4. septembra.

§3. ļ
Ieskaitu aktīvā kara dienestā Latgales

artilērijas pulkā atvaļināto līdz turpmākam
rīkojumam kapteini Ādolfu Grauzi.

§4.
Pārvietoju dienesta labā Galvenās inten-

dantūras pārvaldes pulkvedi - leitnantu
Jāni Reinholdu Medeņu uz Intendantūras
galveno mantu noliktavu, ieceļot viņu
par šis noliktavas priekšnieku.

, §5-
Pārvietoju pēc pašu vēlēšanās 12.Bauskas

kājnieku pulka leitnantu Arvidu Bradiņu
un 9. Rēzeknes kājnieku pulka leitnantu
Teodoru Freibergu uz 6. Rīgas kājnieku
pulku.

Valsts Prezidents A. Kviesis.

Kara ministris M. Vācietis.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības

deoartaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
28. maija rezolūciju, pamatojoties uz
1922. g. 14. jūlija likuma (Lik. kr. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Daugav-
pils apriņķī, Pustiņas pagastā atrodošos
zemes gabalu ,,Borovina" litt. „A", „B"
un ,,V" vārdā ,,Dzeņu mājas".

Rīgā, 1930. g. 30. maijā. JVe 89115.
Pašvaldības departamenta

direktors J. Zankevics.

5755 Nodaļas vadītājs J. Ziemanis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 14. maija lēmumu ir apstiprinājis,
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Kor-
ģenes meliorācijas sabiedrības dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Korģenes upītes
un novadgrāvju projektu.

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

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

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā'

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 23. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Lugažu
meliorācijas sabiedrības ,,Sediņi" dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Lugažu
meliorācijas sabiedrības ,,Sēdini" galveno
novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiemVnekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmē-
jiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties

Lugažu meliorācijas sabiedrībā ,,Sediņi",
minēto meliorācijas darbu izvešanā un iz-
vesto darbu kārtībā uzturēšanā.

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

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 14. maija lēmumu ir apstiprinājis
Latv. lauksaimniecības centrālbiedrības
zemes kultūras biroja sastādīto un
Grundzāles meliorācijas sabiedrības dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Grundzāles
meliorācijas sabiedrības Vētiņa purva gal-
veno novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalīties
Grundzāles meliorācijas sabiedrībā, minēto
meliorācijas darbu izvešanā un izvesto
darbu kārtībā uzturēšanā.
[ Rīgā, 1930. g. 20. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Rīgas apgabaltiesas 3.kriminālno daļa
saskaņā ar savu š. g. 24. maija lēmumu
dara zināmu, ka š. g. 1. martā atrasts
jūrā pie Bulduriem sievietes līķis. Minētā
sieviete apmēram 70 gadu veca, viņas
garums 160 cm, deguns sedlveidīgs, labās
rokas rādītāja pirksts nelokāms.

Sievietes līķis bija ģērbts pelēki-violetā
virsjakā, ar zilām strīpām gar apkakli,
zilā sarkanstrīpainā priekšautā, melnos
virssvārkos, pelēkos violetstrīpainos svār-
kos; zem virsjakas atradās zilgani-pe-
lēka kokvilnas jaka.

Rīgas apgabaltiesas 3. kriminālnodaļa
lūdz visus, kas varētu sniegt kaut kādas
ziņas par atrasto sievietes līķi, paziņot
Rīgas apr. 1. iec. izmeklēšanas tiesnesim
Rīgā, Andreja Pumpura ielā N° 1, istaba 7.

Priekšsēdētāja biedrs (paraksts).
Sekretārs J. Suslovs.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 14. maija lēmuma ir jāpiedalās Korģenes meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo

Korģenes upītes un novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Dalībniekam Mā Ju NsN2 izm^Spēc
3 rV.lth.Llr-

Dalībnieka iederošo yai Kādā pagastā atrodas mājas proJ£kta(
\jdiiuiiīCKci no kurās.& īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas anrēkina Piezīmes

a vārds un uzvārds . esošo māiu mērnie- zemes ,,. diiThA.ot,.

i p^im'"? —» 3» nss p,edere)a asa
LS

\- Zigfrids Bērziņš un Jānis Ķegums īpašnieki Zonepbranni — 6024 Salacas pagasta Vecsalacas muižas 1010,— šinī dalībnieku sarakstā uz-
2. Pēteris Smilts \... īpašnieks,, Mazzanepes - 6025 „ „ „ „ 431,- Z^LS^^ļZ^\ Matilde Smilts īpašniece Lielzonepes 1861 „ „ ,, „ 1702,— dalībnieku maksājumu no-4- Kārlis Veiss Mantojuma masa Priedīši 6023 ,, ,, ,, „ ' 1053,— teikšanai un nokārtošanai kā
5Ijabs Dalits un ļēkabs Dalits . . īpašnieki Tērētas 1862 „ „ „ „ 1743,— pie darbu pirmreizējās izve-
6- Bernhards uņ Richards Vītols . , Svirpi - 6020 „ „

^
97,- jgft

«
JgJ-£

izvesto

' Ernests Cīrulis Īpašnieks Duņeni 342F 9054 „ „ „ „ 1091,— turpmāk, neņemot vērā darbu
°- Augusts DzelvitS ,, Lielpurvi — 6022 ,, ,, ,, „ 732.— faktisko izmaksu, kura var
9 - Fricis Saukums . . „ Mazpurvi 343F 8714 „ „ „ „ 758,— būt mazāka vai lielāka.
!- Jānis Putniņš . „ Pūpoli 344F 9310 „ „ „ „ 792,—
' Krišjānis Šmidts „ Mailītes 345F 9066 „ „ „ „ 620,-
2 - Kārlis Baltiņš „ Dravnieki 346F 6538 „ „ „ „ 1243 —

]]? Augusts Losmanis „ Robežkalni 347.F 6536 „ „ „ „ 228 —
4- Mārtiņš Krūmiņš Mantojuma masa Krūmiņi 348F 6533 „ „ ,, ,, 1808 —
5- Eduards Lilientāls īpašnieks Milzakmeņi 349F 6547 „ ,, „ ., 1243,— -
6- Vilis Krauklis Mantojuma masa Bemberi 350F 8565 .,, „ ,, ,, 136,—
\l Aleksandrs Kissa īpašnieks Krijkalni 351F 11412 „ „ „ „ 106 —
°- Krišjānis Jirgensons „ Lauteri 353F 9063 „ „ „ „ ? 202 —
'- Valsts īpašniece Mežsarga dienesta 341F — „ ,, „ „? ? 264,—

zeme
~-Valsts„Vecsalacasvirs-—„„„„3144,—

mežniecība'

Rīgā, 1930. gada 20. maijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
Tautas labklājības ministris

V.Rub u 1 s.

Noteikumi
par lauku iedzīvotāju balneoloģisku
ārstēšanu Ķemeru sēravotu iestādē.

1. Personām, uz kurām attiecas li-
kums par lauku iedzīvotāju nodrošināšanu
slimības gadījumos, ir tiesība uz balneo-
loģisko ārstēšanu Ķemeru sēravotu ie-
stādē, ja attiecīgā rajona pašvaldības
ārsts to atzinis par nepieciešamu.

2. Tautas labklājības ministrija pēc
zemākās klases tarifa sedz, 1/3 no ārstē-
šanās maksas; otru 1/3 sedz attiecīgā paš-
valdība, bet trešā 1/3 jāmaksā slimniekam
pašam. Ja pagasta vai apriņķa valde
slimnieku atzinusi par trūcīgu un atsva-
binājusi no maksas par ārstēšanu, tad arī
to V3, kas būtu jāmaksā slimniekam pa-
šam, viņa vietā sedz: t/3 pašvaldība, kas
izdevusi trūcības apliecību un 2 /3 — Tautas
labklājības ministrija.

3. Ārstēšanas veidu un vannu sada-
lījumu nosaka Ķemeros praktizējošais
lauku iedzīvotāju ārsts, no kura slim-
nieks, iesniedzotsava rajona ārsta atzinumu,
saņem attiecīgu zīmi uzrādīšanai sēravotu
iestādei. Par katru vizīti pie Ķemeros
praktizējošā lauku iedzīvotāju ārsta
slimnieks piemaksā ārstam Ls 1,—ļ. Par
trūcīgiem atzītie no šīs piemaksas at-
svabināti. Slimniekam pa ārstēšanās
laiku tiesība griezties tikai pie tā no Ķe-
meros praktizējošiem lauku iedzīvotāju
ārstiem, kuram viņš iesniedzis sava rajona
ārsta atzinumu resp. saņēmis sēravotu
iestādei iesniegto zīmi.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.

Darba aizsardzības departamenta
direktors Fr. Roze.

Lauku iedzīvotāju ārstēšanas nodaļas
vadītājs H. Liepiņš.



Nekustamas mantas saraksts .
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š.g. 23. aprīļa lēmuma tr jāpiedalās LugāaTu-meliorācijas sabiedrībā „Sediņi ,

jāņemdalība pie kopējo Lugažu meliorācijas sabiedrības „Sediņi" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas. .

«
u«-* Dalībniekau

o- vārds un uzvārds

t
JānisTeteris

2. Eduards Šmidts . .
3. Kārlis Dzeresis
4. Juris Gromulis un Alfrēda Gromuļa

mantojuma masa
5. Jānis Vītiņš

. 6. Minna-Auguste Zunte
7. Kārlis Andersons . ,
8. Jānis Induss ? ?
9. Jānis Krilis ..._........
10. Pēteris Aleksandrs Āzis ......
11. Oskars Jūlius Stālis
12. Eduards Doršs
13. Johana-Morica Rozenblata mant.masa
14. Ella-Emīlija Hasmans
15. Kārļa Andersona mantojuma masa
16. Osvalds Aleksandrs Krūze ....
17. Zelma Vilks
18.. Jānis-Voldemārs Hords
19.. I) Margarita Kursels, 2) Elizabete

Vrangels un 3) Hermanis Leviss of
Menar

20. Jūlijs Sniķeris
21.. Juris Ķibe
22. Aleksandrs Šiks
23. Valkas, apr. valsjs zemju inspekt. .
24. Dāvis Āboliņš (Ābols)
25. Aleksandrs Vilks . .'',. . , -. . . .
26. Indriķa Tuperīša mantojuma masa .

1. Jānis Vītiņš . . . , . ". . .... .
2. Minna-Auguste Zunte .
3. Kārlis Andersons . . ..... . . .
4. Ella-Emīlija Hasmans ......
5. Eduards Doršs
6. Johana-Morica Rozenblata mant.masa
7. Artūrs Boza

1. Valkas apr. valsts zemju inspekt. .
2. Elīze Kaukulis
3. 1/3 Minna-Matilda Radziņš, '/s Emma-

Marija Virsis, dz. Radziņš, 1) Ag-
nese-Gertrūde-Meta Radziņš dz.
Meijers,'/32) Andrējs.3) Anna-Erna,
4) Nikolajs-Alfons, 5) Boriss-Kon-
stantins Radziņi

4. Kārķu virsmežzinis
Rīgā, 1930. g. 20. maijā.

DalībniekamMā

J*Dalībnieka piederošo vai
īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc

. ... esošo māju mērnie- zemes
apzmiejUms

nosaukutns cibas i 8rāmatu 'nosaukums plāniem ļ reģistra

I g r u p a .
īpašnieks Vītoli 9F. Fa i 9099

Avotiņi 11F 857§
Liepas 12F, Fa 959d

Ieguvēji Jaunsaimniecība 8F, Fa
īpašnieks Virsaiši 7F, Fa 9107

Gaidupi 6F, Fa 9109
Spuldzes 5F, Fa 10379
Indras 14F 10621
Strautiņi 17F 8426
Ozolnieki 16F 9108
Tilgaļi 15F 8610
Kalna-Gērķi 1 1213

Mantinieki Kalna Gērķi 2 1214
īpašniece Lukstiņi 10 . 869
Mantinieki Lejas-Staldoti 8 869
īpašnieks Saulgoži 13F, Fa 8096

,, Jaunsaimniecība 10F, Fa
Sprīdīši 18F 11121

Līdzīpašnieki Lugaži 4373
īpašnieks Mežmaļi 3F 11011

Kļaviņi 2F 8607
Ieguvējs Jaunsaimniecība 4F
Pilnvarotais Valsts fonda zeme 29F
īpašnieks Utkas 4 877

Vanagi 5 1639
Mantnieki Jaunzemi 6 1033

II grupa.
īpašnieks Virsaiši 7F, Fa 9107

Gaidupi 6F, Fa 9109
Spuldzes 5F, Fa 10379
Lukstiņi 10 873
Kalna Gērķi 1 1213
Kalna Gērki 2 1214
Sedmalas 23F 8345

III grupa.

Pilnvarotais Valsts fonda zeme
Ieguvēja Katlāpi 28F, Fa

J

Līdzīpašnieki Roņi 19 274
Pilnvarotais Valsts mežs . — —

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas-mājas. projekta,
un pie kādas agrākās- muižas aorēkina Piezīmes

piederēja dalībnieku
balsu skaitu

Ls

Šinī dalībnieku sarakstā uz.
... ' .. , ._ rādītās darbu izmaksas sum.
Lugažu pagasta Burgas muižas 147— mas uzskatāmas par pamatu

„ ,, ,,, 170,— dalībnieku 'maksājumu no-
350, teikšanai un nokārtošanai ka

pie darbu pirmreizējās izivt-
-. ,,07 šanas, tā arī pie izvesto

" 11 Lugažu ,, -ož, darbu uzturēšanas kārtībā
,, „ „ ,, 238,— turpmāk, neņemat vērā darb»
,, ,, ,, 585,— faktisko izmaksu», kura var

Pgg būt mazāka vai lietāka.
'
, ', '

,' , ,, "
„ 458,-

262-
193,-
69,-

130—
109 —
14-

498,-
189,—
52,—
26,-

„ : 385,-
490,-
46,-

335 .
103,-
553
541 — !?? .?'- ? .-.-..
64Q —

Lugažu pagasta Lugažu muižas 135,—
105—
46,—

187,—" , :
92- . .
69,—

,, ,, Burgas ,, 153,—

Lugažu pagasta Lugažu muižas 851,— ,
1094,—

Lugažu pagasta Lugažu muižas 410,—
Lugažu pagasta Lugažu muižas 2463,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Dflrhvprli*; R r a n iri t «

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 14. maija lēmumu ir jāpiedalās Grundzāles meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo

Grundzāles meliorācijas sabiedrības Vētiņa purva galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

co

ē
Dalībnieka

u
"£. vārds un uzvārds
i

1. Kārļa Strēla mantojuma masa . .
2. Jānis un Jūlijs Krūmiņi ....
3. Jūlija Kalniņa mantojuma masa.
4. Jānis Zālīte ..........
5. Kārlis Jansons ..:.....
6. Jāņa Zariņa mantoji masa . . .
7. Auguste Jēkabsons . . .....
8. Emils Šmidts . .
9. Augusts Ziemiņš

10. Jānis Ozols
11. Ernests Lielmanis
12. Alvīne Rabacis
13. Jēkaba Saliņa mantojuma masa .
14. Jūlijs Dūmiņš
15. Kārļa-Aleksandra Kamoliņa man-

juma masa
16. Rūdolfs Čaka
17. Kristīne Ozoliņš,dz. Dūmiņš, Leon-

tīne Dūmiņš, Karlīne Pērkons,
Alvīne Žerba.dz. Dūmiņš, Elfrīda
un Veronika Dūmiņš, Voldemārs,
Elfrīda - Leontīne, Milda - Vil-
helmīne, Gustavs un Marta Le-
siņi un Jūlijs Dūmiņš ....

18. Voldemārs Zariņš
19. Jānis Akmentiņš
20. Jānis Kalniņš
21. Jīīlijs Pūriņš
22. Roberts Zvejnieks
23. Auguste Birkmanis
24. Augusts Dzenītis
25. Jūlijs Eglīte

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.

Dalībniekam MāJu ***
Dalībnieka piederošo vai :

īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc
an/īmēiums esošo māJu mērnie- zemes
apzunejums

nosaukums abas grāmatu
plāniem reģistra

———————————
Mantojuma masa Kalna Piekarmi 14 3540
Ieguvēji Brieži 17F,Fa . —
Mantnieki Lejas-Spaļi 14F —
Ieguvējs Kalna-Spa[ i 15F, Fa —

Vidus Stapriņi 12F,Fa —
Kalna Stapriņi 13F, Fa —
Lejas Stapriņi 11 F, Fa —

īpašnieks Ezerkalni 4F 10211
Piļukalni 5F 9483

„ Kalniņi- 3F 9138
Atvases 1F 8718
Stirnas 9F, Fa 10403

Mantojuma masa Vecupji (Dalberģi) 10F,Fa —
īpašnieks Kalna-Kades 11 1062

Mantojuma masa Jaun-Kades 9 1066
īpašnieks Lejas Ices 1 2992

Līdzīpašnieki Jaun-Dzeņi 7 908
Ieguvējs , Vetiņi 8F —
īpašnieks Lejaš-Piekarmi 3036

Pakalnieši 28F 6559
Censoņi 13F 6553
Kalnzemnieki 12F 6552
Apšukalni 11F 6550
Aizpurvi 10F 6550
Purmaļi 9F 7617

Darbu
„,.. . .. izmaksa pēc
Kāda pagastā atrodas mājas . projekta

un pie kādas agrākās muižas aprēķini Piezīmes

piederēja dalībnieku
balsu skaitu

Ls

Grundzāles pag. Grundzāles muižas 1734,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-

Mēru pagasta Palsmanes m. m. 820,— rādItās darbu izmaksas sum-
9ļC.' mas uzskatāmas par pamata

" " " wl0 > dalībnieku maksājumu no-
>' 7> ,, ,, 152,— teikšanai un nokārtošanai kā
,, ,, ',, fļ 566,— pie darbu pirmreizējas izve-

53g šanas, tā arī pie izvesto
j-, .' darbu uzturēšanas kārtībā

" " " oqo turpmāk, neņemot vērā darbu
" m i, ' . ,, 383,— faktisko izmaksu, kura var
,, ,, ,, 173,— būt mazāka vai lielāka.

