
aldības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1930. g. 12. jūnijā.
Satiksmes ministris Fr. Ozoliņš.

Spilves gaisa ostas izmantošanas
noteikumi.

1. Apraksts.
1. Ģeogrāfiskais stāvoklis. Platums

60 58'33", garums 24°4'28" atrodas pie
tigas-Bolderājas šosejas, skaitot apm.
7 kilometru no Rīgas.
2. Platība un novietojums. Spilves

aisa ostas caurmērs līdzinās 800 m, kas
od 50,24 ha lielu platību. Visās lau-
uma robežās ietilpst 51,056 ha. Gaisa
ita pieejama visos virzienos, izņemot
ienvidus rītus, kur atrodas kara mini-
trijas angari. Tālāk no rītu puses sa-
ksmi ar gaisa ostu traucē Rīgas pilsētas
iigstspraiguma vadi.

3. Gaisa ostas īpašnieks: Rīgas pilsēta.

4. Pārvalde. Gaisa ostas pārvaldīšana
rodas pasta un telegrāfa departamenta
kās. Gaisa satiksmes vadītāja telē-
ns 21011.
5. Gaisa ostas iebūvēs: Gaisa ostā
rodas pasta un telegrāfa departamenta
?viljons, degvielu pagrabs; Latvijas II-
tāju biedrības angars.

Ķ Radio un telefona satiksme. Gaisa
tā atrodas telefons JVs 34550; pa tēle-
iu iespējams nodot radiogrammas uz
idošo Rīgas II radiostaciju, Kandavas
āJSfe 53, nakti no 23—9, tēlef. Ns 32139,
ii arī dienā no radiostacijas nodaļas,
lef. M> 27722.

7. Degvielu izdošana. Gaisa ostā ierī-
its degvielu novietošanai pagrabs, no
ira ,,Deruluft" apkalpo savas lidmašī-
is ar benzīnu un smērvielām, un vaja-
ābas gadījumā no tranzit noliktavas
m muitas uzraudzības tās var izsniegt
tām ārzemju lidmašīnām, kuras dodas
'zemju ceļojumā, bet vietējām lidmašī-
im — pret muitas nodokļa samaksu.

8. Pievedu ceļi. Gaisa osta atrodas
ie Rīgas—Bolderājas šosejas.

9. Satiksmes līdzekļi. Tramvajs N° 9,
itobusa satiksme — jauktas vācu-krievu
fea satiksmes sabiedrības autobuss.

10. Attālums līdz tuvākām gaisa
tām: 1) Rīga—Konigsberga 358 km,
Rīga—Berlīne 1000 km, 3) Rīga—Smo-
nska 596 km, 4) Rīga—Maskava 982 km,
«—Tailinna 304 km, Rīga—Pēterpils
: km, Rīga—Kauna 340 km.
11. Darbības laiks. Gaisa osta atvērta
*ā no pīkst. 7 līdz 15.

II. Gaisa satiksme.
I- Lidmašīnu vadība gaisa ostā at|auta
ki personām ar vadītāja apliecību.
lēmumi pielaižami saskaņā ar gaisa

ies likumu uz viņu pamata izdo-
^ saistošiem noteikumiem.

Skolnieku apmācīšana var notikt
*a. kuru nosaka pasta un telegrāfa
Prtaments.

Lidmašīnām, kuras noiet un pienāk
1 saraksta, ir priekšrocība pret citām.
* Lidmašīnu apkalpošana, tāpat viņu
adīšana vai saņemšana pie aizlidoša-
nai nosēšanās nav pasta un telegrāfa
Ķrtamenta darīšana, bet gan lidmašīnu
^ieku vai turētāju. Griezties gadī :
?pēc palīdzības pie gaisa ostas
Ņzības lidmašīnu turētājiem atļauts.
* atbrīvotu laukumu no personām
Šķēršļiem, jāgriežas pie gaisa ostas

adzibas. £kēr<!i, no kur iem nevar
r,v ot, redzamā kārtā atzīmējami.

; Lidmašīnu turētāji var izlietot lau-
du lidmašīnu novietošanai tikai savu

angaru priekšā un tiem jāievēro citu
turētāju intereses. Lidmašīnu apstādinā-
šana jāizdara tādā kārtā, lai vēja straume
neaizķertu citu turētāju angarus un no-
vietošanas vietas.

6. Lidmašīnu un pasažieru nomuito-
šana. Pienākušas lidmašīnas apskata
gaisa satiksmes vadītāji, pārbaudot pasa-
žieru biļetes. Pēc tam muitas un poli-
cijas ierēdņi izdara lidotāja, lidmašīnas
un pasažieru, kā arī viņu bagāžu kon-
troli. Iepriekš muitas un policijas formā-
litātu nokārtošanas pasažieriem ir no-
liegta katra satiksme ar to piederīgiem
vai pazīstamiem, kas atnākuši uz to
saņemšanu.

Pie lidmašīnas aizlidošanas uz ārzemēm,
lidmašīna, lidotājs un pasažieri padoti
muitas un policijas kontrolei. Aizlido-
šana var notikt tikai pēc pasu un muitas
revīzijas.

7. Nolaišanās joslas turēšana brīvībā.
Nolaišanās joslā var atrasties tikai tādas
lidmašīnas, kuras nozīmētas aizlidošanai,
vai kuras tikko nosēdušās. Ja pēc mo-
tora apstādināšanas pēdējais no jauna
nepielec, lidmašīna jānovāc ar cilvēku
palīdzību.