540 —
622 —
48 —

155 —
122 —

»? fļ ļj ļj JJJ,
Grundzāles pag. Palsmanes muižas 99,—

Grundzāles pag. Palsmanes muižas 648,—
Mēru pagasta Mēru muižas 136,—
Grundzāles pag. Grundzāles muižas 167,—

1056 —
" j» ii j j oy ,

230,—
136 —
302 —
?«4II II II ,, 60H ,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.



Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 23. maija nolēmumu,
meklē Kārli-Augustu Mārtiņu d. Minkeviču,
kas apsūdzēts pēc S. 1. 552. p. 2. d. un 1. d.
1. pkt.

Kārlis-Augusts Minkevičs dzimis 1887. g. Jēkab-
pili, agrāk Viesītes pagasta piederīgs, pase ser.
LA 009039 viņam izdota 1929. g. 13. aprīli
zem Ka 5000 no Jēkabpils apriņķa priekšnieka
palīga 2. iecirknī. Kārlis-Augusts Minkevičs ir
agrāk bijis privātadvokāts un dzīvojis Jēkabpilī.

Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma
Kārja-Augusta Minkeviča tagadējā uzturēšanās
vieta, vai viņa mantība, par to tūliņ paziņot
tuvākai policijas iestādei, Atrašanas gadījumā
Kārli-Augustu Minkeviču apcietināt, ieskaitot
Jēkabpils iecirkņa izmeklēšanas tiesneša rīcībā,
par ko paziņot Jelgavas apgabaltiesai un minē-
tam izmeklēšanas tiesnesim.

Jelgavā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēdētāja biedra v. P. Stērste.

Sekretārs A. Štubis.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 23. maija nolēmumu,
ļjneķlē Vilhelmu Kārļa d. K u z ņ e c o v u, kas
apsūdzēts pēc S. 1. 587. p. I d.

Vilhelms Kuzņecovs dzimis 1904, g. 22. sep-
tembrī, Rīgas pilsētas piederīgs un pēdējā laikā
.dzīvojis Rīgā, Skrundas ielā Ne 4, dz. 8. Viņa
ārējās pazīmes: maza auguma, melniem matiem,
skūtu tumšu seju un acīm.

Apgabaltiesa lūdz katru, kam būtu zināma
Vilhelma Kuzņecova tagadējā uzturēšanās vieta vai
-viņa mantība, par to tūliņ paziņot tuvākai poli-
.cijas iestādei. Atrašanas gadījumā Vilhelmu
Kuzņecovu apcietināt, ieskaitot Ventspils apriņķa

izmeklēšanas tiesneša rīcībā, par ko paziņot Jel-
gavas apgabaltiesai un minētam izmeklēšanas
.tiesnesim.

Jelgavā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēdētāja biedra v. P. Stērste.

Sekretārs A. Štubis.

Jelgavas apgabaltiesa,
tsaskaņā ar savu šVg. 23. maija nolēmumu, iz-
beidz Jāņa Jāņa d. Kulaka meklēšanu, kas
?ierosināta „ Valdības Vēstneša" 1930. g. 8. aprīļa
81. numurā, saskaņā ar šās tiesas 1930. g.
20. marta nolēmumu iespiesto sludinājumu, jo
'Jānis Kulaks ir atrasts.

Jelgavā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēdētāja biedra v. P. Stērste.

Sekretārs A. Štubis.

Latgales apgabaltiesas
Ludzas 2. iecirkņa miertiesnesis,

izbeidz 1930. gada 15. februāra „Valdības
Vēstneša" 38. numurā publicēto Iļjas Jegora d.
Jegorova meklēšanu.

Ludzā, 1930. g. 30. maijā. Ne 8/krim.
Miertiesnesis J. Konrāds.

Sekretārs Ed. Rozens.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Valmieras kara apriņķa priekšnieka
sludinājums.

Pamatojoties uz kara ministra šā gada
p: maija JVa "218/go rīkojumu uzdodu
visiem Valmieras apriņķī Liepupes,
Tūjas, Duntes, Stienes, Dikļu, Ozolu,
!Dauguļu, Ķieģeļu, Vaidavas, Mujānu,
4<auguru, Mūrmuižas un Valmieras pa-
gastā un Valmieras pilsētā dzīvojošiem
līdz turpmākam rīkojumam atvaļinātiem
karavīriem un rezervistiem: virsniekiem,
sanitārvirsniekiem, kara un kara laika
ierēdņiem līdz 48 gadus veciem (dzimu-
miem 1882. g. un jaunākiem), bet virs-
nieku vietniekiem, instruktoriem un ka-
reivjiem līdz 40 gadus veciem (dzimušiem
;1890. g. un jaunākiem) ierasties kontroles
sasauksmē 1930. g. zemāk norādītā kār-
tībā un laikā:

1) Liepupes pagastā dzīvojošiem
. 12. jūnijā pīkst. 8 pie Liepupes pagasta
Jelgavas kroga;

2) Tūjas pagastā dzīvojošiem 12. jūnijā,
pīkst. 8 pie: Liepupes pagasta Jelgavas
.kroga;
? 3) Duntes pagastā dzīvojošiem (2. jūnijā,
pīkst. 10 pie Liepupes pagasta Jelgavas
kroga;

4) Stienes pagastā dzīvojošiem 12. jun.,
pīkst. 10 pie Liepupes pagasta Jelgavas
kroga;

5) Dikļu pagastā dzīvojošiem 16. jūnijā,
pīkst. 8 Dikļu pagastā namā;

6) Ozolu pagasta dzīvojošiem 16. jūnijā,
pīkst. 8 Dikļu pagasta namā;

7) Dauguļu pagastā dzīvojošiem 16. jūn.,
pīkst. 10 Dikļu pagasta namā;

8) Ķieģeļu pagastā dzīvojošiem 18. jūn.,
pīkst. 8 Ķieģeļu pagasta nanā;

9) Vaidavas pagastā dzīvojošiem 18. jūn.,
pīkst. 9 Ķieģeļu pagasta namā;

10) Mujānu pagastā dzīvojošiem 18. jun.,
pīkst. 10 Ķieģeļu pagasta namā;

11) Kauiruru pagastā dzīvojošiem
20. jūnijā, pīkst. 8 Kauguru pagasta namā;

V2) Mūrmuižas pagastā dzīvojošiem
20. Jūnijā, pīkst. 9 Kauguru pagasta namā;

13) Valmieras pagastā dzīvojošiem
26. jūnijā, pīkst. 8 Valmieras pagasta
namā:

14) Valmieras . pilsētā dzīvojošiem
28. jūnijā, pīkst. 8 Valmieras kara apriņķa
pārvaldē.

Kontrolējamiem karavīriem jāņem līdz
karaklausības apliecības un pases.

No ierašanās kontroles sasauksmē atsva-
bināti:

1) Saeimas deputāti, 2) Ministru kabi-
neta locekļi, 3) garīdznieki saskaņā ar
karaklausības likuma 11. p., 4) personas,
kas kalpo karaspēka daļās, kara iestādēs
vai kara resora uzņēmumos uz brīva
līguma, 5) valsts iestāžu amatpersonas,
6) personas, kurām slimības dēļ nav
iespējams ierasties sasauksmē, un 7) per-
sonas, kuras atrodas apcietinājumā.
Slimība pierādāma ar ārsta vai pašvaldības
iestādes apliecību, kura iesniedzama man
līdz kontroles sākumam.

Par personām, kuras atsvabinātas no
ierašanās kontroles sasauksmē, piesūtāmi
man saraksti un paziņojumi saskaņā ar
instrukcijas par karavīru atvaļināšanu no
aktīvā kara dienesta līdz turpmākam rī-
kojumam, atvaļināto karavīru, rezervistu
un zemessargu reģistrāciju, kontroli un
iesaukšanu apmācībā 114. pantu.

Līdz turpmākam rīkojumam atvaļinā-
tiem karavīriem un rezervistiem ierasties
sasauksmē noteiktā» dienā un stundā
saviem līdzekļiem.

Par neierašanos sasauksmē vai iera-
šanos ar novēlošanos vainīgos saukšu pie
atbildības.

1930. g. 22. maijā.
Valmieras kara apriņķa priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Zvirbulis.

JēkabpiJs-Jlūkstes kara apriņķa
priekšnieka sludinājums. '

Pamatojoties uz Kara ministra šā gada
13. maija rīkojumu JMe 218/go, uzdodu
visiem līdz turpmākam rīkojumam atvaļi-
nātiem karavīriem un rezervistiem, dzīvo-
jošiem zemāk minētos pagastos un pilsētā,
ierasties kontroles sasauksmē šādā kārtībā:

1) Ābeļu pagastā dzīvojošiem — 1930. g.
12. jūnijā, pīkst. 8, Ābeļu pagasta namā.

2) Biržu pagastā dzīvojošiem — 1930. g.
14. jūnijā, pīkst. 8, Biržu pagasta namā.
3) Sunākstes pagastā dzīvojošiem —

1930. g. 16. jūnijā, pīkst. 8, Sunākstes
pagasta namā.

4) Mazzalves pagastā dzīvojošiem —
1930. g. 19. jūnijā, pīkst. 8, Mazzalves
pagasta namā.

5) Mēmeles pagastā dzīvojošiem —
1930. g. 20. jūnijā, pīkst. 8, Mēmeles
pagasta namā.

6) Subates pilsētā dzīvojošiem — 1930. g.
26. jūnijā, pīkst. 8, Ilūkstes apriņķa
policijas II iecirkņa priekšnieka kancelejā.

7) Prodes pagastā dzīvojošiem — 1930. g.
27. jūnijā, pīkst. 8, Prodes pagasta namā.

8) Bebrenes pagastā dzīvojošiem —
1930. g. 28. jūnijā, pīkst. 8, Bebrenes
pagasta namā.

9) Rubenes pagastā dzīvojošiem —
1930. g. 29. jūnijā, pīkst. 8, Rubenes

pagasta namā.
10) Salienes pagastā dzīvojošiem —

1930. g. 3. jūlijā, pīkst. 8, Salienas pagasta
namā.

Kontrolējamiem karavīriem jāņem līdz
karaklausības apliecības un pases.

No ierašanās kontroles sasauksmē atsva-
bināti: 1) Saeimas deputāti, 2) Ministru
kabineta locekļi, 3) garīdznieki saskaņā ar
Kara klausības likuma 11. pantu, 4) perso-
nas, kas kalpo karaspēka daļās, kara
iestādēs vai kara resora uzņēmumos uz
brīva līguma, 5) valsts iestāžu amatperso-
nas, 6) personas, kam slimības dēļ nav
iespējams ierasties sasauksmē, un 7) per-
sonas, kas atrodas apcietinājumā. Slimība
pierādāma ar ārsta vai pašvaldības iestādes
apliecību, kas iesniedzama man līdz kon-
troles sākumam.

Par personām, kas atsvabinātas no iera-
šanās kontroles sasauksmē, piesūtāmi man
saraksti un paziņojumi saskaņā ar,, Instruk-
cijas par karavīru atvaļināšanu no aktīvā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
atvaļināto karavīru, rezervistu un zemes
sargu reģistrāciju, kontroli un iesaukšanu
apmācībā" 114. pantu.

Līdz turpmākam rīkojumam atvaļinā-
tiem karavīriem un rezervistiem ierasties
kontroles sasauksmē noteiktā dienā un
stundā saviem līdzekļiem.

Par neierašanos sasauksmē vai ierašanos
ar novēlošanu vainīgos saukšu pie atbil-
dības.

Jēkabpilī, 1930. g. 28. maijā.
Jēkabpils-Ilūkstes kara apr. priekšnieks,

pulkvedis-leitnants Brenķis.

Zemgales patronāta biedrības
1929./30. g. darbības pārskats.

Biedrības pilna sapulce 1929. g. 9. au-
gustā nolēma biedrības valdes sastāvu
palielināt no 6 uz 9 valdes locekļiem. Pār-
vēlot izstājušos valdes locekļus, saskaņā
ar statūtu 28. p., un palielinot līdzšinējo
valdes sastāvu, pilna sapulce valdē ievēlēja:
priekšsēdētāju — apriņķa valdes priekš-
sēdētāju T. Dārznieku, viņa biedri — ap-
gabaltiesas tiesnesi E. Feldmani, sekretāru
— mācītāju P. Gulbi, kasieri — tirgotāju
K. Urbānu, valdes locekļus: K. Holcmani,
cietuma pr-ka palīgu J. Bambi, M. Laviņš,
Ž. Klāsonu un E. Šteinhards.

Tiesnesis E. Feldmanis no valdes locekļa
pienākumiem atteicās un viņa vietā tika
uzaicināts nākošais kandidāts zvērināts
advokāts J. Zvirbulis.

Revīzijas kommisiju pilna sapulce ievē-
lēja līdzšinējā sastāvā: Jelgavas apgabal-
tiesas prokuroru K. Reinhardu, prokurora
biedri L. Kalvi un cietuma priekšnieku
J. Konopaku.

Pārskata gadā biedrībai Jelgavā skai-
tījās 170 biedri.

Biedrības līdzekļi.

Ieņēmumi. Ls

Atlikums uz 1929. g.l. aprīli. . 949,42
Valsts pabalsts ........ 1200,—
Biedru nauda. 314,—
Ieņēmumi no izrīkojumiem. . . 966^46
ieņēmumi no brošūras „Noziedz-

nieks un viņa pasaule" pārdo-
šanas 7,63

%% par noguldījumiem .... 171,48
Kopā Ls 3608,99

Izdevumi.

Pārvaldes izdevumi:
a) valdes kancelejas Ls Ls

uzturēšana 52,42
b) alga darbvedim . . 480,— 532,42

Pabalsti atsvabinātiem: ,
a) uzturam 98,—
b) apģērbam. 1087,74
c) ceļa naudām ... 62,07
d). dzīvokļiem. ..... 95,—
e) ārstēšanai 24,—
f) darba riku iegādā-

šanai . 17,95
g) citām vajadzībām . 30,— 1414,76

Dāvanām cietumnieku bērniem 25,—
Dažādi izdevumi.. . „. 112,60

. Kopā izdots Ļs 2084,78

Atlikums uz 1930. g. 1. aprīlī „ 1524.21

Kopā Ls 3608,99

Valdes darbība.

Pārskata gadā biedrības valde noturēja
9 sēdes. Sēdēs apspriesti 93 jautājumi, no
kuriem 25 par biedrības iekārtu un līdzekļu
vairošanu, 31 par uzraudzības lietām un
33 par pabalstu izsniegšanu.

27 no cietuma atsvabinātie lūdza valdi
pārskata gadā uzņemt tos biedrības uz-
raudzībā. . ' .Valde uzņēma uzraudzībā 16
personas, bet 11 lūgumus bija spiesta
noraidīt. No minētā skaita biedrības uz-
raudzībā ieradās 7 atsvabinātie. Pārskata
gadā nodots citu patronāta biedrību uz-
raudzībā 1 uzraugāmais, policijas uzrau-
dzībā — 1, bet 4 gadījumos uzraudzība
izbeigta. Uz 1930. g. 1. aprīli biedrības
uzraudzībā skaitījās 16 personas.

Uzraudzība, kas saistīta ar uzraugāmam
ciešamu dzīves apstākļu sagādāšanu un
tā atturēšanu no alkohola un sliktiem cil-
vēkiem, prasa no biedrības biedriem daudz
pūļu un pacietības. Darba sagādāšana
atsvabinātiem īsi pēc atsvabināšanas no
cietuma ir ļoti grūta, bet dažos gadījumos
pat neiespējama. Tomēr darbs ir par pa-
matu visai atsvabinātā turpmākai dzivei
brivībā. Tamdēļ arī sabiedrībai jāpalīdz
no cietuma atsvabinātiem, dodot tiem
darbu un ar to palīdzot uzsākt godīgu
dzīvi.