Gaisa ostā nekustošas salauztas lid-
mašīnu daļas dienā jāapzīmē ar sarka-
niem karogiem, nakti vismaz ar divām
sarkanām laternēm. Bez tam visa lid-
mašīna naktī tā jāapgaismo, lai tā no
gaisa būtu labi saredzama.

8. Sporta lidojumu noturēšanas at-
ļauju izdod pasta un telegrāfa departa-
ments uz speciālas vienošanās pamata.

9. Lielāki bojājumi, kuras laukumam
nodara lidmašīnas, izlabojami no paša
bojātajā. Angara turētājam jātur kār-
tībā laukums, skaitot 150 m attālumā no
angara vidus.

10. Pie starta vai nolaišanās gadījumā
angariem tuvojošās lidmašīnas jāpavada
vienam apkalpotājam, ja tās tuvojas
angaram 200 m attālumā.

111. Cita satiksme.

1. Pasta un telegrāfa departaments
patur sev tiesību noteikt ieejas maksu
gaisa ostā.

2. Pacelšanās un nolaišanās laukuma
apmeklēšana nepiederīgiem aizliegta, tā-
pat nelaimes gadījumos nepiederīgo pa-
līdzība nav vajadzīga un nav vēlama.

3. Starta laukumu apmeklēt atļauts vie-
nīgi lidmašīnu turētāju ierēdņu pavadībā,
izņemot Rīgas pilsētas pilnvarotas perso-
nas. Ja arī starta laukumu, angaru vai
darbnīcas apmeklē ar vietējo- ierēdņu
atļauju, šī apmeklēšana notiek uz apme-
klētāja atbildību. Rīgas pilsētas valde,
pasta un telegrāfa departaments un gaisa
ostas izmantotāji nenes nekādu atbildību
par varbūtējiem nelaimes gadījumiem,
pie kam jāgriež sevišķa uzmanība uz to,
lai neapstātos startējošas lidmašīnas
priekšā vai sāņus no propellera. Lid-
mašīnai tuvoties, kuras motors darbojas,
atļauts tikai techniska vai policijas per-
sonāla pavadībā.

4. Suni gaisa ostā jāvadā īsā pavadā.

5. Par savu novietoto materiālu gaisa
ostā atbild materiālu īpašnieki. Tāpat par
degvielu novietošanu un to uzglabāšanu
pasta un telegrāfa departaments neuzņe-
mas nekādu atbildību.

6. Ar sabiedrībām, vai personām, ku-
ras vēlas izmantot gaisa ostu, pasta un
telegrāfa departaments noslēdz atsevišķus
līgumus.

Pasta un telegrāfa departaments patur
sev tiesību nomas Ilgumu uzteikt, ja pret
to rastos gaisa policijas rakstura iebil-
dumi, bez kā līguma slēdzēji varētu pret
pasta un telegrāfa departamentu celt jeb-
kādus iebildumus.

Gaisa satiksmes sabiedrībām un atse-
višķām personām jāuztur kārtībā visas

to lietošanā atrodošās ēkas, ierīces, apstā-
dījumi etc. un pēc attiecīgu nomas lī-
gumu izbeigšanās jānodod tādā pašā
stāvoklī.

7. Svešas lidmašīnas uz pieprasījuma
pamata jāapgādā un pēc iespējas jāno-
vieto. Varbūtīgie izdevumi jāsaskaņo ar
pasta un telegrāfa departamentu.

8. Gaisa ostas apliecības. Lidmašīnu
personālam gaisa ostā pasta un telegrāfa
departaments izdod sevišķas apliecības,
kuras uz pieprasījuma pamata jāuzrāda.
Uz apliecības pamata gaisa osta pieie-
tama minētām personām arī gadījumā,
ja gaisa osta slēgta.

9. Gaisa ostas restorāns padots visiem
Rīgas pilsētas policijas noteikumiem. Pie
visiem apstākļiem jāievēro likuma notei-
kumi par tirgošanos ar alkoholiskiem
dzērieniem. Restorānam jābūt atvērtam
lidmašīnu pienākšanas un atiešanas laikā.
Alkoholisku dzērienu izsniegšana iereibu-
šām personām noliegta.

10. Atkritumi novietojami šim no-
lūkam norādītā vietā. Staigāšana pa
zelmeni ārpus ceļiem noliegta.

Lopu ganīšana Spilves gaisa ostā
atļauta laikā līdz pulksten 7.00 no rīta
un pēc pulksten 16.00 pēcpusdienā. Lo-
piem jābūt pastāvīgi gana pavadībā.
Lopu ganītājiem jāuzrāda ganu personas,
kurš arī ir atbildīgs par noteikumu
izpildīšanu.

11. Sporta izrīkojumi. Pie sporta
svētku sarīkošanas pasta un telegrāfa
departaments patur tiesību vadīt visu
gaisa satiksmi, vajadzības gadījumā rezer-
vējot gaisa ostas atsevišķu daļu.

12. Personu un lietu zaudējumi. Visus
zaudējumus, kurus nodara lidmašīnas,
lidmašīnu turētāji vai to personāls pasta
un telegrāfa departamentam, vai tā per-
sonālam atlīdzina lidmašīnu turētāji, cik
tālu nav pierādīts, ka pasta un telegrāfa
departaments vai tā personāls pats nes
atbildību.