Pabalstus biedrības valde izsniegusi vis-
nepieciešamākos gadījumos. Uzturēt spē-
cīgus un darba spējīgus cilvēkus nav ne-
kādas nozīmes un tas dažos gadījumos,
sevišķi pie vājāka rakstura cilvēkiem, var
nest tikai ļaunu. Lai atsvabinātiem kaut
cik ievērojami palīdzētu uzsākt godīgu
dzīvi, biedrības valde viņu nodarbināšanai
bezdarba gadījumos nodomājusi ierīkot
darbnīcas, kādam nolūkam pieprasīja no
valsts zemes fonda Jelgavas pilsētā neku-
stamu īpašumu. Līdzekļu iegūšanai šai
vajadzībai valde sarīkoja 1930. g. janvāra
mēnesī bazāru, kas izdevās labi un deva
tīru atlikumu Ls 743,44.

Darba mājas ierīkošana un uzturēšana
prasa daudz līdzekļu un pie šī projekta
izvešanas dzīvē būtu jāķeras valstij. Par
to ir iekustināts jautājums Valdības ap-
rindās, bet, spriežot pēc līdzšinējiem no-
vērojumiem, centrālās valsts darba mājas
ierīkošana var novilcināties. Tamdēļ, lai
nepieciešamos gadījumos tomēr varētu
palīdzēt no cietumiem atsvabinātiem, valde
cer ar valsts, vietējo pašvaldību un saviem
līdzekļiem ierīkot un uzturēt vietējiem
apstākļiem piemērotas darbnīcas. Darb-
nīcās domāts nodarbināt atsvabinātos pie
tādu dzīvei nepieciešamu priekšmetu pa-
gatavošanas, kuri neprasa sevišķu zinā-
šanu un amata prašanu, kā suku pagata-
vošanas, kurvju, grīdsegu u. c. tamlīdzīgu
priekšmetu pīšanas. Pie šīm darbnīcām
valde cer iegūt zemi un atsvabinātos no-
darbināt arī zemkopībā. Šādās darbnīcās
varētu arī novērot atsvabināto raksturus
un, atkarībā no tam, apgādāt tiem pie-
mērotus darbus.

Biedrības darbību, sevišķi līdzekļu vāk-
šanu, daudz sekmējusi dāmu komiteja ar
priekšnieci E. Šteinhards k-dzi. Mantu
izlozes sarīkošanu veikusi pa lielākai daļai
dāmu komiteja, dāvājot izlozei daudz
rokdarbu un vācot ziedojumus. 1929. g.
dāmu komitejas rīkotais liturģiskais diev-
kalpojums deva skaidru atlikumu Ls 48,52.
bet 1930. g. 2. marta tējas vakars —
Ls 174,50. Dāmu komiteja apmeklējusi
cietumu un uz svētkiem apdāvinājusi
ieslodzīto bērnus ar apģērba gabaliem un
pārtikas vielām. Ir sniegta palīdzība cie-
tumā ieslodzītām nedēļniecēm. Vairākos
gadījumos sniegta medicīniska palīdzība
atsvabinātiem. Ziemas svētkos apdāvināti
bērni 9 ģimenēs, kuru apgādnieki apcieti-
nāti. Apmeklētas trūcīgas ģimenes —
pabalsta lūdzējas, pārbaudot viņu apstāk-
ļus un izsniedzot tām valdes piešķirtos pa-
balstus. Arī darba sagādāšanā atsvabinā-
tiem rosīgi piedalījusēs dāmu komiteja.

Beidzot pārskatu, Zemgales patronāta
biedrības valde izsaka pateicību visiem
tiem darba devējiem, kuri neliedza darbu
no biedrības ieteiktiem bijušiem apcieti-
nātiem. Tāpat valde izsaka pateicību
Galvenai cietumu valdei par piešķirto
valsts pabalstu, Jelgavas apriņķa valdei
par bezmaksas telpām valdes sēdēm un
kancelejai, biedriem, kuri uzņēmušies Un
pilda aizgādņu pienākumus, un visiem
tiem pilsoņiem, kuri ziedojuši līdzekļus
biedrības mērķu sekmēšanai un pabalstī-
juši biedrības izrīkojumus..

Pārskata gadā biedrības nodaļas dar-
bojās šādās vietās: 1) Tukumā, 2) Talsos,
3) Aucē, 4) Jēkabpilī, 5) Kandavā, 6) Vents-
pilī un 7) Bauskā.

Zemgales patronāta biedrības
? priekšsēdētājs T. Dārznieks.

KURSI.

Rīgas biržā, 1930. gada 2. jūnijā.
Devīzes

1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,165—25,215

100 Francijas franku ..... 20,26—20,41
100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku , 100,00—100,75
100 Itālijas liru 27,07—27,28
100 Zviedrijas kronu 138,80—139 5C
100 Norvēģijas kronu 138,45—139,15
100 Dānijas kronu ...... 138,40—139,10
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,40
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu 208,10—209,15
100 Vācijas marku ...... 123,45—124,10
100 Somijas marku ...... 1.2,96—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 . . 61—69

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevlc».
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Alvīnas Eglīts lūgumu uz-
aicina visas personas, kam ir
kautkādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1930. g.
6. maijā publicēto 1929. g.
9. augustā Kosas pagastā mir.
Kārļa Jāņa dēla Eglīša, 1929. g.
19. jūlijā un 22. jūlijā mājas
kārtībā taisītos testamentus, kā
arī visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Kār|a
Eglīša mantojumu vai sakarā
ar šomantojumu, kā mantniekiem
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4745o L. Ne 3621.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Teodora Niedres lūgumu uz-
aicina visas personas, kam ir
kautkādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1930. g.
13. maijā publicēto 1930. g.
9. februārī Valmieras pag. mirušā
Mārča Pētera dēla Niedres, 1929.g
30. martā pie Valmieras notāra
E. KHngenberga taisīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Mārča Pētera d. Niedres
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā!
4744o L. No 4325.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabali, reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Rīgas pils,
Spitāļu ielas, mājas Ns 24-b,
iedzīvotāju-īrnieku savienība, kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1922. g.
22. februāra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 18. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ns 757/29. 4920b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.

Nodajas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v.'Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Rīgas pils.
Reveles ielas mājas Ns 70
iedzīvotāju-īrnieku savienība, kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1922. g.
22. marta lēmumu, saskaņā at
šīs tiesas 1929. g. 18. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ne 803/29. 4921b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

ii Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Cirstu pien-
saimnieku sabiedrība, kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1923. g.
28. februāra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4935x L. Ns 318/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Vācu sīk-
kreditu sabiedrība, kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1924. g. 14. maija
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929- g. 26. jūnija lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4934x L. No 355/29-

Rīgas apgabali, reģistrācija*
nodaļa paziņo, ka Patērētāju
biedrība „Spēks", kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1920. g. 20. oktobra
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 14. augusta lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta,

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
493 lx L.'.Ns 523/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabali, reģistrācijas-
nodaļa paziņo, ka Patērētāju
biedrība „Stars", kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1921. g. 20. aprija
lēmumu saskaņā ar šīs tiesas-
1929. g. 10. jūlija lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta;

Rīgā, 1930- g. 21. maijā.
L. Ns 487/29. 4922b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Jaunburt-
nieku piensaimnieku sabiedrība

^kas reģistrēta ar šis tiesas 1927. g.
18. maija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija'
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ns 401/29. 4923b

Rīgā, 1930. g. 2i. maijā..
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalt. reģistrācijas

nodaļa paziņo, ka Konstanti-
novas piensaimnieku sabiedrība
,,Liepa ", kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1924. g. 30. jūlija lēmumu ,
saskaņā ar šīs tiesas 1929. g.
26. jūnija lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4937p L. N9 314/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Krāj-aizdevti
sabiedrība ,,Ezro", kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1925. g. 9,, de-
cembra lēmumu, saskaņā ar šīs
tiesas 1929. g. 27. marta lē-
mumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4940x L. No 198/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties'. lik, 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1915. g. 5. oktobrī (v. st.) Ogrē
mirušā Jāņa Mārtiņa dēla Kuģa
ir atklāts* mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4750o L. Ns 3857.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 9. maijā Rīgā mirušā
Antona Jēkaba d. Brandera ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. Ne 4655

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
Priekšsēdētāja v.A. Veidners.

4757z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 19. februārī Minchenē
(Vācijā) mirušās Veras-Jūlijas
Rijs (Rys), dzim. Fogelzang
(Vogelsang) ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un 1.1.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4746o L. No 4647.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 30. janvāri Krievijā
mirušā Augusta Jāņa dēla Mušķa
arī Muške ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4748o L. Ns 4268.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 8. septembrī Ropažu pa-
gastā mir. Friča Mārtiņa dēla
Raumaņa ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4747o L. Ns 4646.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

(Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1923. g. 1. februārī Vecpiebalgas
pagastā mir. Pētera Kārļa dēla
Kampara ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā,
4749o L. Ns 4613.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atsklātā tiesa sēdē 1930. g.
23. aprīlī izklausījusi lietu par
Jāņa Melkusa atzīšanu par mak-
sātnespējīgu parādnieku, par ko
iespiests sludinājums ,,Valdības
Vēstneša" 1927. g. 17. aprī|ā
84. numurā, nolēma: atzīt Jāņa
Melkusa maksātnespēju tirdz-
niecībā par vienkāršu " bankrotu
un viņa konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4851o L. Ns L. Ns 7-1. g.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
un 2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1916. g. 14. martā Rīgā mirušā
Jankeļa Leiba d. Šmuelsona
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4753o L. Ns 4196.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Irmgardes Šiliņš lūgumu uz-
aicina visas personas, kam ir
kautkādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1930.' g.
20. maijā publicēto 1929. g.
28. septembrī Rīgā mirušās Natā-
lijas Ludviga m. Karnāts, dzim.
Gučevskis, 1929. g. 19. martā
pie Rīgas notāra J. Kreicberga
taisīto testamentu, kā arī visas
personas, kam ir kautkādas tiesī-
bas uz mir. Natālijas Karnāts
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4848o L. Ns 4620.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929: g. 20. decembrī Tirzas pa-
gastā mirušās Annas Pētera m.
Ronis, dzim. Cacāns, ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4755o ' L. Ns 4677.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 10. martā R'aunas pa-
gastā mirušā Jura Jēkaba d.
Brieža ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šomantojumu
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4756o L. Ns 4658.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Miķeļa Abula-Abbu|a un Jāņa
Abula-Abbuļa lūgumu uzaicina
visas personas, kam ir kautkādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1930. g. 20. maijā
publicēto 1930. g. 16. aprīlī
Rīgā mirušā Mārtiņa-Mārča Jāna
dēla Abula (Abbula) 1929. 'g.
3. oktobrī pie Rīgas notāra
R. Voigta taisīto testamentu ,
kā arī visas personas, kam ir
kautkādas tiesības uz mir. Mār-
tiņa Mārča Abula mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u. t.t.
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4847o L. Ns 4665.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1929. g. 21. febr. Rīgas
leprozorijā mir. Ernesta Jēkaba
dēla Radziņa ir atklāts manto-
jums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legā-
tāriem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t.t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
L. Ns 3652. 4849b

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

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Viskaļu otrā
piensaimnieku sabiedrība, kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1923. g.
26. jūlija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ns 320/20. 4916b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Korģenes krāj-
aizdevu sabiedrība, kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1927. g. 16. marta
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 3. maija lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
L. Ns 211/29. 4914b

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Bilstiņu pien-
saimnieku sabiedrība, kas reģi-
strēta ar šīs tiesas 1923. g.
9. maija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ns 310/29. 4915b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Kapmuižas
mazsaimnieku krāj-aizdevu sab.,
kas reģistrēta ar šīs tiesas 1924. g.
19. novembra lēmumu, saskaņā
ar šis tiesas 1929. g. 27. marta
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4913x L. Ns 164/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka krāj-aizdevu
sabiedrība ,,Avots ", kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1924. g. 17. de-
cembra lēmumu, saskaņā ar šis
tiesas 1929. g. 27. marta lēmumu
ir slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4928p I.. Ns 168/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Imantas lauk-
saimniecības mašīnu koplieto-
šanas biedrība „Zilais Kalns",
kas reģistrēta ar šīs tiesas 1924. g.
28. maija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1928. g. 19. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4929x L. Ne 497/28

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. g. 11. maijā Rīgā
mir. Jāņa (Johana)-Oskara Miķeļa
dēla Dudde (Dude) ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā,
ar to, tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
L. Ns 4879. 4850b

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

Rīgas apgabalt. reģistr. nodaļa
paziņo, ka zemes kultivēšanas
kooperatīvs ,,Agronoms", kas re-
ģistrēts ar šīs tiesas 1923. g.
18. septembra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 13. februāra
lēmumu ir slēgts un galīgi likvi-
dēts. L. Ns 103'29.

Rīgā, 1930. g. 21'. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

4912o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa paziņo, ka Purvmalas
piensaimnieku sabiedrība, kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1926. g,
25. augusta lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ns 322/29. 4917b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
Nodajas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa paziņo, ka Jaunsaim-
nieku sīkgruritnieku kooperatīvs,
kas reģistrēts ar šīs tiesas 1925. g.
18. marta lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgts un galīgi lik-
vidēts. L. Ns 441/29. 4918b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Imantas lauk-
saimniecības mašīnu koplieto-
šanas biedrība ,, Imanta", kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1923. g.
11. jūlija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1928. g. 19. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta. L. Ns 498/28. 4919b

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, k;i Valkas pag.
krāj-aizdevu sabiedrība, kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1924. g.
30. janvāra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 10. aprīļa
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4938x L. Ns 252/29

Nodajas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Patkules lauk-
ražotāju savienība patērētāju bie-
drība ,,Patkules kooperatīvs",
kas reģistrēta ar šīs tiesas
1920. g. 10. novembra lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1929. g.
30. oktobra lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4924p L. Ns 631/29-

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra y. Stūre,

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Vidrižu pien-
saimnieku sabiedrība ,,Ozols ",
kas reģistrēta ar šīs tiesas
1926. g. 30. janvāra lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1929. g.
23. oktobra lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4925p L. Ns 604/29

Nodaļas pārzinis' Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgatalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Krāj-aizdevu
sabiedrība „Pamats", kas . re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1925. g-
4. februāra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 27. marta
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maij'ā.
4926x L. Ns 167/ 29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
> Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācija»
nodaļa paziņo, ka Salaspils-Sto-
piņu piensaimnieku sabiedrība ,
kas reģistrēta ar šīs tiesas 1923. g-
21. marta lēmumu saskaņ ā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīg i lik"
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā. I
4927p L.Ns307/2?

Nodaļas pārzinis Eglīts-
Sekretāra v.'Stūre ;

Aizputes virsmežniecība jā-
sludina par nederīgu nozaudēto
ieroču atļauju Ns 766, izd. no
Mežu departamenta 1922. g-
31. jūlijā ar mežsarga Jēkaba
Manfelda vārdu. 543ox

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Piensaimnieku
sabiedrība „Pēr|upe", kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1925. g.
18. februāra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4936x L. Ns 313/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Blancenes
lauksaimniecības mašīnu koplie-
tošanas biedrība, kas reģistrēta
ar šīs tiesas lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1928. g. 19. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4930x L. Ne 493/28

Nodaļas pārzinis Eglīts.
_______ Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Rembates
piensaimnieku sabiedrība , kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1923. g.
7. februāra lēmumu , saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4933x L. Ns 395/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Latvijas rakst-
nieku un žurnālistu krāj-aiz-
devu sabiedrība, kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1924. g. 14. maija
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 10. aprīļa lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4932x L. Ne27129

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Piensaimnieku
sabiedrība „Pieniņi", kas re-
ģistrēta ar šis tiesas 1925. g.
22. aprīļa lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīga, 1930. g. 21. maijā.
4939p L. Ns 315 29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 30. aprīlī Meirānu pa-
gastā mirušā Jāņa Matīsa dēla
Korna ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4751io L. Ns 4652.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 6. jūlijā Dikļu pagastā
mirušā Pētera Pētera dēla Libarta
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā
mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem un t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4752o L. Ns 4637.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1919. g. 19. jūnijā Rīgā mirušā
Aleksandra - Eižena - Gustava-
KristjāņaMatsona(Matzson)ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
misāriem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 20. maijā.
4754o L. Ns 4609.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

Sekretāra v. P. B'rkens.



Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Ainažu pa-
tērētāju biedrība ,,Ražotājs ", kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1923. g.
10. janvāra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4941 x L. Ne 410/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Omuļu pa-
tērētāju biedrība ,,Cerība", kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1926. g.
20. marta lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4942x L. Ne 411 .'29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Asteres-Drei-
liņu jaunsaimnieku lauksaim-
niecības mašīnu koplietošanas
biedrība, kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1924. g. 15. aprīļa lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1929. g.
6. marta lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4943p L. Ns 147,29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. St ure.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Latgales uz-
ņēmumu un patērētāju koopera-
tīvs ,,Enerģija", kas reģistrēts
lar šīs tiesas 1926. g. 14. aprīļa
ēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 18. decembra lēmumu ir

slēgts un galīgi likvidēts.
Rīgā, 1930. g. 21. maijā.

4944p L. Ne 802/29
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Ieriķu pien-
saimnieku sabiedrība, kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1924. g.
15. aprīļa lēmumu, saskaņā ar
sļs tiesas 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4945x L. Ne 380/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka Adažu-Drākslejas me-
liorācijas sabiedrība,kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1925. g. 17. jūnija
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 18. decembra lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta. 51072

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

L. Ne 776/29 Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

paziņo, ka Jērcēnu pag. Keišu
muižas piensaimnieku sabiedrība,
kas reģistrēta ar šīs tiesas 1923.g.
7. marta lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 27. novembra
lēmumu ir slēgta un galīgi likvi-
dēta. 5108z

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

L. Ne 678/29 'Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatosamās uz sava šā gada
5. maija nolēmuma, uzaicina tās
personas, kuru rokās atrodas
1) obligācija par 5000 c. rbļ. un
2) obligācija par 15000 c. rbļ.,
abas izdotas no Ernesta un Edas
Bauliem, 1) 1911. g. 12. maijā un
2) 1912. g. 9. augustā ai Martas-
Juliannas Baul vārdu, kura tās
cedējusi uz uzrādītāju un kas
korroborētas: 1) 191 l.g. 16.maijā
ar Ne 178 un 2) 1912. g. 10. aug.
ar Ne 255 uz nekustamo īpašumu
Ventspils pilsētā II kv., ar hipot.
Ne 115A, 3) obligācija par 2000
c. rbļ., izdota no Ernesta un
Edas Bauliem ar Annas Brakkel,
dzim. Hinke, Hedvigas Hinke
Ernas Braunšveig, dzim. Hinke,
īdas Hinke, Margrietas Šaur .dzim.
Hinke un Ernesta Hinke vārdiem,
kuri to cedējusi blanko un kura
korroborēta 1911. g. 17. maijā ar
Ne 185 uz nekustama īpašuma
Ventspils pilsētā II kv. ar hip.
Ne 14, par kura īpašnieku tagad
skaitās Ņina (Marta) Ernesta m.
Neijmans, dzim. Baul, iesniegt
to, šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
ar brīdinājumu, ka ja obligācijas
noteiktā termiņā neiesniegs,
tiesa tās atzīs par iznīcinātām un
lūdzējam Kārlim Blumbergam,
kas sevi uzdod par šo aktu
likumīgu īpašnieku, izsniegs aktu
norakstus, kuri stāsies pazudušo
oriģinālu vietā. L. Ne 3075/30.g.

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

4853z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz ^ava
šā

gada
8. maija nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāda Jclgavas-Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Ģedertam
Ģederta d. Libertam piederošā
nekustamā īpašuma Jelgavas apr.
Sarkanmuižas zemes gabala, zem.
grām. Ne 4878, korroborēta akts:
pirkšanas-pārdošanas līgums no-
slēgts 1907. g. 30. martā starp
Jāni Heisteri un Ģedertu Libertu,"korroborēts 1907'. g. 2. aprīlī ar
Ns 741 un noder kā prasījuma
dokuments par 255 cara rbļ.,
kāds pirkšanas summas atlikums
cedēts blanko 1911. g. 11. nov.
ar žurn. Ns 3472, ierasties šai
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti neiesniegs
tiesa atzīs to par samaksātu
un lūdzējam Libertam atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ne 3081/30.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

5207o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
5. maija nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāda Jelgavas-Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Rūdolfam
Jēkaba d. Ceplītim piederošā
nekustamā īpašuma Bauskas apr.
Kaucmindes muižas ,.LieI-Kak-
tiņu" mājām, zem. grām. Ne 360,
korroborēta akts: obligācija par
6000 cara rbļ., izdota 1913. g.
28. maijā ar Bauskas lauksaim-
niecības un palīdzības biedrību
krāj-aizdevu sabiedrības vārdu
un korroborēta 1913. g. 30. maijā
ar Ne 1313, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaito* no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,VaId. Vēstn." un iesniegt minēto
akti.

ļa noteiktā laikā akti neiesniegs
tiesa atzīs to par iznīcinātu un
lūdzējam Rūdolfam Ceplītim at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. Jfe 3078/30.

Jelgavā, 1930. g.21. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

5208o Sekretārs Mittelhofs.

Mazsalacas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga pasi
Ne 10368, izd. no šīs pag. valdes
1929. g. 11. okt. ar reģistra Ns 916
Gustavam Lūsitim. 5300o

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

paziņo, ka Rīgas koku brāķeru
kooperatīvs „Kokmērītājs", kas
reģistrēts ar šīs tiesas 1924. g.
26. marta lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 3. maija lēmumu
ir slēgts un galīgi likvidēts. 51 lOz

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
L. Ne 213/29 Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
28. aprīļa nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāda Tukuma-talsu zemes grā-
matu nodaļā uz Elizai-Aleksan-
drai ļura (Georga) m. Maskavičs,
dzim. Tambergs, piederošā ne-
kustamā īpašuma Talsu apr.,
Nurmuižas ,Tampe' mājām, zem.
grām. Ns 3988, korroborēta akts:
Tukuma-Talsu apgabala II! iec.
miertiesneša 1914. g. 9. maija
izpildraksts ar-Ne 542 par 360
cara rbl, izdots par labu Samuilam
Kalmeieram, no pēdējā cedēts
Jēkabam Ģederta d. Gustam,

korroborēts 1915. g. 31. janvārī
ar Ne 67, — ierasties šaī tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-

sniegs,tiesa atzīs to par samaksātu
un lūdzējai Elizai-Aleksandrai
Maskavičs atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.
4852z L. Ns3051 30.g.

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

Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Plāņu pien-
saimnieku sabiedrība, kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1922. g.
24. maija lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta.

Rīgā 1930. g. 21. maiiā.
51l4x ' L, Ne 381.29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stflre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Patērētāju
biedrība ,,Matīšu kooperatīvs ',
kas reģistrēta ar šīs tiesas 1925.g.
16. decembra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas ' 1929. g. 26. jūnija
lēmumu ir slēgts un galīgi lik-
vidēts.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
51!5p L. Ne-118'29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka Sedas-Tīreļu purva
meliorācijas sabiedrība, kas reģi-
strēta ar šīs tiesas 1923. g.
24. oktobra lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 18. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi likvi-
dēta. 5111z

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis. Eglīts.

L. Ne 752/29. Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabalt. reģistrācijas

nodaļa paziņo, ka Jaunpiebalgas
piensaimnieku sabiedrība „Nā-
kotne", kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1925. g. l«. marta lē-
mumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 26. jūnija lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4949x L. Ne 349'29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka Rīgas pilsētas Marijas
ielas mājas Ns 49 iedzīvotāju-
īrnieku savienība, kas reģistrēta
ar šīs tiesas 1922. g. 22. februāra
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 18. decembra lēmumu ir

slēgta un galīgi likvidēta. 5105z
Rīgā, 1930. g. 22. maijā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
L. Ns 787/29 Sekretārs Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka Lazdonas piensaimn.
sabiedrība ,,Austrona", kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1923. g.
24. janvāra lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas 1929. g. 27. novembra
lēmumu ir slēgta un galīgi likvi-
dēta. 5106z

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

L. Ne67429. Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

paziņo, ka Rīgas pilsētas Strūgu
ielas' Ns 3, Maskavas ielā NeNs 5.
7, 9, Smoļenskas ielas NeNs9, 11,
13 un Marijas ielas Ne Ne 128, 136
iedzīvotāju-īrnieku savienība, kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1922. g.
15. novembra lēmumu, saskaņā

ar šīs tiesas 1929. g. 18. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi likvi-
dēta. L. Ne 769 29.

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

5103z Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa
paziņo, ka Dzērbenes piensaim-
nieku sabiedrība ,,Strauts ", kas
reģistrēta ar šīs tiesas 1928. gada
2. decembra lēmumu, saskaņā

ar šīs tiesas 1929. g. 18. decembra
lēmumu ir slēgta un galīgi likvi-
dēta. L. Ne 794 29.

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

5104/ Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nodaļa

paziņo, ka Daugstu patērētāju
biedrība , kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1920. g. 3. "marta lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1929. gada
14. augusta lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta. 5I09z

Rīgā, 1930. g. 22. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

L. Ne 521 29. Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Lielvārdes
krāj-aizdevu sabiedrība, kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1922. g.
23. augusta lēmumu, saskaņā ar
šis tiesas 1929. g. 27. marta
lēmumu ir slēgta un galīgi lik-
vidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4946p L. Ne 197/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Tautas ve-
selības veicinātāju krāj-aizdevu
sabiedrība, kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1924. g. 29. oktobra lē-
mumu,saskaņā ar šīs tiesāsi 929.g.
3. aprīļa lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4947p L. Ne 236/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa paziņo, ka Otrā Jaun-
piebalgas patērētāju biedrība,
kas reģistrēta ar šīs tiesas
1920. g. 24. marta lēmumu,
saskaņā ar šīs tiesas 1929. g.
18. septembra lēmumu ir slēgta
ttn galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 21. maijā.
4948x L. Ne 575/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
5. maija nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāda Tukuma-Talsu zemes grā-
matu nodaļā Trīnei Kūlmans,
dzim. Ozols, uz dzimts obroka
tiesībām piederošā nekustamā
īpašuma Tukuma pilsētā, zem.
grām. Ne-58, korroborēta akts:
obligācija par 500 c. rbļ.. izdota
1884. g. 11. jūnijā ar Tukuma
krāj-aizdevu kases vārdu un
korroborēta 1884. g. 11. jūnijā
ar Ns 37, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti neiesniegs
tiesa atzīs- to par samaksātu un
lūdzējai Trīnei Kūlmans atvēlēs
prasīt hinotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. Ne 3071/30.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
5210 Sekretārs Mittelhofsji11 ocmcuii mu iciuuis

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
28. aprīļa nolēmuma, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 5000 cara rbļ.,
izdota no akciju sabiedrības sēr-
kociņu fabrika ,,Stars" 1908. g.
12. augustā ar Ernestīnes Kārla
meitas Richters. dzim. Pohl,
vārdu un korroborēta 1908. g.
12. augustā, Ne 729, uz nekustama
īpašuma Sabiles pilsētā, hip. Ne 99
iesniegt to šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
ar brīdinājumu, ka ja obligāciju
noteiktā termiņā neiesniegs, tiesa
to atzīs par iznīcinātu un lūdzējai
Ernestīnei Kārļa m. Richters,
kas sevi uzdod par šīs obligācijas
likumīgo īpašnieci izsniegs akts
norakstu, kas stāsies nozudušā
oriģināla vietā. L. Ne 3055 30.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

5209o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maija atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Sarkanmuižas lop-
kopības pārraudzības biedrību
,,Venta", ievedot viņu to bie-
drību reģistra pirmajā daļā, kam
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Sarkanmuižā.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.

4996x Sekr. v. E. Freibergs.

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maija atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Milzkalnes lopkopības
pārraudzības biedrību, ievedot
viņu to biedrību reģistra pirmajā
da|ā, kam nav peļņas iegūšanas
mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Mizkalnes pagastā.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.

4997x Sekr. v. E. Freibergs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūguma un sava š. g.
28. aprīļa lēmuma, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
uz Aizputes apr. Sermites ,,Sti-
buļu Ne 6" mājām, krep. Ne 1966-
II reģ., nostiprināta 1900. g.
8. jūlijā, žurn. Ne 535, ar barona
Kārļa fon Blomberga vārdu
1418 rbļ. liela obligācija, viena
mēneša laikā,skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu, obligāciju
par iznīcinātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 19.. maijā.
Ns 426 30. 4777b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. pantā paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maijā atklātā sēdē nolēma

reģistrēt Grenču - Irlavas lop-
kopības pārraudzības biedrību
,,Pamats ", ievedot viņu to bie-
drību reģistra pirmajā daļā, kam
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Irlavā.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
4998x Ne 102

Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.
Sekretāra v. E. Freibergs.

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maijā atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Bukaišu dārzkopības
pārraudzības biedrību ,,Zieds",
ievedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kam nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Bukaišu biedrības namā.

Jelgavā, 1930. _. 21. maijā.
4999x L. Ns 103

Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.
Sekretāra v. E. Freibergs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Jāņa Stūrmaņa
lūguma, š. g. 28. aprīlī nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku ob-
ligāciju, kas apgrūtina Jānim
Andreja d. Stūrmanim piederošu
nekustamu mantu Liepājas apr.

Medzes ,,Āžu" mājas, krep.
Ne 1448-11 reģ., un nostiprinātu
1913. g. 23. martā ar žurn.
Ns 386 — 1300 rbļ. lielumā
ar Pēteja Andreja d. Leijēja
vārdu un cedēta ar uzrādītāja
vārdu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ne 250/30. 4775b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūguma un sava š. g.
28. aprīļa lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Aizputes apr. Briņķu ,,Krūmu"
mājām, krep. Ne 1035-11 reģ.,
nostiprināta 1885. g. 4. maijā,
žurn. Ne 731, ar barona Ale-
ksandra fon Simolin-Vetherga
vārdu 2652 rbļ. 51 kap. liela
obligācija pirmvērtībā tagad at-
likumā 1452 rbļ. 51 kap., viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto, obligāciju. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu, obligāciju
par iznīcinātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ne 508 30. 4776b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesas reģistr.nod.

saskaņā ar savu š. g. 8. maija
lēmumu dara zināmu, ka Liepā-
jas biroju un tirdzniecības uz-
ņēmumu darbinieku arodu bie-
drība likvidēta uz biedrības pilnas
biedru sapulces lēmumu no 1928.
gada 30. marta, par ko ievesta
atzīme reģistrācijas nodaļas bez-
peļņas biedrību un viņu savie-
nību 1924. g. reģistra 1. daļā,
227. lapā. Akts Ne 162 24.g.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

469lz Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Andreasa Dollin-
gera lūguma un sava š. g. 28. apr.
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepājā, krep. Ns 744,
nostiprināta 1901. g. 22. dec,
žurn. Ne 1535, ar Žanno Samuila
dēla Michelsona vārdu 4000 rbļ.
liela obligācija, blanko cedēta
viena mēneša laikā, skaitot ne
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu,
obligāciju par iznīcinātu un dzē-
šamu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ns 502/30. 4781b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesas reģistr.nod.
uz Civ. proc. lik. I460. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1930. g.
8. maija lēmumu reģistrēta Gaiķu
savstarpējā ugunsapdrošināšanas
biedrība, ir ievesta kooperatīvu
sabiedrību un viņu savienību
reģistra 1. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Gaiķu
pagastā. Vl 60

Liepājā. 1930. g. 19. maijā.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

4692z Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūgumu un savu š. g.
28. apr. lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas apr. Medzes ,,Birze-
nieku" mājām, krep. Ne 1450-
II reģ., nostiprināta 1886. g.
5. maijā, Ne 1176, ar barona
Georga fon Rādena vārdu 2090 r.
liela obligācija pirmvērtībā, ta-
gad atlikumā 1090 rbļ., viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu, obligāciju
par iznīcinātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ne 503/30. ' 4780b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jāņa Jēkaba d.
Aļļena lūguma, š. g. 28. aprīli
nolēma:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotēkārisku obligāciju, kas ap-
grūtina Jānim Jēkaba d. Aļļenam
piederošu nekustamu mantu Lie-
pājas apr. Bārtas pag. ,,Viškindu
Ne 59" mājas, krep. Ne2704-11 reģ
un nostiprināta pēc 1911. g.
9. jūlijā ar žurn. Ns 1209 dāvinā-
šanas akti par labu: 1) Jānim
Anša d. Allainim (Aļenam) 150 r.
lielumā; 2) Pēterim Anša d.
Allainim (Aļenam) 200 rbļ. lie-
lumā un 3) Maigai Anša m.
Keire, dzim. Allain, (Aļen) 150 r.
lielumā, bet kopīgi 500 rbļ.
lielumā;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozitā un izmaksāt aug-
stāk minētā prasības dokumenta
iesniedzējam.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ne 248/30. 4779b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūguma un sava š. g.
28. aprīļa lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Aizputes apr. PuņurOIdenburgas
,,Bāzeņu" mājām, krep. Ne 1562-
II reģ., nostiprināta 1878 g.
27. martā ar Ne 6333 ar barona
Kārļa fon Manteifeļa vārdu 2810 r
liela obligācija pirmvērtībā, ta-
gad atlikumā 1000 rbļ., v.iena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu,, obligāciju
par iznīcinātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ne 527/30. 4778b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Alšvangas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekzš. pasi ser. BV Ne 00502
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
20. janv. ar Jāna Jankovska
vārdu. 2589o

Zālītes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 21463,
izd. no Jelgavas-Bauskas kara
apr. priekšu. 1924. g. 5. dec. ar
Inaka Ozola vārdu. 2989o

Jelgavas, apgabalt. reģistrācijas

nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maija atklātā sēdē nolēma:
reģistrēt Vecsaules un apkārtnes
laukkopības pārraudzības bie-
drību, ievedot viņu to biedrību
reģistri pirmajā daļā, kam nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Vecsaules pagastā.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.