Tālāk lidmašīnu turētāju pienākums
novērst trešo personu pretenzijas pret
pasta un telegrāfa departamenta par
bojājumiem, kurus lidmašīnas vai to
turētāji nodara personām vai lietām.

13. Visāda rakstura sludinājumi izlie-
kami gaisa ostā tikai ar pasta un tele-
grāfa departamenta atļauju.

14. Domu starpības gaisa ostas lieto-
tāju starpā. Domu starpības gaisa ostas
lietotāju starpā cik tālu tās attiecas uz
gaisa ostu, izšķir pasta un telegrāfa
departaments. ».

15. Fotografēšanai un filmas ņemšanai
ārpus angariem ir izprasāma pasta un
telegrāfa departamenta atļauja.

16. Lidmašīnu turētāji un to rīcībā
atrodošais personāls uzņemas pienākumu
pildīt Pasta un telegrāfa departamenta
noteikumus.

17. Visas gaisa ostā darbojošās per-
sonas un apmeklētāji ir padoti gaisa
ostas policijas rīkojumiem.

18. Ja kāds gaisa ostas lietotājs
rīkojas pretim publicētiem noteikumiem,
tad tas nes atbildību par materiāliem
zaudējumiem, kas izsaukti šādas viņa
rīcības dēl.

IV. Tarifi.

1. Par gaisa ostas lietošanu lidmašīnu
īpašnieki maksā pasta un telegrāfa depar-
tamentam atsevišķu maksu, — un proti:

a) vieglākas lidmašīnas ar svaru līdz
3250 kg maksā par pacelšanos
gaisā un nolaišanos atsevišķi —
Ls 6.50:

b) smagākas lidmašīnas ar svaru, aug-
stāku par 3250 kg maksā par pacel-
šanos gaisā un nolaišanos atsevišķi
— Ls 8

Ar lidmašīnas svaru jāsaprot tās svars
lidošanas stāvoklī.

No šiem tarifiem atsvabināti: 1) Gaisa
satiksmes uzņēmumi, kas uztur gaisa sa-
tiksmi uz speciāla Ilguma pamata; 2) Lat-
vijas sporta lidotāju biedrības.

V. Speciāli noteikumi.
1. Iešana, braukšana vai jāšana pa

gaisa ostu nepiederīgiem noliegta. Gaisa
ostas apmeklētāji var uzturēties gaisa
ostā tiem norādītā vietā.

2. Automobiļu un pajūgu pieturas
punkts atrodas pie paviljona.

3. Noliegts gaisa ostas deg- un smēr-
vielas noliktavu tuvumā smēķēt, lietot
nenoslēgtu uguni un citus mākslīgus
apgaismošanas līdzekļus, izņemot elek-
triskas lampas ar aizsargu stikliem,
tāpat nomest gaisa ostā > degošus sērko-
ciņus.

4. Katrā angara un darbnīcā jātur
gatavibā ugunsdzēšamie aparāti un smilšu
spaiņi.

Esošo telpu īpašnieki vai nomnieki ir
par to atbildīgi un tiem jāseko visiem
pasta un telegrāfa departamenta norādī-
jumiem attiecībā uz to iegādi un uztu-
rēšanu.

5. Deg- un smērvielas nedrīkst uz-
glabāt angaros, darbnīcās un birojos.
Zem katra motora, kas atrodas iebūvēts
lidmašīnā, jāpaliek apakšā pietiekoši liela
skārda sile pilošo diegvielu uztveršanai.
Diegvielu pārpildīšana un maisīšana jā-
izdara ārpus angariem.

Angaros var novietot tikai attiecīgo
gaisa satiksmes uzņēmumu automobiļus
un motocikletus.

6* Pie lidmašīnas starta atļauju lidot
dod attiecīgais valsts ierēdnis ar baltu
karogu. Bez šīs atļaujas lidmašīnas vadī-
tājam noliegts startēt.

7. Sarkanas bumbas pacelšana gaisā
nozīmē starta aizliegšanu.

8. Pasažieru lidmašīnai pienākot, skol-
nieku pirmie patstāvīgie lidojumi ne-
drīkst notikt; tālāk gaisā atrodošamies lid-
mašīnām pēc iespējas jāturas gaisā. Pēc
nolaišanās lidmašīnai, apgriežoties ar lielu
loku pa kreisi, jānostājas pie paviljona.

9. Pārlidot gaisa ostas ēkas augstumā
mazākā par 20 metriem — noliegts.

10. Gaisā lidmašīnas dod ceļu piesie-
tiem un brīviem aerostatiem, krītamiem
sirmjiem un dirižabļiem. Dirižabļi savu-
kārt dod ceļu piesietiem un brīviem aero-
statiem un krītamiem sirmjiem.

11. Pie figūru lidojumiem jāietur ma-
zākais augstums- 1000 m. Figūru lido-
jumi lidmašīnām ar vairākām vietām
noliegti.

12. Lidmašīna, kura nodomājusi no-
laisties un dažādu iemeslu dēļ laukums
atrodas aizņemts, lido virs gaisa ostas
apkārt pa kreisi.

13. Lidmašīna paceļas gaisā un nolai-
žas zemē pret vēju. Izņēmumi pielaižami
atkarībā no sevišķiem apstākļiem gaisa
ostā tik atsevišķos gadījumos. Zemes
krusts tā novietojams, lai viņš norādītu
vēja virzienu un ari pēc iespējas nolai-
šanās vietu, lai droši nosēstos. Šisredza-
mais signāls lietojams tikai augšā minētā
nolūkā. Ja vairākas lidmašīnas vēlas
nolaisties, tad augstāk atrodošās lidmašīna
dod priekšroku zemāk lidojošai. Piesieto
aerostatu vai pūķu pacelšanas gadījumos
gaisa ostā izprasāma pasta un telegrāfa
departamenta un policijas atļauja.

14. Policijai tiesība, bez citiem saviem
uzdevumiem, pārmeklēt lidmašīnas pie
pacelšanās gaisā un nolaišanās zemē, kā
ari pārbaudīt izrakstītās apliecības un
dokumentus.

15. Augšā pievestie noteikumi nekādā
veida neiespaido lidotāju pienākumu pa-
šam izlemt jautājumu par to, vai starts
vai nolaišanās ir iespējama bez briesmām.

Pasta un telegrāfa departamenta
direktors A. Auzii

Vecākais inženieris J. Jēri

ļilves gaisa ostas izmantošanas no-
teikumi.

jkojums par sevišķi neminētu ķīmisku
ražojumu muitošanu.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
du 22,— par: Ls

gadu 12,— gadu 18 —
men. 6,— i/2 gadu 10,—

2,— 3 mēn 5 —
esūtot pa pastu 1 „ I jo
m pie atkalpār- Par atsevišķu
Ievājiem —,12 numuru —,10

Latvijas valdības jg|a oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot ^^j^p^»^^^

svētdienas
un dienas

Redakcija: /pg^žpnTE^^»^
Kantor

is un ekspedīcija:
Rīgā, pili K»2. Tālrunis 20032 ^^g^l^^plp** Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 " ^žlļp Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu s udinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas —,80



Rīkojums Nr. 137
1930. g. 14. jūnijā.

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

»
9b. pkta.*)

I. Ražojumu saraksts:
109. Citoxit (izgatav. no firmas Dr Arthur

Uecker Chemische Fabrik, Koln-
Nippes).
Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-

nāšanas dienā.
Pamats: Ievedmuit. tar. 112. panta

9b. pkts un tirdzniecības un rūpniecī-
bas departamenta rūpniecības nodaļas
1930. g. 6. jūnija raksts JN» R./M. 2.

Finanču ministris A. Petrevics.

.Muitas departamenta vicedirektors
B.Pavasars.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Ārlietu ministrija paziņo, ka ministru
kabinets š. g. 12. jūnija sēdē apstiprināja
28. maijā Rīgā parakstīto papildu proto-
kolu ar grozījumiem ceļu sarakstā, kas
pievienots noilgumam starp Latviju un
Igauniju par pierobežas joslas ceļu lieto-
šanu, un ka minētais protokols stājas
spēkā š. g. 1. jūlijā.

H. Celmiņš,
ministru prezidents
un ārlietu ministrs.

Protocole additionnel
modifiant la liste des routes annexēe
ā I'Accord entre la Lettonie et l'Esro-
nie relatif ā l'usage commun des routes

situēes dans la zone limitrophe.
Conformēment ā l'article premier de

I'Accord relatif ā l'usage commun des
routes de la zone limitrophe, conclu entre
la Lettonie et l'Estonie le 2 avril 1924
ā Riga, le Gouvernement de la Rēpublique
de Lettonie et le Gouvernement de la
Rēpublique d'Estonie sont convenus de
ce qui suit:

La liste (Annexe I ā I'Accord susmenti-
unnē) des routes mises par la Lettonie ā
la disposition des habitants de la zone
limitrophe estonienne est modifiēe
remplacant la route figurant sous le ]4 18
de ladite liste, ā savoir:

„/8. De Kellamāgi par Pilveder (Let-
tonie) vērs Lutsnek"- par la route sui-
vante:

,,18. De Lutsnek par Ies villages Pil-
veder et Plūksi (Lettonie) jusqu'ā la
colonie de Krabi."

La meme liste est complētēe par l'ad-
dition-de la route suivante:

„De Nihujārve par Pedele (Lettonie) ā
Valk-Estonien. "

EN FOI DE QUOI Ies soussignes ont
arrētē le present protocole qui sera soumis
ā la confirmation des Gouvernements des
deux Parties Contractantes et entrera en
vigueur le 1-er juillet 1930.

FAIT en double exemplaire et signē ā
Riga, le 28 mal 1930.

? H. Celmiņš, ? E. VVirgo,
PrēsidentduConseil. Envove Extraordi-
Ministre desAffaires nair ' e et Ministre

Etrangēres Plēnipotentiaire de
de la Rēpublique la Rēpublique

de Lettonie. d'Estonie.

Tulkojuma.

Papildu protokols
ar grozījumiem ceļu sarakstā, kas
pievienots nolīgumam starp Latviju
un Igauniju par pierobežas joslas

ceļu kopēju lietošanu.

Saskaņā ar 1924. gada 2. aprīli Rīgā
starp Latviju un Igauniju noslēgtā no-
līguma par pierobežas joslas ceļu kopēju
lietošanu I. pantu Latvijas Republikas
valdība un Igaunijas Republikas valdība
vienojās par sekošo:

Ceļu saraksts (Pielikums I pie minētā
nolīguma), kurus Latvija nodod Igaunijas
pierobežas joslas iedzīvotāju lietošanai, ir
grozīts, atvietojot minētā sarakstā ar N° 18

ceļu, proti:
„18. No Kellamegi caur Pilvederu

mājām (Latvijā) un Luceniekiem" ar sē-
ļu:

,,18. No Luceniekiem caur Pilvederu
un Plūkšu mājām (Latvijā) līdz Krabu
Kolonijai."

numurā.