4994x Sekretāra v. E. Freibergs

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maija atklātā sēdē nolēma:
reģistrēt Viesītes apkārtnes lauk-
kopības pārraudzības biedrību,
,,Raža ", ievedot viņu to bie-
drību reģistra pirmajā daļā, kam
nav peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Viesītē.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Reģistrāc. nod. pārz. Veiss.

4995x Sekret. v. E. Freibergs.

o .;u ^ .

Jelgavas angabaK. reģistr. nodaļa,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jū-
lija lik. par biedrībām, savienī-
bām un politiskām organizācijām
17. panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļ. 1930. g. 12. maija
atklātā sēdē nolēma: reģistrēt
Rundāles izglītības biedrību ,,Vil-
nis", ievedot viņu to biedrību
reģistra pirmajā daļā, kurām nav
peļņas iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das Rundāles pag. L. Ne 105.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Reģistr. nod. pārzinis Veiss.

.?SOOOo Sekretāra v /narakstR'l

Jelgavas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa, pamatodamās uz 1923. g.
18. jūlija lik. par biedrībām,
savienībām un politiskām orgā-
ni zācijām 17. panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1930. g.
12. maijā atklātā tiesas sēdē
nolēma reģistrēt ,,I <rišjāņ? Val-
demāra klubs", biedrību, ie-
vedot v;ņu to biedrību reģistra
pirmajā daļā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Jelgavā.

Jelgavā", 1930. g. 21. maijā.

4854\ Reģ. nod. pārz. Veiss.
Sekretāra v. E. freibergs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
28. aprīļa nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāda Ventspils zemes grāmatu
nodajā uz Kārlim Krimšķim
piederošā nekustamā īpašuma
Ventspils apr. Dundagas pag.
„Žake" (Šokē) mājām, zem. grām.
Ne 1153/3283, korroborēta akts:
obligācija par 700 c. rbļ., izdota
1913. g. 14. oktobrī ar Krista
Jāņa d. Sfendera vārdu un

korroborēta 1913. g. 14. oktobrī
ar Ne 1294, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn." un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs,tiesa atzīs to par samaksātu
un lūdzējam Kārlim Krimšķim
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās. L. Ne 3049/30.

Jelgavā, 1930. g. 21. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

5211o Sekretārs Mittelhofs.



Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iecirkņa miertiesnesis, uz
Civ. proc. lik. I460.—1460«. p.
un X sēj. I. d. 2330. p. 3. pkt
pamata un saskaņā ar savu š. g.
21. maija lēmumu izsludina par
spēkā neesošu un nesaistošu piln-
varu, izdotu no Domenika Ādama
dēla Mažala, Franča Vinca d.
Mežala, Mateuša Augusta d.
Mežala, Jezupa Meikuļa d. Me-
žala, Melkuļa Donata d. Ločmeļa,
Izidora Franča d. Mežala un
Eduarda Augusta d. Mežala Ka-
zimiram Kazimira d. Trokšam
un apliecinātu pie Kārsavas no-
tāra Augusta Zabeļska 1923. g.
31. decembrī ar reģistra Ne 1653.

Baltinavā 1930. g. 23. maijā.
525lv Ns 658.

Miertiesneša v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas reģ. nodaļa
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1930. g. 8. maija
lēmumu reģistrēta: Pampāļu 11
lopkopības pārraudzības biedrība,
ievesta bezpeļņas biedrību un
viņu savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Pam-
pāļu pagastā. Ne 61

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

4689z Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabaltiesas reģistr. nod.
saskaņā ar savu š. g. 8. maija
lēmumu dara zināmu, ka Aiz-
putes pilsētas pamatskolas bijušo
audzēkņu biedrība likvidēta ar
biedrības pilnas biedru sapulces
lēmumu no 1929. g. 27. oktobra,
par ko ievesta atzīme reģistrācijas
nodaļas bezpeļņas biedrību un
viņu savienību ' 1925. g. reģistra
I. ' daļā, 274. lapā. Akts Ne24/25

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Reģ. nod. pārz. A. Kiršfelds.

4690z Sekretāra v. E. Speķis.

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar
apgabaltiesas lēmumu 1929. g.
7. nov. slēgta Ulmales piensaim-
nieku sabiedrība, par ko ievesta
atzīme reģistrācijas nodaļas ko-
operatīvu sabiedrību un viņu
savienību 1926. g. reģ. 1. daļā,
358/359. lapā.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Akts Ne 49/29. g. 4693b
Nod. pārzin. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Speķis.

Prodes pagasta tiesa,
Ilūkstes apriņķī, pamatodamās uz
sava lēmuma no 1930. g. 16.maija
un pagasttiesu likuma 108. un
109. p. ar šo paziņo atklātībai,

ka pilsoņi Alfrēds un Elza Vītoli
adoptē par savu bērnu Bertu
Vulkāns dzimušo 1926. gada
8. janvārī.

Personas, kam būtu kādi ie-
bildumi pret šo adoptāciju, tiek
uzaicinātas pieteikt tos šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.". Pēc minētā
termiņa notecēšanas nekādi ie-
bildumi netiks pieņemti.

5395o Pagasta tiesa.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. g.16.
maija lēmumu, uz noteikumu par
kooperatīvām sabiedrīb. un viņu
savienībām 9. panta pamata,
reģistrēti Latgales vācu krāj-aiz-
devu sabiedrības 1930. g.l6.marta
pilnā biedru sapulcē pieņemtie
statūtu grozījumi.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Administr. un reģistr. nodaļas

pārzinis K. Kļaviņš.
4856z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
sara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. g. 16.
maija lēmumu, uz noteik. par
kooperatīvām sabiedrībām un
viņu savienībām 9. panta pamata,
reģistrēti Višgorodas krāj-aizdevu
sabiedrības šā gada 30. marta
pilnā biedru sapulcē pieņemtie
statūtu grozījumi.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Adnibstr. un reģistr. nodaļas

pārzinis K- Kļaviņš.
4857z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltoesas 1930. gada
16. maija lēmumu, uz Lik. par
biedr., savien. un polīt. organiz.
17.p. pamata reģistrēta'Kārsavas
ebreju apbedīšanas biedr. ,,Hevra
Kadiše" un ievesta bezpeļņas
biedrību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Kārsavā..

Daugavpilī. 1930. g. 2l) . maijā.
Reģistr. nod. pārz.K.Kļaviņš.

4858z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata
Paulīnes Ignata m. Branovskis,
dzim. Gerasimovičs, prasības lietā
pret Aleksandri Branovski par
laulības šķiršanu, uzaicina Alek-
sandri Branovski kura dzīves
vieta prasītājai nav ' zināma,
četru mēnešu laikā no šī' Sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstn.", ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītājas iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpil.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās rie-
sas kancelejā. L. Ne 1244p'30.

Daugavpilī, 1930. g. 21. maijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
5034o Sekretāra v. J. Borman 'is.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka viņas at-
klāta tiesas sēdē 1930. g. 10. apr.
uz Jāņa Franča d. Rūža lūgumu
Ādolfs Franča d. Rūža atzīts
par atrodošos bezvēsts prom-
būtnē un uzdots Aulejas pagasta
valdei iecelt aizbildnību par bez-
vēsts promesošo Ādolfu Franča d.
Rūžu viņa tiesību aizstāvēšanai
un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1930. g. 19. maijā.
L. Ns 2820a.,/30. . 4783b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. E. Kanens.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz sava 1929. g.
12. aprīļa lēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka par promesošā
Jāzepa Keirana mantu nodibināta
aizgādnība un mantas aizgādņu
iecelšana uzdota Salienas pagasta
tiesai. L. Ne 256a 29.

Daugavpilī, 1930. g. 19. maijā.

Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
4787o Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
saskaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
2014. ' un 2079. p. paziņo, ka
pēc 1924. g. 26. apr. Aknistes pag.
Medijana mājās mir. Pētera An-
dreja d. Salas ir atklāts manto-
jums un uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kaut kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktās tiesības un prasī-
jumus atzīs par spēku zaudē-
jušiem.

Daugavpilī, 1930. g. 19. maijā.
L. Ns 523a./30. 4785b

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

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1930. g. 2. maijā
uz Demīda Afanasija d. Ivanova
lūgumu Fedots Afanasija dēls
Ivanovs atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Izvaltas pag. valdei iecelt aiz-
bildnību par bezvēsts promesošo
Fedotu Afanasija d. Ivanovu
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1930. g. 19. maijā.
L. Ne 2843a.,'30. 4784b"
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. E. Kaneps,

Latgales apgabaltiesas I. civīl-
nodaļa, saskaņā ar Civ. ties. lik.
1967., 2011.—2014. un 2079. p.
un Balt.privāttiesību kop. 245l.p.
nodaļa uz Jāzepa Jāzepa d.
Raupa lūgumu uzaicina visas
personas, kam ir kaut kādi strīdi
vai ierunas pret testamentu, kuru
1925. g. 21. februārī sastādījis
mājas kārtībā 1925. g. 19, aprīlī
Aknistes pagastā Pasusejas mājā
mirušais Jāzeps Konstantīna d.
Raupis, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas
un tiesības uz mir. Jāzepa Rupja
(Raupa) mantojumu, vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantnie-
kiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas šai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesi.

Pēc minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 1287/30

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

4855z Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kotnmisija

uz Jēzupa Joņa d. Stružeļa
mantnieka Pētera Jēzupa d.
Stružeļa lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no Stivku
sādžas viensētas, divos gabalos,
NsNs 1 un 32, kopplatībā 19 de-
setinas 849 kv. asis, Rēzeknes
apr., Varakļānu pagasta Stivku
sādžas zemes robežās, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.
4873z Ne 2171

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Kommisijas priekšsēdētājs

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

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
16. maija lēmumu, uz noteik. par
kooperāt. sabiedr. un viņu savien.
7.un 8.p.pamatareģistrētaGrīvas
vecticībnieku krāj-aizdevu sabie-
drība un ievesta kooperatīvu
sabiedrību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis , at-
rodas Grīvas pilsētā.

Daugavpilī, 1930. g. maijā.
Reģistr. nod. pārz. K.Kļaviņš.

4864z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
16. maija lēmumu, uz noteik. par
kooperatīvām sabiedrībām un
viņu savienībām 36. un 46. p. pa-
mata, slēgta Rēzeknes patērētāju
biedrība „Porsaborosana", kas
atzīmēts reģistri.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Administr. un reģistr. nodaļas

pārzinis K. Kjaviņš.
4863z Sekretāra v. A. Aužinš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
16. maija lēmumu, uz Lik, par
biedr., savien. un polīt. organiz.
17. p. pamata reģistrēta Rundānu
krievu izglītības biedrība Run-
dānos un ievesta bezpeļņas bie-
drību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Rundānos.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Reģ. nod. pārz. K. Kļaviņš.

4861z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
16. maija lēmumu, uz Lik. par
biedrībām, savienībām un polīt.
organ. 17. p. pamata reģistrēti
Latgales zemnieku ķultūrveicinā-
šanas biedrības statūti un ievesti
bezpeļņas biedrību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Daugavpilī.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Reģ. nod. pārz. K- Kļaviņš.

4862z Sekretāra v. A. Auziņš.

Embūtes pagasta tiesa,

pamatojoties uz savu 1930. g.
18. februāra lēmumu un pagast-
tiesu likuma 108. un 109. p.,
caur šo izziņo atklātībai, ka
Embūtes pagasta Dēseles dzirna-
vās dzīvojošie Richards un Alma
Gailītis adoptē Albertu Līgotnis,
kas 1928. gadā 18. jūnijā atrasts
apm. 1 nedēļu vecs, piešķirot
viņam visas likumīgās bērna
tiesības un uzvārdu ,,Galītis ".

Personas, kam pret šo adopciju
būtu iebildumi, tiek uzaicinātas
tos pieteikt 6 mēnešu laikā šai
tiesai skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,.Vald. Vēstn."
Pēc notekitā termiņa notecēšanas
iesniegtie iebildumi netiks ievē-
roti un adopcija tiks apstiprināta.

5394o Pagasta tiesa.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1930. g.
16. maija lēmumu, uz noteik.
par kooperāt. sabiedr. un viņu
savienfb. 7. un 9. p. pamata
reģistrēta Līvānu tirgotāju krāj-
aizdevu sabiedrība un ievesta
kooperatīvu sabiedrību reģistri.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Līvānos.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Reģ. nod. pārz. K. Kļaviņš.

4859z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr.nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar Lat-
gales apgabaltiesas 1930. gada
16. maija lēmumu, uz Lik. par
biedr., savien. un polīt. organiz.
17. p. pamata reģistrēta Znūtiņu
dārzkopības pārraudzības bie-
drība un ievesta bezpeļņas bie-
drību reģistri.

Daugavpilī, 1930. g. 20. maijā.
Reģ. nod. pārz. K. Kjaviņš.

4860z Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļr,

saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011.,'—2014. un 2079. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
uz Dārtes Franča m. Ruļuks
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādi strīdi vai
ierunas pret testamentu, kuru
1928. g. 28. febr. sastādījis
mājas kārtībā 1929. g. 29. martā
Dvietes pag. Svikļi Ne 151 mājās
mir. Francis Franča d. Ruluks,
kā arī visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas un tie-
sības uz mir. Franča Ruļuka
mantojumu, vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Daugavpilī, 1930. g. 19. maijā.
L. Ne 2011a./30. 4786b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Roberta Kauera
lūguma un sava š. g. 28. aprīļa
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu, Diž-Gramzdas ,;Vec -
vageru" mājām, krep. Ns 80-
II reģ., nostiprināts 1923. g.
18. sept. ar žurn. Ns 855 dalīšanas
akts pēc Aizputes apr. 2. iec.
pagasta tiesas 1913. g. 29. nov.
protokola, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, ierasties tiesā, līdz-
ņemot minēto dalīšanas akti.
Pēc minētā termiņa notecēšanas,
arī akts neiesniegšanas gadījumā,
dalīšanas akti kā nozaudētu atzīs
par iznīcinātu un lūdzējam pie-
šķirs tiesību saņemt ito zemes
grāmatu nodaļas nozaudētā oriģi-
nāla vietā norakstu ar oriģināl-
dokumenta spēku un nozīmi.

Liepājā, 1930. g. 19. maijā.
Ne 485 / 30. 4782b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. ,E. Rolavs.

Latgales zemes grāmatu nodaļa,

izpildot Not. nolik. 181. pantu,
paziņo, ka Sergejs Isaka dēls
Isakovs ir iesniedzis nodaļai lū-
gumu ievest viņu zemes grāmatu
reģistri par īpašnieku, uz neku-
stamu mantu Jaunlatgales apr.
Balvu pagastā, no Balvu-Alek-
sandropoles muižas atdalīto ze-
mes gabalu Ne 10 uročiščē
,,Geo'gijevo" , platībā 22,36 des.
= 24,43 ha sīki uzrādītu uz
plāna, sastādīta no mērnieka
E. P. Egle un pārbaudīta no
zvērināta mērnieka A. Treija
pie tiesas apskates 1928. g.
14. oktobrī, — ievesto Ludzas

apriņķa zemes grāmatu reģistri,
3307. folijā, uz Jāņa Isakova
vārdu.

Personas, kam ir kādi iebildumi
pret izdarāmiem zemes grāmatās
grozījumiem un tiesības uz minēto
nekustamo mantu, var iesniegt
zemes grāmatu nodaļai par to
paziņojumu viena mēneša laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
..Vaid. Vēstn.". nretēiā tradīiumā

nepieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests zemes grāmatu
reģistri par nprādltās nekustamas
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 21. maijā.
5001o Ns 27-710.
Priekšnieka v. pal. A. Felders.

Sekretāra pal. A. Kalniņš.

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar Sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1930. g.
31. marta spriedumu Jānis Gil-
devičs, viņa apsūdzībā pēc
Sodu lik. 209. p. par tirgošanos,
neievērojot vajadzīgo tī-ību pār-
vadājot gaļu, atzīts par vainīgu
un sodīts ar Ls divdesmit pieciem,
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz vienu (1) nedēju.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā 1930. g. 28. apr.,
Jānis Gildevičs ir tirgotājs, Coļdcs
pag. Dobuļu mājās.

Rīgā, 1930. g. 26. maijā.
Nš 574. 5819b

Miertiesnesis G. Dīnstmanis.

Ar Rīgas pils. 6. iec. mier-
tiesneša 1930. g. 24. aprija tiesas
pavēli Jette Kaplān — gajas
tirgotavas Rīgā, Kurmanova ielā
Ne 12, īpašniece par netīrību
gaļas tirgotavā 1930. g. 18. martā
pēc Sodu lik. 209. p. sodīta ar
piecpadsmit latiem naudas soda,
vai nemaksāšanas gadījumā ar
piecām dienām aresta.

Pavēle stājusies likumīgā spēkā
Rīgā, 1930. g. 2. maijā.
L. Ne 772. 5821b

Miertiesnesis J. Rorbachs.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1930. g. 21. maija lēmumu
un Civ. proc. lik. 140C. un sek.
p. izsludina par iznīcinātu Antona
Staņislava d. Prancāna 1927. g.
15. decembrī pie Viļaku iec.
miertiesneša ar reģistra Ne 1012
izdoto 'cikam Metrikinam ģene-
rālnilnvaru. Ne 132/blc."

Viļakā, 1930. g. 23. maijā.
5386o Miesrtiesnesis J. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Vara-
kļānu iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu 1930. g. 19.maija lēmumu
un pamatodamies uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., uzaicina 1913. g.
janvāra mēnesī mirušā Viktora
Pētera d. Sporana mantniekus,
pieteikt savas mantošanas tiesī-
bas augšminētam miertiesnesim,
uz nelaiķa atstāto mantojumu,
kas atrodas Stirnienes pagastā
Jaungaiļu sādžā, sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc šī termiņa izbeigšanās
nekādas prasības vairs netiks
pieņemtas. Ne 437.

Varakļānos, 1930. g. 20. maijā.

4793o Miertiesneša v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ne 7,
dz. 8 paziņo, ka 1930. g.
12. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
m. Kuldīgas ielā Ne 4/6, dz. 5,
pārdos Ezrieļa Bērmana kustamo
mantu, sastāvošu no ozolkoka
galda un 12 krēsliem, un novērt,
par Ls 230,—.

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

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
L. Ns 1649. 5756b

Tiesu izp. V. Požariskls.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns7, dz. 8
paziņo, ka 1930. g. 13. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Aspazijas
bulv. Ne 4, veikalā pārdos otrā
izsolē Borisa Gliksmaņa kustamo
mantu, sastāvošu no 450 grā-
matām krievu valodā ,,HcTopia
rp-fexa" S. Žeromska un novēr-
tētu par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
L. Ns 77. 5757b i

Tiesu izp. V. Požariskis.'

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
19. jūnijā, pīkst. 11.30 dienā,
Rīgā, Līvānu ielā Ns 14, dz. 9
Mārtiņa Ūdra lietā pārdos.

Ādolfa Oila kustamo mantu,
sastāvošu no cūkas un sienas
pulksteņa novērtētu par Ls 225,—

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

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
5758b Tiesu izp. V. Štrauss.

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

1) ka Latvijas Hipotēku
bankas, Rīgas piis. Savstarpējās
kredītbiedrības, Kārļa Griķa un
Rīgas Ziemeļu krāj-aizdevu sab.
prasībās pret Kārli Ritmani par
Ls 3190— ar »/„ un izdev., .
1930. g. 21. augustā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publisk. torgos
pārdos Kārļa Ritmaņa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rīgas Jūr-
malas pils., Asaros Zemgales ielā
Ns 26 ar zemes grāmatu reģ.
Ns 641 un sastāv no Majoru
muižas muižu atdalītā zemes-
gabala Ns 1919F;

2) ka īpašums publiskiem tor- ?
giem apvērtēts par Ls 6.000.—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 8.300;

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

5) ka zemes grāmatas šim.
īpašumam ved Rīgas-Valmieras.
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1930. g. 2. jūnijā.
5761 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rēzeknes apr. polic. 1. iec. pr-ks
saskaņā ar Civ. proc. lik. 1030. un.
1031. ' p. paziņo, ka 1930. g-
20. jūnijā, pīkst. 10, Rēzeknē,
atklātā izsolē pārdos Gestas-
Germans un Rochas Jo fiss ku-
stamu mantu, sastāvošu no dzī-
vokļa iekārtas un novērt, par
Ls 113.

Izzināt mantu sarakstu, no-

vērtējumu un apskatīt pārdodamo
mantu varēs pārdošanas diena
uz vietas. ?'774f

Pastendes pagasta tiesa,
Talsu apriņķī, pamatojoties uz
savu 1930. g. 10. aprīļa lēmumu
un uz pagasta tiesu lik. 108. un
109. p. izsludina zināšanai, ka
Laidzes pagastā dzīvojošais Jānis
Matīsa d. ' Bersons pieņem —
adoptē bērna vietā Agnēz 'i-Elvīru
Emīlijas m. Lasmani, dzim.
1915. g. 8. aprīlī, piešķirot viņai
visas likumīgā bērna tiesības. '

Personas, kam pret šo adopciju
būtu kādi iebildumi tiek uzaici-
nātas tos pieteikt šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc noteiktā termiņa iesniegtie
iebildumi netiks ievēroti un adop-
tācija tiks apstiprināta.

Pastendes pag. namā,
1930. g. 22. maijā.

5145o Pagasta tiesa.

Rīgas pils. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar Sodu lik. 218. p.
izsludina, ka ar viņa 1930. g.
31. marta spriedumu Jāzeps
Goldmanis, viņa apsūdzībā pēc
Sodu lik. 209 p>. par pienācīgas
tīrības neievērošanu, pārvadājot
gaļas preces, atzīts par vainīgu
un sodīts ar Ls (30,—) trīsdesmit,
vai maksātnespējas gadījumā ar
arestu uz desmit (10) dienām.

Atzīme. Spriedums stājies
likumīgā spēkā 1930. g. 28. apr.
un Jāzeps Goldmanis ir Rachils
Goldmanis firmas, atrod. Karlīnes
ielā Ns 13, pilnvarnieks.

Rīgā, 1930. g. 26. maijā.
Ns 557. 582 Ofc
Miertiesnesis G. Dīnstman is

19. Jaunlatgales aizsargu pulka
komandieris izsludina par ne-
derīgu nozaudēto aizsargu die-
nesta apliecību Ns 14/312/28,
izd. no Liepnas pag. aizsargu no-
daļas ar aizsarga Artūra Tre-
jala vārdu. 5654x

Vandzenes pagasta tiesa
Talsu apr., pamatodamās uz
savu š. g. 29. aprīļa lēmumu un
pagasttiesu lik. 108. un 109. p.
ar šo izsludina, ka šī pagasta,
Pakalnu mājās dzīvojošie Pīlups
un Jūlija Barcinski pieņem bērna
vietā (adoptē) par savu meitu
ar visām likumīgā bērna tiesībām
un pienākumiem Jūliju-Leoniju-
Helgu Eduarda un Lizetes meitu
Lagzdiņš, dzim. 1914. g. 2. sep-
tembrī, pārvedot viņu uzvārdā
,,Barcinskis ".

Personām, kam pret šo adop-
ciju būtu kādi iebildumi, jā-
pieteic tādi šai pagasta ' icsai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa nekādi
iebildumi netiks pieņemti ur
adopcija tiks apstiprināta.

Vandzenē, 1930. g. 13. maijā
5146o 3 Pagasta tiesa,

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis uz Civ. proc.
lik. 14604i .—146C4B. p. un X sēj.
1. d. 2330. p. 3. pkta pamata un
saskaņā ar savu š. g. 21. maija
lēmumu izsludina par spēkā ne-
esošu un nesaistošu _pilnvaru,
izdotu no Domenika Ādama d.
Mežala, Franča Vinca d. Mežala,
Mateuša Augusta d. Mežala,
Jezupa Meikuļa d. Mežala, Mel-
kuļa Donata d. Ločmeļa, Izidora
Franča d. Mežala un Eduarda
Augusta d. Mežala Jānim Ādama
dēlam Ločmelim un apliecinātu
pie Kārsavas notāra Augusta
Zabeļska 1923. g. 15. decembri
ar reģistra Ns 1548. Ne 656.

Baltinavā, 1930. g. 25. maijā.
5252o Miertiesu, v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis uz Civ. proc.
lik. 14604i.— 146C"8. p. un X sēj.
1. d. 2330. p. 3. pkta pamata
un saskaņā ar savu š. g. 21. maija
lēmumu izsludina par spēkā ne-
esošu un nesaistošu pilnvaru,
izdotu no Domenika Ādama d.
Mežala, Franča Vinca d. Mežala,
Mateuša Augusta d. Mežala,
Jezupa Meikuļa d. Mežala, Mei-
kuļa Donata d. Ločmeļa, Izidora
Franča d. Mežala un Eduarda
Augusta d. Mežala Kazimiram
Trokšam un apliecinātu pie Kār-
savas notāra Augusta Zabeļska
1923. g. 26. oktobrī ar reģistra
Ne 1169. Ne 655.

Baltinavā, 1930. g. 25. maijā.
5253o Miertiesu, v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1930. g. 23. maija lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. p. un
Civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.
uzaicina 1929. g. 20. februārī
mirušā Kazimira Jura d. Augu-
stana mantniekus pieteikt minē-
tam miertiesnesim savas manto-
šanas tiesības uz nelaiķa atstāto
mantu, atrodošos Jaunlatgales
apriņķī Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Ne 128 blcv

Viļakā, 1930. 23. maijā.
5385o Miertiesnesis J. Bērzups.

Latgales apgabaltiesas Viļaku
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu 1930. g. 23. maija lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. p. un
Civ. lik. (X sēj. 1. d.) 1239. p.-
uzaicina 1930. g. 9. martā mirušā
Aleksandra Pētera d. Sirmais
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nelaiķa atstāto mantu,
atrodošos Jaunlatgales apriņķī
Viļakas pagastā.

Mantošanas tiesības jāpieteic
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī". Ne 131,blcv

Viļakā, 1930. g. 23. maijā.
5387o Miertiesnesis J. Bērzups.

Rīgas prefektūras 9. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu Eduarda
Pīrāgs nozaudēto velosipēda at-
ļauju Ne 077T2819, izd.no Rīgas
prēf. 9. iec. 1930. g. 20. maijā.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
''«. tiesu izpildītājs, kura kan-
teleJa atrodas Rīgā, Dzirnavu
p jVs37, dz. 2, paziņo:
!)ka Jūles Jaunslāvietis prasīb.

^t mir. jūltusa Jaunslāvieša
,nant- masu par Ls2325,16ar<Vuri udev., 1930. g. 21, augustā,
P.^-10 rītā , Rīgas apgabaltiesas
;'w'noda|as sēžu zālē, publiskos
vS»s pārdos Jūliusa Jaunslā-
, a nekustamo īpašumu, kas
;°das Rīgas Jūrmalas pils.,
:lar°s, Zemgales ielā ar zemes
«matu reģ. Ne 1439 un sastāv
'.'Majoru muižas atdalītā zemes
*ala Ns 2018F-

2īpašums publiskiem tor-
*•» apvērtēts par Ls 3.000,— ;
J> ka īpašums apgrūtināts ar

Parādiem par Ls 1.100,—;
. ?) ka personām, kas vēlas pie
,'jKm dalību ņemt, jāiemaksā

— desmitā dala no apvēr-

5
anas summas; un '

ļj ka zemes grāmatas . šim
gurnam ved Rīgas-Valmieras
p es grāmatu nodaļā.

personām , kam ir kādas tie-
āas

uz pārdodamo īpašumu, kas
^"sanu nepielaiž, tādas tie-
ļjļs . jāuzrāda līdz pārdošanas

$ Papīri un dokumenti, attie-
: iz pārdodamo īpašumu, ir
!,,1i Rīgas apgabaltiesas 3.

Jiodaļas kancelejā.
LH,Sā , 1930. g. 30. maijā.

Tiesu izp. E. Liepiņš

IZSOLE.
Rīgas muita, pamatojoties uz muit. lik. 477., 496. un 561. p.p. 1930. gada 25, jūnijā, pīkst. 10, muitas
pasažieru mājā pārdos atklātā vairāksolīšanā šinī sarakstā minētās preces. Preču īpašniekam ir tiesība
tās izpirkt līdz izsoles dienai, nokārtojot visas muitas formalitātes. Preces apskatāmas izsoles dienā.

i , Prece pienākusi
_ Prein

l pieteik. Kon. Ar vaļ No kurienes Vietu skaits un zīmes Pre nosaukums Vērtība Preču īpašnieks
« N»Ne dok - . , , Kad un svai"s
J pa dzelzceļu *Ls

I 13766/25 129 108 „Greif"- 3./III 1925 Stetines 3 kastes A. F. F. 1339 1341 Kokvilnas audumi, sv. 558,8 kg 3103,42 Filip Zamilskij
., 17871/27 — 8882 dzelzceļu 7./II! 1927 Zilupes 7 kastes Sudraba, kristāla, porcelāna,

fajansa trauki, sv. 315,4 kg 7859,20 H. Karlins

1928. gads.

3 S559 — 986 dzelzceļu 6./III 1928 Zilupes l izdal. paka A. 231./1 Vara izstrād., sv. 5,7 kg 44,55 Friedmans
4 11197 40 ' 141 „Wachtel" 8./T11 1928 Antverpenes 1 kaste V. 9427 Mākslīgs zīds, sv. 127,0 kg 270,09 M. Hurvič & Co
5 12978 24 176 „Minos" 30./III1928 Hamburgas 6 mucas L. K- 2737/4! C, W, B. 10328 Sodrēji, sv. 799,0 kg 111,17 „Transtred"
« 14561 46/8,51 205 ,,Magnus" 8./IV 1928 Tallinas 2 ķīpas B. M. 2586, 2696 Kokvilnas audumi, sv. 369,8 kg 568,90 ,,Celtrans "
7 15977 — 223 „Lumme" 15./IV 1928 Antverpenes I kaste 1446 Mākslīgs zīds, sv. 115,0 kg 341,85 ,,Transtred"
8 20391 161 301 ,.Ostsee" 7.'V 1928 Stetines 1 kaste S. M. S. 172 Mākslīgs zīds, sv. 144,0 kg 452,75 ,,Edgar Lyra & Co"
5 20580 86 310 ,,Pylades" 11.<V 1928 Diseldorfas 3 kastes A. Z. 1/3 Rokas instrumenti, sv. 491,0 kg 98,65 Austrumu Transp. Sab.
ļO 20645 21 306 ,,Ostara" 9./V 1928 Antverpenes 4 kastes 3396/9 Mākslīgs zīds, sv. 516,8 kg 1665,52 ,,Edg. Lyra <£ Co"
n 20646 23 261 „Taube" 27./IV 1928 Antverpenes 3 kastes V. 2994/5, 3174 Mākslīgs zīds, sv. 318,0 kg 872,22 „Edg. Lyra & Co."
i9 21320 51 340 ,,Nidaros" 17./V 1928 Kopengagenas 1 kaste P. T. 322 Mālu izstrādājumi u. c. preces,

sv. 22,0 kg 51,43 „Alfons Reizniek"
21574 285 212 „Greif" 10./IV 1928 Stetines 1 ķīpa G. M. 3237 Kokvilnas audumi, sv. 75,2 kg 217,27 „M. Hurvič & Co"

14 21702 — 2079 dzelzceļu 15./V 1928 Indras 1 kaste 5052/1 ? Ādas somiņa u.c. prec, sv. 3,6 kg 126,29 Feiga Abramson
15 22097 54 352 „Drossel" 21.IV 1928 Klaipēdas 2 ķīpas A. K. S. 5172, B. K. 1682 I Papīrs, sv. 332,0 kg 121,21 „Hanza"
fa 22410 172 324 ,,Regina" 14./V 1928 Stetines 3 ķīpas J. B. 4184/6 Kokvilnas audumi, sv. 117,6 kg 495,70 ,,Transtred"
[7 22472 — 937 dzelzceļu 3./III 1928 Rītupes 1 maiss A. 226 . Vilnas tepiķis, sv. 6,5 kg i 102,83 Marija Židelev
[8 22621 20 352 „Drossel" 21.,'V 1928 Antverpenes 3 kastes 4243, 4246, 4341 Mākslīgs zīds, sv. 317,1 kg 967,54 „Edg. Lyra <£ Co"
19 22734 46 300 ,.Juno" 7.'V 1928 Hamburgas 2 maisi H. F. 3, 4 Anisi, sv. 51,5 kg 160,00 „I. J. Levitas"
10 23350 12 85 „Baltabor" 7./II 1928 Londonas 2 kastes O. G. Riga 17/18 Mākslīga zīda diegi, sv. 268,3 kg 1206,81 ,,Merkurs "
>! 23524 — 2180 dzelzceļu 25./V 1928 Rītupes 1 kaste 11918/1 Vilnas adīti izstrād., sv. 2,7 kg 38,85 Valija Steijer
)2 23765 180 384 „Regina" 28./V 1928 Stetines 3 ķīpas J. B. 4209/11 Kokvilnas audumi, sv. 96,0 kg 399,99 ,,Transtred"
23 23858 — 2127 dzelzceļu 21./V 1928 Meitenes 1 soma A. 460 Paraugi, sv. 5,2 kg 48,29 lija Joršs
24 24224 30 118 „Victoria" 3./III 1928 Stetines 1 kaste O. S. 207 Pogas, sv. 77,0 kg 108,55 Edg. Lyra & Co
g 9459! 93 367 ,,Juno" 24./V 1928 Hamburgas 2 kastes K. & S. 1513/14 Naftalīns, sv. 225,0 kg 88,06 Marjanovsky, Peterman &

Co.
36 25363 — S47 Dzelzceļu 27.'11 1928 Valkas 1 gabals A. 201 Velosipēdu daļas, sv. 3,4 kg 17,01 Latvello !

h 26410 34 100 .,,Drosse' l" 13.'/11 1928 Antverpenes 3 ķīpas J. F. 7613/15 Vilna, šķeterēta, sv. 189,5 kg 462,43 Austrumu Transp. sab.
38 26413 8 349 Ostsee" 20./V 1928 Stetines 1 kaste un 1 sainis O. Ledar 5630/31 Kokvilnas audumi u. c. pr„ Ita Leitman

. . ,,"? sv. 65,8 kg 105,42
ņ 27385 — 1911 Dzelzceļu 2.ļV 1928 Ventspils 2 izdalīti koferi Vara izstrād. u. c. pr., sv. 7,8 kg 144,05 Frida, Haja Lavinsky
30 ?7903 109 496 Regina" 25./VI 1928 Stetines II bundžas T. M. 3738 Ķīmiski produkti, sv. 32,8 kg 156,48 —
31 30162 — 1230 Dzelzceļu 30./III 1928 Valkas 1 paka A. 288 Kantora grāmatas, sv. 209,6k 27,20 Kārlis Karsna

32 31663 44 228 Alexandra" 17JIV 1928 Stetines 1 kaste H. T. 25554 Stīgu instruments, sv. 121,5 kg 149,56 A. Stancke & Co
33 38046 30 278 ļjzero" 30./IV 1928 Hulles 20 saiņi 589, 54x7/8 Koka izsrād., sv. 990,0 kg 1059,57 „Drakon"

31 41868 6 312 "Aegir" 12./V 1928 Helsinkiem 4 ķīpas un 12 kastes Snia 3754, 3763,
i 28/48/3, G. B. 10/9/5, 10/9/4,
10/9/2, 10/9/1, 10/9/3 Kokvilnas un mākslīga zīda

diegi, sv. 709,0 kg 993,45 Akcins & Co

35 43559 — 1607 Dzelzceļu 12./IV 1928 Valkas 3 kastes S. F. 129, A. 369/370 Stikla pudeles, sv. 92,2 kg 45,15 Oscar Mielutc
36 43560 — 1619 Dzelzce u 13.'/IV 1928 Virbaļiem 1 paka 986 Salmu cepures, sv. 9,3 kg 566,87 Vulfsons
37 43634 — 1791 Dzelzceļu 24./IV 1928 Meitenes 1 paka A. 389 Telefona aparāta piederumi, sv.