.Minētais saraksts papildināms ar
ceļu:

,.No Nihujervas caur Pedeli (Latvijā)
uz Igaunijas Valku."

Šo apliecinot, apakšā parakstīju-
sastādīja šo protokolu, kas iesniedzams
abu Līdzēju Pušu valdību apstiprināšanai
un stāsies spēkā 1930. gada 1. jūlijā.

Izgatavots divos eksemplāros un pa-
rakstīts Rīgā. 1930. gada 28. maijā.

H. C-elmiņš, Edvvard VVirgo.
Latvijas Republikas Igaunijas Republi-
ministru prezidents kas ārkārtējais
un ārlietu ministris. sūtnis un pilnvaro-

tais ministr;

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 8. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Bebre-
nes meliorācijas sabiedrības ,,Celminieki "
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Bebre-
nes meliorācijas sabiedrības ,,Celminieki"
novadgrāvju projektu.

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

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

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums
Kuldīgā un apkārtnē dzīvojošiem valsts

darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka
Dr Juris Kraulis pieņemts par valsts
darbinieku ārstu Kuldīgā.

Dzīvo Kuldīgā, Mucenieku ielā N° 13.
Departamenta direktors F. Roze.

Valsts darbin. ārstu. nod.
vadītāja v. i. J. Jurka.

Paziņojums.
īpašumu tiesību nostiprināšanas darbi

uz sādžu piešķirtām šņoru zemēm, 1924. g.
20. jūnija likuma kārtībā, tiks izvesti
šādās sādžās:
Jelgavas apr. Ukru pag. Lulaišu sādžā

š. g. 5. jūlijā un
Bauskas apr. Rundāles pag. Adzalu mājās

š. g. 7. jūlijā.
Mērniecības daļas vadītāja vietā

A. jansons.
Darbvedis R. Lej nieks.

Paziņojumi.
Par Latvijas goda vicekonsulu Manilā,

Filipīnu salas, iecelts Ziemeļamerikas Sa-
vienoto Valstu pilsonis Josē F. Dimavuga
(skaitot no š. g. I. janvāra).

Vicekonsulāta adrese:
Latvian Vice Consulate,

Guano Street, Jvfe 142,
Manila,

Philippine Islands.
Adrese telegrammām:

RoseI Manila.
Telefons: 2-13-67.
Vicekonsulāts lieto Bentlev'ja kodu.
Ar vicekonsulātu var sarakstīties angļu

un spāņu valodā.
*

Par Latvijas vicekonsula v. p. i. Rio
de Zaneiro, Brazīlijā, skaitot ar
I. maiju, iecelts Krišjānis Zellis.

Adrese pagaidām:
Monsieur K. Zellis,

Vice-Consul de Lettonie p. i.,
c/o Snr. Rudolf lse,

Consul d'Estonie,
Rua Aureliano Portugal 112,

Rio de Janeiro,
Brēsil.

Adrese telegrammām:
Zellis co Estikonsu!

Rio de Janeiro.
Sarakstīties var latviešu, angļu, vācu,

franču un krievu valodā.

Izlabojums.
Š. g. ..Valdības Vēstneša" 130. numurā

iespiestā pasta taksē, 38. pantā (Pasta
paku glabāšana), „b" litera trešā un ce-
turtā rindiņā ieviesusies kļūda un proti,

skaitot no pakas pieņemšanas
dienas:" kur jābūt skaitot 'no pakas
pienākšanas dien,

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 13. jūnija nolēmumu, iz-
beidz Jāņa Pētera d. Krūmiņa meklēšanu,
kas ierosināta ,,Valdība? Vēstneša" 1930. gada
23. aprīļa 90. numurā, saskaņa ar šās tiesas
1930. g. 3. aprīļa nolēmumu tespiesto sludinā-

jumu, jo Jānis Krūmiņš i
Jelgavā, 1930. g. 14. jūnijā. ,

Priekšsēdētāja biedra v. (paraksts).
Sekretārs A. Štubis.

Latgales apgabaltiesas 1. krimināJnodaļa,
saskaņā ar savu 1930. g. II. jūnija lēmumu,
meklē pēc Sodu lik. i5l., 111. p., Īli 1, p.
1. pkt. pamata apsūdzēto Grigoriju Jefima d.
K r u t j k u , 30 g. vecu, piederīgu pie Jaunlat-
gales apr. Kacēnu pag., ar dzīves vietu turpat,
Vistrelovas-Goras ciemā.

Meklējamā Krutjka sevišķas pazīmes: vidējs
augums, kalsnējs, pelēkas acis, strups deguns,
it kā bakurētaina sej a, gaiši dzelteni mati, kustī-
bas ļoti dzīv;is un veikla?, izturēšanās bramanīga.

Atrašanas gadījumā Grigorijs Krutjka apcie-
tināms un ieskaitāms Viļakas iec. izmeklēšanas
tiesneša rīcībā.

Daugavpilī, 1930. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdētāja v. J. Lcgzdiņš.

Sekretāra pal. L. Jansons.