-, : : 5,0 kg 14,37 Kirchners

1929. gads.
38 9788 -T- — — 3/!V 1929 — ' l kaste W. W. 846 Skārda izstrād., sv. 13,2 kg 10,94

39 . Q7«Q . . _ ? _ -t 3 /IV 1929 — 1 maiss C. & L. 20334 Augu daļas, sv. 10,8 kg 7,34 —
40 io->09 — 4723 Dzelzceļu 21.,'XI! 1928 Meitenes 1 paka A. 1022 Radio telefoni, sv. 0,47 kg 5,39 Natālija Kpevupe
41 2QĪl3 — 203 Aija" 13./V 1929 Karalaučtem 1 maiss H. G. 3 Auzas, sv. 75,0 kg 10,89
42 90585 — 185 "st ļūrgen" 9./V 1929 Dancigas 3 gabali Keramiskas caurules, sv. 81,0

" ' kilogramu 7,95 —
$ 49838 — 1828 Dzelzceļu 9./V .1927. . Valkas 15 kastes A. 21/35 Mašīnas, sv. 21,47 kg 117,75 Gerhards & Heys

1930. gads.
« 55274 g 118 Iris" 16./IV1926 Malmes 1 ķīpa 551 Džutas maisi, sv. 8,7 kg 6,91 „Sovtorgflot"
45 67 ni 1 "Helmuth" 1./IV1930 Stetines 1 kaste P. F. H. Liķieri pudelēs, sv. 10,4 kg .49,51 —
46 8577 — 156 >rorentine" 20./III 1928 Mančesteres 1 gabals Rāmis, sv. 3 0 kg 14,50 „Manngo
47 8724 — 1541 Dzelzceļu 8./IV 1929 Liepājas 1 maiss Kviesi, sv 98,0 kg 19,64 " ,.
48 Dkv 17001 — - Pastu 19./! 1930 Rīgas 1 paka 3/2008 Bernu paijas, sv. 84,0 kg 20,45 H. Pestmahs
« 33489 - - 19./ I 1930 Amerikas 0 paka 3'16060 Labība, sv. 3,3 kg 14,70 O. Fredenksen
» " " 39845 - - " 22./III 1930 Vācijas 1 paka 961c Jēltabaka, sv. 0,18 kg 7,26 A. Besmertnij
51 " " 4R735 _ — 17/1V1930 Rīgas . 1 paka 2/44437 Puszīda audumi, sv. 2,75 kg 55,90 A/S. Etrak

S " " fio7fio " 8 /IV 1930 Vācijas 1 paka 3/07086 Augu sīpoli, sv. 7,8 kg 24,45 J. Alderman
1" " 68768 - - „

5/1,930 „ 1 paka 3/40646 Papīra izstrād., sv. 4,8 kg 25,93 J. Albrecht

54™
" Z " 15/IV 1930 1 paka 3/43272 Pulksteņu mēchan., sv. 2,63 kg 17,37 M. Spnngenfeldt

55 " " _\_i __ " 94 /iv 1930 " 1 paka 3/44290 Rotaļlietas, sv. 2,45 kg 13,50 Sentram cS Co

56 " " 78057 _ 8 IV 1930 Amerikas 1 paka 4/51702 Apģērbi, sv. 7,0 kg 338,80 D. Dessam

««dilums- Bez tam tanī pašā izsolē pārdos no iepriekšējās izsoles nepārdotas šādas pārcenotas preces: ķīmiskus produktus, galantērijas, maltu sāli, apģērbus, papīra izstrādājumus, vara izstrādājumus,Miiums. Bez t™™!^^™^ n,astiku
P

nātru J dubultskābo, gaļas ekstraktu, skārda izstrādājumus, kinofilmas, sērkociņu skaliņus, apavus, kartonazas izstrādājumus un citas preces.

5550r &tuģas muita.

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

1) ka Pētera Kaprāļa prasībā
pret Minnu-Šarloti Celcherts par
Ls 720,— ar % un izdevumiem
1930. g. 21. augustā, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Minnas-Šarlotes Celchert
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Rīgas Jūrmalas pils., Majoros,
Lienes ielā Ne 29 ar zemes grā-
matu reģ. Ne 725 un sastāv no
zemes gabala Ne 295F;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 6.000,—;

3) ka bez augšminētās pra-
sības īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 6000;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-

tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
5765 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Dzirnavu ielā
Ne 37, dz. 2, paziņo:

1) ka Rīgas h' ipot. biedrības
pras. pret Otto Birkenšteinu pēc
Rīgas apgabitiesas 3. civīlnod.
1930. g. 14. marta pavēles
Ne 38760 1930. g. 21. augustā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Otto Birkenšreina
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgas apr. Bulduros, ar zemes
grām. reģ. Ne 1922 un sastāv
no Bulduru muižas atdalītā
agrākā 5. grupā dzimtsrentes
gruntsgabala Ne 82 pēc agr. ref.
Ne 1127F;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 13600,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 11700,—";

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

Rīgā, 1930. g. 31. maijā.
5760 Tiesu izp. E. Liepiņš

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

1) ka Jāņa Tomsona prasībā
pret Skultes lauksaimnieku b-bu
,,Grauds" par Ls 185,— ar % un
izdev. 1930. g. 21. aug., pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, publisk. torgos
pārdos Skultes lauksaimniecības
biedrības nekustamo īpašumu
kas atrodas Rīgas apr. Skultes
pag., ar zemes grāmatu reģ.
Ne 6873 un sastāv no zemes-
gabala „Grauds K°N° 2F un
2Fa" aptveroša 2,78 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 7300,—•;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-

cošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
5764 Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Zalmaņa Simkina pra-
sībā pret Jāni ' Naruševiču par
Ls 1548 ar % un izdev. pēc
tiesu hipotēkas 1930. g. 21. aug.,
pīkst. 10 rītā,Rīgas apgabaltiesas,
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Jāņa Naruševiča
nekust. īpašumu,' kas atrodas
Rīgas apr., Krimuldas pag. ar
zemes grāmatu reģistra Ne 3613
un sastāv no Birzes Ne 18F
mājām aptverošām 12,84 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2.500,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 3.348,—;

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

5) ka zemes grāmatas šim
Īpašumam ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo Īpašumu, ir
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā. 5759

Rīgā, 1930. g: 31. maijā.
Tiesu izp. E. Liepiņš.

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

1) ka Latvijas hipotēku
bankas prasībā pret Jāni Puķu-
dārzu par Ls 3911,80 ar % un
izdevumiem, 1930. g.21. augustā,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Jāņa
Puķudārza nekustamu īpašumu,
kas atrodas Slokā ar zemes
grāmatu reģistra Ne 471 un sa-
stāv no L. un M. Smilšu ielās
atrodošā Slokas pils. dzimts-
rentes gruntsgabala ar Ne 505;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4.000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot.parādiem par Ls 6.000,—un
6000 cara rbļ.;

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

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. 31. maijā.
5762 Tiesu izp. E. Liepiņš.



Rīgas prefektūras 10. iec. pr-ks
paziņo, ka 1930. g. 11. jūnijā,
pīkst. 11, Valguma ielā Ne 5,
dz. 4, pārdos vairāksolīšanā
Pētera Dzenža kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un šuj-
mašīnām novērt, kopsummā par
Ls 663 īres naudas un tiesas iz-
devumu parāda segšanai sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas
4. civīlnodaļas rakstu Ne 0582.

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

Bauskas apr. polic. 1. iec. pr-ks
izsludina, ka š. g. 18. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Bauskas
apr. priekšnieka pārvaldes Bauskā
Pils ielā Ne 52, pārdos vairāk-
solīšanā Dāvim Akermanim ap-
rakstītu mantu, sastāvošu no
viena bēras spalvas, 7 g. veca
zirga, novērt, par Ls 223,44 dēļ
tiesu un zīmognodokļu pie-
dzīšanas. 5778r

"Citu iestāžu
sludinājumi.

? Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1930. g. 11. jūnijā, pīkst. 14
diena, Liepājā, Jukuma ielā Ne 5,
pārdos vairāksolīšanā Malkes
Fleišmans kustamo mantu, no-
vērtētu par Ls 329,— un sa-
stāvošu no dzīvokļa iekārtas
viņa dažādu nodokļa parāda
segšanai.

Liepājā, 1930. g. 30. maijā.
5779b Piedzinējs A. Štolcers.

Rīgas prefektūras 13. iec. pr-ks
paziņo, ka š. g. 18. jūnijā,
pīkst. 12 dienā, Bulduros,
Muižas ielā Ne 5, pārdos otrā
ūtrupē, Gustavam Albrechtam
piederošo kustamo mantu, sa-
stāvošu no I magoņu koka grā-
matu skapja un grāmatām;
29 sējumi konverzācijas vārdnīca
zviedru valodā, 32 sējumi enci-
klopēdijas vārdnīca, angļu valodā,
13 sējumi, The historians History
of the World un 20 sējumi,
The Masterpiece Librarv of
S.hort Stories angļu valodā. 5775r

Jaunlatgales apr. valde
izdos jauktā izsolē

1930. g. 14. jūnijā,
Jaunlatgales ārsta ambulanc.
ēkas galīgas izbūves darbus
par summu Ls 12127,97.

Izsole notiks Jaunlatgalē, ap-
riņķa valdes telpās, pīkst. 12.

Izsoles dalībniekiem jāie-
maksā drošības nauda 5% ap-
mērā no iepriekšējā maksas ap-
rēķina, vai jāiesniedz Latvijas
bankas vai citu drošu banku
garantija, garantija pie līguma
slēgšanas papildināma līdz 10%.

Sīkākas ziņas var dabūt katru
dienu (darbdienās) no pīkst.
9—15 apriņķa valdes techniskā
nodaļā.

Apriņķa valde patur tiesības
nodot darbus spējīgiem uzņē-
mējiem pēc saviem ieskatiem!
5777r Apriņķa valde.

Bebrenes pag., Ilūkstes apr.,
Kaldabruņas 5 kl. pamat-

skolai
vajadzīgi

divi mūzikāli-sabiedriski
skolotāji:

1) Skolas pārzinis (vīrietis)
2) Skolotājs-ja.
Vēlēšanas notiks pagasta pa-

domes sēdē 1930. g. 19. jūnijā,
pīkst. 12. Kandidātiem, kam
ir tiesības būt par skolotājiem
un skolas pārziņiem un kas
vēlētos augšminētās vakantās vie-
tas ieņemt, jāpieteicas rakstiski
pagasta valdē līdz š. g. 17. jūn.,
vai mutiski — personīgi š. g.
19. jūnijā pie Kaldabruņas 5-kl.
pamatskolas padomes — Bebre-
nes pag. namā, iesniedzot doku-
mentus par izglītības cenzu,
praksi un veselības stāvokli.

Pasta adrese — Bebrene.
Tuvākā dzelzceļa stacija —

Eglaine.
5784b Pagasta valde.

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 22511, kā
nozaudētu, izdotu 1928. g. 1. jū-
nijā ar Ķlemmes klīnikas v. L1412

Rīgas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ne 25873, kā
nozaudētu, izd. 1928. g. 20. nov.
ar Raphaela Feldhūna v. L 1413

Jātnieku pulks
pārdos vairāksolīšanā 1930. g.
13. jūnijā, pulkst. 10,Daugavpilī,
Viļņas ielā,

šādas nolietotas valsts
mantas:

1) Vilnas lupatas . . . 1686 kg
2) Nātnas lupatas. . . 2642 ,',
3) Vecu ādu 178 „
4) Vecus dzelžus . . . 1014 ,,
5) Dažādas mantas . . 298 ,,

2 565Iz

Seces pagasta valde izsludina
par nozaudētām Seces pagastam
piederošās bij. Kurzemes kre-
dītbiedrības krājkases 4 1 2" ,, no-
guldījumu zīmes:

1) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24178 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 2) no 1907. g. 3. maija
ar Ne 24179 par 1000 c. rbļ. ar
4. kup.; 3) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24180 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 4) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24181 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 5) no 1907. g. 3. maija
ar Ne 24182 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 6) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24183 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 7) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24184 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 8) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24185 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 9) no 1907. g. 3. maija ar
Ne 24186 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 10) no 1907. g. 3. maija
ar Ne 24188 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 11) no 1907. g. 3. maija
ar Ne 24189 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 12) no 1907. g. 3. maija
ar Ne 24190 par 1000 c. rbļ. ar
4 kup.; 13) no 1910. g. 7. maija
ar Ne 27225 par 1000 c. rbļ. ar
7 kup.; 14) no 1911. g. 13. maija
ar Ne 28460 par 1000 c. rbļ. ar
8 kup.; 15) no 1911. g. 13. maija
ar Ne 28635 par 1000 c. rbļ. ar
8 kup., kopsummā par 15000 c. r.
ar 71 kup. 5I70x

19. Jaunlatgales aizsargu pulka
komandieris izsludina par ne-
derīgu nozaudēto aizsarga die-
nesta apliecību Ne 440 787 I,
izd. no Bērzpils pag. aizsargu
nod. ar aizsarga Benedikta Lei-
tana vārdu. 5653x

Liepājas pilsētas žīdu
II pamatskolas

1930. g. 14. maijā sarīkotā mantu
izlozē vinnesti krituši uz šādiem
numuriem:

78, 79, 91, 99, 108, 179, 208
257, 299, 330, 345, 355, 386, 434
540, 575, 617, 632, 653, 679, 705
736, 789, 827, 894, 916, 973, 1029
1091, 1111, 1127, 1149, 1150
1322, 1364, 1368, 1410, 1442
1446, 1455.

. Vinnestus izsniegs, Siena tir-
gū 12, no 14. maija pīkst.
9—1 katru dienu, izņemot sest-
dienas.

Mēneša laikā no 14. maija
līdz 14. jūnijam neizņemtie
vinnesti skaitīsies kā ziedoti
skolas fondam. 5017p

Kooperatīvu revīzijas padome
izsludina par nozaudētu un ne-
derīgu Rīgas pils. Aleksandra
ielas mājas Ne 126 iedzīvotāju-
īrnieku savienības statūtu oriģi-
nālu. 5754b

Latvijas universitātes leģiti-
mācijas kartiņa Ne 12465 ar
Paula Brutāns vārdu pazaudēta
un izsludināta par nederīgu.

Dažādi
sluāinaļumi.

v— __J
Konservu un desu izgatavošanas

a/s Josmarin"
uzaicina savus akcionārus uz

kārti pilnu sapulci
1930. g. 20. jūnijā, pīkst. 4 pēc
pusd., Krišjāņa Barona ielā 5, dz8

Dienas kārtība:
1) sapulces vadītāja vēlēšana;
2) revīzijas kommisijas ziņojums
3) gadu pārskats par ' 1926.,

1927., 1928. un 1929. gadiem;
4) jautājums par sabiedrības lik-

vidāciju;
5) likvidācijas kommisijas ievēlē-

šana;
6) dažādi jautājumi.