Izlabojums.
1929. gada 9. marta ..Valdības Vēst-

neša" 56. numurā iespiestā zemkopības
departamenta kultā; ās daļas pa-
ziņojumā un nekusi mantas sarakstā
pie šī paziņojuma, Ventspils apr. Sarkan-
muižas pag. Novadnieku, Šķavu, Gozu un
citu māju galveno novadgrāvju projekta
apstiprināšanas lietā ieviesusies kļūda,
minot, ka Tārgales meliorācijas sabiedrī-
bas dalībniekiem jāņem dalība meliorācijas
darbu izvešanā, patiesībā zemkopības mi-
nistra lēmums šai lieti ;as vienīgi uz
izvesto darbu uzturēšanu kārtībā.

1930. g. 14. jūnijā.
Kultūrtechniskā vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Atsaukums.
Ženēvā, 16. jūnijā. Latvijas delegā-

cija darba konferencē zīņo:
Daži Latvijas laikraksti sniedz ziņu, ka

Amsterdamas arodinternacionāle, trans-
portstrādnieku internacionāle un kalpotāju
internacionāle iesniegušas protestus starp-
tautiskai darba konferencei pret Latvijas
strādnieku delegāta Dinberga mandātu
darba konferencē. Ši ziņa ir pilnīgi
nepatiesa. Konferencei nav ie-
sniegti nekādi protesti no minētām,
ne arī kādām citām internacio-
nālēm.

Meklējamo personu saraksts JV° 472.
32524. Bučinskis, Noclmms Kalmana-Girša d

dz. 22. Vil 1908. g., Latvijas pils.—Rīgas apgabal-
tiesas 3. krim. nod. r. JVs 11726 no 13. V 30 (1 VI
30.;, apv. uz S. I. 129. p. I. d. I., 2. un 6. pkt. —
pieprasīt droš. naudu Ls ( 000,— apmērā, līdz
iemaksai apcietināt, ievietot cietumā, ieskait.
nieki, rīcībā.

.32525. Brechmans, Alfrēds Jāņa d., dz. 1897.g.
7. 11. Latvijas pils., —.Krim. polic. pārv. Rīgas
rajona pārz. r. no 1930. g. 5. V (2. VI 30.), apv.
piesavin. — Apcietināt.

32526. Bīravs, Juliis-Arvids Jāna dēls. —
dz. 8 X 1909. g.. Latvijas pav. — Rīgas 2 iec
miert. r. Na 773 no 21. V 30. (2. Vi 30.), apv. uz
S. I. 574. p. ļ. d. — Apcietināt un nog. miert.

32527. Bartuševičs, Francis Kārļa d., 32 g. v.,
pied. pie Bukmuižas pag. —Pazinot dzīves vietu
Dagdas iec. miert. uz JVs740 no I4.V 30. (3.VI 30 )
apv. uz S. I. 51. un 409. p. 1. d.

32528. Berkis, Elize Jāna m., dz. 30. VIII
1894. g. - Paziņot dzīves vietu krim. pol, pārv.

Rīgas rajona pārzinim pēc r. 20. V 30. (2. VI 30).
apv. piesav.

32529. Blanks, Pēters-Arturs Pētera d., dz.
'-' I - Paziņot dzīves vietu krim. pol.
parv. Rīas raj. pārz. uz r. no maija 30. g.
(1. VI 30.), apv. formas nēsāšanā, kura tam nepie-
dienam

32530. Bogdanovs, Alberts Andreja d., dz.
2. 1 1914. g., Latvijas pav. - Pazinot dzīvesvietu
Rīgas 16. iec. miert. uz Na 735 no 12. V 30 g
(I. VI 30.), apv. pēc S. I. 574. p. 1. d.).

32531. Cigelnieks, Praskova, dz. Kozovs. dz
1891. g. — Paziņot dzīves vietu Rīgas 4. iec miert

no te. V 30. (!. VI 30.), apv pēc S I

Čuders. Jānis ļāna d., dz. 19
Jeigavas-Bauskas kara apr. pr-k, (9 no
r- .\ 'ies uz karaklausības

: mekl. rīcībā.

32533. Divro-Dijura, Ģertrūde, dzini. 1908. g
pied. pie Nītaures pag. Meklē: Rīgas apgabala
tiesas 2. krim. nod. r. JVs 21300 no 26. V 30. (2
VI 30.), sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 mēnesi. —
Izpildu rakstu pieprasīt no Krim. pol. pārv . Rīgas
rajona. — Apcietināt.

32534. Dātovs, Emilīja Jāņa m., dzim
6. XII 902. g., pied. pie Vecmuižas pag. — Mado-
nas apr. I iec. miert. r. Ne 410 no 19. V 30 M .VI30)
apv. uz S. 1, 51. p. un 581. p. 2. d. — Pieprasīt
droš. naudu Ls 100,— apmērā kuru neiemaks
gad. apciet.

32535. Dātovs, Emilīja Jāņa m., dzim
1902. g. 6. XI .pied. pie Vecmuižas pag. — Ma-
donas apr. 1 iec. miert. r. JNs 1199 no 19 v 30
(I. VI 30), apv. uz S. 1. 51. p. un 581. p. 2. d. —
Pieprasīt droš. naudu Ls 100,— apmērā, līdz
iemaksai apciet.

32536. Feodorovs, Vladimirs Izaka d. , dzim.
1887. g pied. pie Gauru pag. — Meklē: Madonas
apr. 2. iec. miert. ar r. X°1014no 27.V 30(4. VI 30)
sod. ar ieslodz. cietumā uz 1 mēnesi. — Apciet.
Izpildu rakstu pieprasīt no krim. pol. pārv!
Rīgas rajona.