5826b Valde.

Nacionālās Latvijas
atvaļin. karavīru biedr.

Rankas nodaļas
1930. g. 18. maijā sarikotā

mantu loterijas izlozē
vinnesti Krituši uz šā-
diem numuriem:

10, 14, 22, 25, 26, 31, 34, 35,
42, 55, 56, 61, 63, 66, 84, 87, 88,
94,95,99, 110, 113,117, 125,138,
147, 151, 153, 156, 160, 161, 174,
187, 189, 191, 194, 196, 198, 208,
221, 232, 233, 234, 246, 247, 248,
251, 252, 255, 256, 258, 259, 261,
262, 266, 268, 269, 270, 274, 275,
281, 282, 286, 28J7, 288, 299, 301,
302, 303, 309, 312, 320; 322, 323,
324, 327, 328, 332, 337, 338, 341,
345, 348, 357, 360, 365, 369, 371,
372, 374, 376, 377, 378, 379, 382,
388, 393, 394, 396, 397, 401, 402,
405, 406, 407, 409, 410, 411, 412,
414, 418, 421, 423, 425, 427, 432,
434, 438, 440, 441, 446, 449, 468,
473, 482, 484, 487, 494, 497, 501,
502, 504, 506, 510, 512, 519, 522,
524, 525, 530, 537, 538, 539, 544,
545, 548, 549, 552, 554, 559, 560,
561, 562, 568, 574, 578, 579, 580,
583, 589, 591, 599, 607, 616, 621,
622, 631, 632, 633, 634, 638, 639,
645, 650, 651, 658, 659, 667, 669,
674, 676, 687, 689, 693, 695, 701,
706, 708, 709, 713, 718, 719, 723,
728, 729, 731, 735, 740, 743, 745,
751, 758, 761, 762, 763, 765, 766,
769, 770, 772, 773, 775, 776, 778,
780, 781, 782, 787, 789, 790, 791,
795, 796, 798, 803, 804, 806, 807,
803, 833, 837, 841, 843, 844, 845,
849, 850, 858, 869, 874, 876, 879,
885, 886, 889, 891, 895, 896, 898,
906, 907, 910, 913, 916, 917, 918,
922, 925, 930, 933, 934, 936, 937
942, 944, 947, 948, 949, 952, 958
960, 965, 967, 973, 974, 982, 983,
985, 987, 992, 997, 998,

1004, 8, 11, 13, 19, 23, 28,
30, 42, 51, 52, 56, 57, 61, 62,
64, 71, 76, 78, 79, 81, 85, 88, 89,
97, 107, 116, 122, 123, 127, 144,
146, 150, 152, 155, 158, 159 168,
170, 171, 173, 174, 182, 183, 188,
190, 196, 200, 201, 210, 21!, 213,
216, 225, 229, 230, 248, 255, 257,
258, 260, 267, 270,, 277, 282,
285, 293, 295, 300, 310, 316, 318,
326, 328, 329, 343, 344, 345, 353,
368, 389, 393, 394, 401, 402, 410,
417, 420, 426, 429, 431, 432, 434,
437, 441, 444, 446, 448, 462, 468,
475, 483, 486, 487, 494, 497, 513,
514, 527, 529, 532, 535, 538, 551,
552, 554, 559, 565, 567, 568, 570,
571, 772, 574, 589, 596, 605, 608,
609, 617, 626, 638, 644, 646, 661,
679, 684, 695, 704, 705, 708, 709,
711, 714, 717, 720, 724, 727, 733,
738, 740, 741. 747, 753, 757, 758,
765 774, 779, 780, 789, 790, 792,,
795, 801, 803, 804, 808, 809, 816,
817, 820, 829, 833, 834, 836, 837,
840, 841, 855, 860, 861, 864, 869,
871, 872, 876, 877, 882, 884, 885,
890, 892, 893, 894, 895, 902, 909,
914, 921, 925, 932, 935, 936, 939,
945, 953, 957, 969, 971, 985, 986,
987, 988, 992, 994, 995.34x

Akciju sabiedrības

,.Br.Nober naftasražoisai.
JCatn)iJ€M. ,

Pārskats par 19?9. gadu.
Bilance uz 1929. g. 31. decembri.

Aktīvs Ls
Kasē 7 643,99
Nekustams īpašums .609 115,05
Kustama manta 6 174,52
Iemaksātas drošības
naudas 'l 747,—

Pārejošas summas . . 67,84
Debitori 8 933,37
Algas 2 000,-
Noma 1 109,70
Apdrošināšana . . . 122,10
Bij. Kriev. S-ba Br.
Nobel 46 252,12

Dažādi izdevumi . . 20 —
Zaudēts:

Iepriekšējos gados . . 15 196,29
1929. gadā . . . ._. 5_66082

LTtImo^o
Pasīvs Ls

Akciju kapitāls . . . 100 000—ļ
Obligāciju parāds . . 588 769,67.
S-bas „Duktor" ... 5 877,68
Maksājamas summas 2 667,66
Kreditori 1 242,09
Noma 400,-
Dažādi ieņēmumi . . . 5085,70;

LjT7W042,8i:

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudējumi Ls

Algas 47 205,42
Nomas 3 358,51
Nodokļi 3777,21
Apkurināšana un ap-

gaismošana .... 787,91
Apdrošināšana . . . 488,42
Slimo kase 1 448,67
Strādnieku un darbi-

nieku apdrošināšana 433,79]
Remonti 8798,09/
Dažādi izdevumi . . 3420,581
Dažādi ieņēmumi . . 1 260,53)

UJ7TT979JJ
Peļņa Ls ļ

Dažādi 'ieņēmumi . 60 518,.
Nomas . ' 4 800,-^
Zaudēts 1929. g. . . 5 660jg

Ls 70 97TTT3

5736z vāldēT""

Kļūdas izlabojums.
Šā gada „Valdības Vēsneša

119. num. no 28. maija sludināj
jumā par sasaucamo maksātne-
spējīgā parādnieka Ludviga Kar-
nevaļa kreditoru sapulci ir IC "
viesusēs kļūda, un proti, sap" cd
notiks nevis 16. maijā, pīkst- l->-
bet gan 1930. g. 16. jumja.
pīkst. 13. 582»

Auru pag. valde izsludina P*ļ
nederīgu nozaudētokaraklai^bas apliecību Ne 30879, izd- "
Jelgavas-Bauskas kara apr- V
1926. g. 22. dec. ar Arvīda Krj
slovska vārdu. 4593o|

Bejas pag. valde izsludina Pjļ
nederīgu Latvijas iekšz. Iia*
ser. PT Ne 003038, izd. no šīsPJ
valdes 1928. g. 28. janv. ar Ne4-?
Mildai Binde, kas pieteikt? Pl
aplaupīšanas nolūkā noņemtu- -?

Rīgas zīdu rūpniecības
akc. sabiedr.

sasauc sestdien, 1930.g. 21. jūnijā,
pīkst. 3 dienā, fabrikas telpās ,
Torņakalnā, Apšu ie'.ā,

l it. pilnu sapulci
ar šādu dienas kārtību:

1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Valdes ziņojumi.
3) 1929.g. pārskata caurlūkošana

un apstiprināšana.
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi jautājumi.

5732z
Y^l-_

Maksātnespējīgā parādnieka
0. Ziediņa un A. Zamueļa
konkursa valde uzaicina maksāt-
nespējīgo parādnieku Oskara
Ziediņa un Augusta Zamueļa
kreditorus uz pilnu kreditoru
sapulci, š. g. 13. jūnijā, pīkst. 6
vakarā, Rīgā, Kr. Barona ielā
4, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) konkursa valdes pārskats;
2) no A. Zamuela iesniegtā

miera līguma apspriešana;
3) maksātnespējības iemeslu un

rakstura apspriešana;
4) konkursa valdes atalgojums;
5) konkursa masas sadalīšana;
6) konkursa slēgšana un
7) saimnieciski un dažādi jau-

tājumi.
Konkursa valdes priekšsēdētājs,

5768r zvēr, adv. (paraksts).
Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks

izsludina par nederīgu velosipēdu
braukšanas atļauju Ne 1071, izd.
no Rīgas prēf. 8. iec. pr-ka 1929. g
5. jūn. ar Arenda Žaņa d. Lagz-
diņa vārdu. 5324b

Dricēnu patērētāju biedrības
„Pašpalīdzība" likvidācijas valde,
Rēzeknes apr., pamatojoties uz
pilnas biedru sapulces lēmumu
izsludina attiecīgai zināšanai, ka
Dricēnu patērētāju biedrība ,,Paš-
palīdzība"

tiek likvidēta
Visi kreditori un cit. personas

tiek uzaicinātas iesniegt šai bie-
drības likvidācijas valdei savas
prasības sešu mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas ,,Val-
dības Vēstnesī", pēc šī termiņa
prasības netiks ievērotas.

Dricēnos, 1930. g. 2. maijā.
3314v Priekšsēd. A. Kupčs.

Tirdzniecības-rūpn. akc. sab.

„Labra$a"
likvidācijas kommisija

uzaicina akcionārus uz

vispārēju sapulci
ceturtdien, 1930. g. 26. jūnijā,
pīkst. 3 pēc pusdienas, Rīgā,
L. Smilšu ielā Ne 8/10, dz. 7.

Dienas kārtība:
1) 1928./1929. gada pārskatu un

bilances apstiprināšana.
2) Dažādi priekšlikumi.
5769r Likvidācijas kommisija.

Akciju sab. koku apstrādāšanas
fabrika „VINDORS"

(The Woodmanufactory Windoor
Companv, Ltd.)

ar šo uzaicina akcionārus uz

kārtējo pilno sapulci,
kura notiks 1930. g. 26. jūnijā,
pīkst. 15, sabiedrības telpās,
Rīgā, I. Smilšu ielā 8/10.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata pērs. vēlē-

šanas;
2) pārskats par 1929. g. ap-

stiprināšanu un revīzijas
kommisijas ziņojums;

3) jautājums par sabiedr. lik-
vidēšanu;

4) likvidācijas kommisijas vē-
lēšanā;

5) paziņojumi un priekšlikumi.
5770r Valde.

Jelgavas notārs

Aleksandrs Lūle,
uz Emīļa-Andrēja Roņa lūgumu
dara vispārībai zināmu, ka Emīls-
Andrējs Ronis savu ģenerāl-
pilnvaru, izdotu 1927. g. 13. jūn.
Ludvigam Jāņa d. Upeniekam,
apliecinātu tajā pašā dienā ai
reģ. Ne 2413 Jelgavas notāra
A. Ļūļe kantorī, ir anullējis.

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
5807b Notāra v. i. (paraksts).
t _

5. vaļ. inženieris, ^Daugavpili,
Šosejas ielā 68, š. g. 17. jūnijā, pīkst. 10,

izdos jauntā izsolē
dz.-betona caurfeftu būves darftus:

1) 56 gab. caurtekām uz Aglones— Dagdas 11-a šķ. ceļa no
km 0,239—35,638. Nodrošinājums Ls 1000,—. 2) 23 gab. caur-
tekām uz Višķu—Grāveru Il-b šķ. ceļa. Nodrošinājums Ls 370,—
3) 23 gab. ca 'urtekām uz Izvaltas—Aglones Il-b šk. ceļa no
km 0,450—19,058. Nodrošinājums Ls 350,—. 4) 7 gab. caur-
tekām uz Višķu—Aglones H-a šķ. ceļa. Nodrošinājums Ls 100,—.
5) 24 gab. caurtekām uz Indras—Piedrujas I I-a šķ. ceļa no
km 0,242—10,302. Nodrošinājums Ls 280,—. 6)10 gab. caurtekām
uz Preiļu—Ribiņu Il-b šķ. ceļa. Nodrošinājums Ls 200,—.
7) 14 gab. caurtekām uz Ļaudonas—Krustpils Il-b šķ. ceļa. No-
drošinājums Ls 200,—. 8) 20 gab. caurtekām uz Bebrenes—Ak-
nistes I I-a šķ. ceļa. Nodrošinājums Ls 340,— un

1) 10 m gara koka tilta būvi pār Meizalnicas upi, uz Višķu—
Arendoles—Dubencu Il-h šķ. ceļa, pie Lozdu sādžas. Nodroši-
nājums Ls 500,—. 2) 10 m gara koka tilta būvi pār Stukmalnicas
upi uz Višķu—Arendoles—Dubencu Il-b šķ. ceļa, pie Batņu vien-
sētas. Nodrošinājums Ls 550,—.

Tuvākas ziņas kancelejā. L 1417 5835

Akciju sabiedrības „BECOS", Risa,
bilance 1929. g. 31. decembrī.

Aktīvs Ls I Pasīvs. Ls
Inventārs .... 3757,59s \ Akciju kapitāls 100000,-
Kase . . . . ] 135,38 ' Kreditori 161 089 ,8(
Tekoši rēķini 1 475,37 : Pārejošas summas 35,4^
Nākoša gada izdevumi H 944,31 ļ Peļņa 1 675,1 =
Saņemšanas vekseļi 34 435,—
Debitori 167 257,69 ;
Preces ? ? ? 43 795,05 {

Ls 262 800,39 i Ls 262 8OO3;

Peļņas un zaudējuma konts par 1929. g.

Zaudējums. Ls Peļņa. Ls
Algas un atalgojumi 20 794,— Ienākums no precu pārdošanas . . . 287 802,25
Tekoši izdevumi 8 727,58 Atlikums pēc inv. gada
Nodokļi 1 334,45 ' sākumā 31 449,46
Apdrošināšana 1 903,80 ' Iepirktas preces . . . ? , 205 973, 15
Procenti . 3 178,66 237 422,61

Amortizācija ** ! '. '. '. '. '. '. '. '. '
. 417^51 Atlik. pēc inv, gada beigās 43 795,05 193 627 ,56

Dažādi izdevumi un zaudējumi . . . 58 777,32 . 94 174,73
Tīra peļņa ' 1 408,72 Procenti 243 ,18

Dazadi ienākumi' 2 305,63
Ls 96 723,54 ? Ls 96 723J54

5734r Valde.

Uzrimii n oļi MAtiL īsr ^nx.nrt
jauhtas izsolēs: 5831

1) Preču noliktavas paplašināšanas un naftas noliktavas būves
darbus Dzērbenes stacijā. Drošības nauda Ls 75,—;

2) Tas pats — Uriekstes stacijā. Drošības nauda Ls 50,—;
Tuvākas ziņas iecirkņa kantori, darba laikā. L 1409

Latgales artilērijas pulks. Krustpils muižā.
š. g. 12. jūnijā, pīkst. 12,

pārdos jaufifā izsotē
šādus materiālus, iegūtos no nolietotām valsts mantām:

1) Lupatas, vilnas 650,0 kg
2) Lupatas, nātnas 300,0 ,,
3) Ādas atkritumi , 200,0 ,,
4) Lupatas, brezentā 46,2 ,,
5) Striķi, nolietoti . . . 91,6 ,,
6) Dzelzs un skārda lūzums 251,3 ,,
7) Lupatas, kažoku 60,0 ,,

Mantas apskatāmas katru darba dienu, darba laikā.
5776 Pulkvedis-leitnants (paraksts).

Jūrniecības departaments
izdos 1930. g, 11. jūnijā, pīkst. 12, jauktā izsolē

Daugavas labā trasta nostiprinās', darbus pie Pļaiām.
Drošības nauda Ls 1900,—.

Tuvāki paskaidrojumi nn noteikumi katru darba dienu no
pīkst. 10—13, Jūrniecības departamenta techniskā daļā, Rīgā,
Valdemāra ielā 'Ne la. L 1414 5834

[ ēsu-Madenas apriņķa valsts zemju Atspēkoja
izdos š. g. 13 jūnijā, pīkst. 10 rītā, Cēsis, Pils ielā Ne 7,

mutvārdu un rakstveida sacensībā

zvejas tiesības,
uz 6 gadiem valstij piederošā Bozulas pagasta „Vada" ezerā, so-
līšanu sākot no Ls 130.— gadā.

Sīkākas ziņas inspekcijā.
5783 Cēsu-Madonas apr. valsts zemju Inspekcija.

Alusdarītavas akc. sab. „Frīdrichs Šindlers"
Bilance 1930. g. 1. janvārī.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Nekustamais īpašums 125000,— Akciju kapitāla konts 100000,—

Amortizācijas konts . 2! 100,—-
Hipotēku konts ... 3 900,—

Ls 125000— 5771b Ls 125 000^1

5771 "\ _ Valde.

_ģ'__tw»wmm*4». Piel< tdien, 1930. g. 6. jūnijā, pīkst. I dienā ,
mm.W.Wtmļ9a pārdos Rīgas biržas zālē firmas V. Frey ii!
Ko Hamburgā, uzdevumā uz attiecīgas personas rēķinu,, atklātā

wai*āftsaīīšanā

2 konosamnlusIpar kasti žāvētām plūim.
atrodošos Rīgas muitas noliktavā, nenomuitotas. Tuvāki Rīgas
biržā, ikdienas no 11—12.
5830 Zvēr. biržas māklers P. Rupners.
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