32537. Gabruševs, Antons Salimona d., dz.
I. 1 1913. g., pied. pie Zvirgzdienes pag.—Pazinot
dzīv. vietu Ludzas I iec. miert. uz JNs 335 no 30
V. 30.(4.VI30.), apv. uz S. 1.581. p. l.d. un 49. p!

32538. Gardis, Jānis, dz. 4. XI 1905. g. -
Paziņot dzīv. vietu Rīgas XIV iec. miert uz
JNs 706 no 15. V 30. (4. V 30.), apv. uz S. 1. 591 p
1. d., 51. p.

325,39. Goldbergs, Natālija Kārļa m., dzim.
1902. g., Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
I iec: miert. uz JNs 466 no 26.V 30. (40.VI 30.) apv
uz S. I. 581. p. 1. d.

32540. Gurevičs, Seina Ābrama m., dzim.
1911. g. 24. febr. — Rīgas X iec. izmekl. tiesn. r.
JV° 704! no 19. V 30. (2. VI 30.), apv. uz S. I.
102. p. l.d. — Apciet.

32541. Grāvers, Andrejs Jāņa d., dzim.
1900. g. — Pazinot dzīv. vietu Daugavpils IV iec.
miert. uz Ns 58 no 26. V 30. (30.VI 30), apv. uz
S. 1. 581. p. l.d. un 49. p.

32542. Ivanovs, Jekaterina Jāna un Marijas
meita, dz. 1906. g. 28. XI, dz. Andrejevs. — Pa-
ziņot dzīv. vietu Balvu iec. miert. uz No 238 no
26. V 30. (3. VI 30), apv. uz S. I. 581. p. 1. d.

32543. Irbe (Girbe), Roberts Aleksandra d.,
dz. 1911. g. 22. XI, pied. pie Alūksnes pils. —
Pazinot dzīv. vietu Valkas apr. 111 iec. miert.
uz JNš 393 no 20. V 30 .(31. V 30), apv. uz S. I.
262. I p. l.d. un 284. p.

32544. Jermakovs, Dementijs Pētera d.,- dz
1900. g. — Rīgas apr. IV iec. miert. r. JNs 542 ne

30. V 30. (4. VI 30.), apv. uz S. 1. 581. p. 1. d. -
Apciet. un nog. mekl.

32545. Jasikenas, Kostas Jāņa d., dz,
16. XII 1901. ģ., pied. pie Lietavas. — Paziņot
dzīv. vietu Bauskas apr. 1 iec. miert. uz JNs 395
no 28. V 30. (3. VI 30), apv. uz S. I. 581. p. 1. d.
un 49. p.

32546. Kovaļevskis, Aleksandrs Franča d.;
dz. 1867. g., pied. pie Reznas pagasta. — Paziņot
azīv. vietu Jaunlatgales iec. miert. uz JNs 23 m.
24. V 30.(1. VI 30.), apv. uz S. 1.51. p. un 581. p.
1. d.

32547. Kleinits (Kleinics), Arvīds, Teodora d..
dz. 24. XII 1899. g., pied. pie Saldus. — Rīgas
V! iec. miert. r. jVs975 no 21. V 30. (3. VI 30.).
apv. uz S. 1. 574. p. 1. d. — Apcietināt un atsūtīt
mekl. rīcībā.

32548. Kremers, Icchels Icika d., dz. 14. X
1904. g. — Rīgas I iec. izmekl. tiesn. r. JNs 1211
no 21. V 30. (3. V1 30.), apv. uz S. I. 613. p. 1. d.-
Ieskait. mekt. rīcībā.

32549. Kalniņš, Matilde^ dz. 3. VI 1901. g.
Latvijas pav. — Krim. pol. pārv. Rīgas raj.
pārz. r. no 22. V 30. (28. V 30.;, apv. zādzībā. -
Apcietināt.

32450. Krusts, Vladislavs Jāna d., &?
10. 111 1900. g., Latvijas pav. " ' Krim. P»'<
pārv. Rīgas raj. pārz. r. no 23. V 30. (28. V 30-i
apv. piesavināšanā. — Apcietināt.

32551. Kleins, Mīce Matildes m., dz. 5. "
1910. g., pied. pie Lejasciema pag. — Va/kas apr-
īli iec. miert. r. Ne 578 no 20. V 30. (28. V 3(U
apv. uz S. I. 581. p. l.d. — Apcietēt un atg āo.
mekl. rīcībā.

32552. Kačanovs, Michails ļevdokima d-i
dz. 28. IX 1894. g. — Rīgas XV iec. miert r.
JNs 806 no 22. V 30. (4. VI 30.), apv. uz
581. p. l.d. — Apcietināt un nog. mekl.

32553. Ķeblis, Artūrs Jāņa Annas un M
18. g. vecs. — Nepilngacī. zemkop. un amati»*
k _ilon. dir. Irlavā r. JVs336 no 30. V 30. (4. \
izbēdzis no kolonijas. —Apciet. un ieviet. k"

32554. Kauliņš, Otto Kārla d., dz. 4. V 1884.|
— Paziņot dzīv. vietu Rīgas VI iec. miert. ui
JNs 337 no 21. V 30. (4. VI 30.) apv. uz S. «ļ
607. p. 2. d. 1. pkt.

32555. Knage (Knaģis), Kārlis Pētera "-
dz. 20. II 1892. g. — IV iec. Kara izm. t
-\s 978 no 29. V 30. (4. VI 30.), apv. uz
134. p. — Apcietināt ieviet. tuvākāieslodz. v'pārsk. mekl. rīcībā.

32556. Krūmiņš, ļānis. dz. 13. Vili 190
Paziņot dzīv. vietu " Rīgas XI\ iei mh
JVs 706 no 15. V
591. p. ]. ti. un 51. p.

32557. Kuropatkins.
37 y. v.. pied. pie Gauru p 'tinoj^ H
mi, ' )? m
w : pkt. — Piep: - nļM

A<ai apcie-'.

Papildinājumi un pārgrozījumi
valsts speciālo līdzekļu kontu sarakstā Latvijas bankā.

Slē^r- sekošs valsts speciālo līdzekļu konts:

v ,.„ „„,.. „ Konta Latvijas bankas nodaļa, „ , .,Konta nosaukums . J ' Konta rīkotais
Ss .Ns kurā atvērt

Izglītības ministrijas spe-
ciālie līdzekli .... SN 645 Rīgā Vispārējo lietu pārvalde

Rīgā, 1930. g. 11. jūnijā.

Valsts saimniecības departamenta direktors J. Miezi
Valsts budžetu nodaļas priekšnieka v. K. Pakalns.

Virsgrāmatvedis P. Ruņģis.



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc Zemkopības ministra š. g. 8. maija lēmuma ir jāpiedalās Bebrenes meliorācijas sabiedrībā „Celminieki", jāņem dalība pie kopējo

Bebrenes mel. sab. „Celminieki" novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtrbā uzturēšanas.

nrh ., Dallbnle; **** , taSSļēc
:- Dalībnieka

Dal.bmeka piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
' ,y . _ . īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas no -, uras nmts

i. vārds un uzvārds ... esošo ma5 mērnie- zemes f^-t- ?apzīmējums „fc, ™ "bas grāmatu piederēja .
^

lībnic ku
nosaukums pļ-,«^.^

bafeuska.ru
Ls

1. Valsts īpašniece Bebrenes mežs 17-113F 37 5433 Bebrenes pai:. Bebrenes muižas 855,— šinī dalībnieku sarakstā uz-
2. Kazimirs Zarinka Ieguvējs Zariiika 17-113F 37/5433 „ ..' ,, . §71 — rādītās darbu izmaksas sum-

Staņislavs Oreļenski Greļenska 1I2F 255/5439 „ „ „ 494.- SS mlkJfunuTno
"

4. Jānis Baltaruņķis ,, Zarinkova 111F 234/5437 ., ,, ., .. 375,— teikšanai un nokārtošanai kā
5. Antons Vilcans ,, Zarinka 18-110F 37 5429 ,, .. ,, 649,— Pie darbu pirmreizējās izve-
6. Jāzeps Vitkovskis AdamoVa 109F 37 5435 ,, ,. .. ., 160,— ^anas, tā arī pie izvesto

? -7 a ± is- i r x i/ i - iimt -w*i«i .*.<• darbu uzturēšanas kartība
Antons Karkhņs .......... „ Kalniņ] 108F 37/5442 „ „ 196,— turpmāk, neņemot vērā darbu

8. lānis Kārkliņš ,, — 107F 37/5442 ,, .. ., ,, 200,— faktisko izmaksu, kura var
9. Donats'Miltans ,, Zarinka 10-106F 37/5430 „ ,, ., , . 264,— būt mazāka vai lielāka.

li). Staņislavs Timšanis „ Timšani 105F 37/5441 ,, ,, ,, ,. 213 —
11. Jānis Timšanis ,, 104F 37/5441 ,, ,, ,, „ 81,—

|f]2. Fēliks Šukevičs ,, Vincentova I02F 37/5431 .. ., ,, 244,—
13. m\r. Staņislava Saviča .... Mantojuma masa I03F 37/5440 ,, ,, ,, ,. 394,—
14. Valsts īpašniece Mežsarga dienesta — — ., ,, ,, ,, 192,—

zemes
15. Dārta Skroder, alias Vilišķi . . ,, Genrikova II 2237 Bebrenes meža gabals 778,—,
16. Jāzeps Luberts Ieguvējs Vincentova 101F 37/5426 Bebrenes pag. Bebrenes muižas 105,—
17. Juris Arsovs „ Jakimovka 100F 37/5425 „ ., „ „ 172—
18. Marija Bružik īpašniece Zarinka 7-99F 37/5434 „ „ „ ., 383 —
19. Pēters Arsovs „ Ludvigova 94F 37/5427 „ ,, „ ,, 223,—

ļ\20 Pēters Čerņavskis „ Ludvigova 95F 37/5438 „ ,. ,, ,, 80 —
Rīgā, 1930. gada 20. maijā. Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

32558. Komarovskis, Viktors Andreja d., dz.
133. II 1902. g. — Balvu iec. miert. r. JNs 270 no

19. V 30. (3. VI 30.), apv. uz S. 1. 581. p. — Pie-
prasīt ķīlu Ls 100,— apmērā, līdz iemaksai apciet.

32559. Kurovs, Ļubov'a Grigora m., dz.
29. IX 1910. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
IV iec. miert. uz N°2105 no 17. V 30. (3. VI 30.),
apv. uz S. 1. 581. p. l.d.

32560. Kvicevičs, Jfinis-Heiiirichs Ernesta d.,
dz. 1904. g. — Pazinot dzīv. vietu Bauskas apr.
II iec. miert. uz JNs 282 no 20. V 30. (3. VI 30.),

ķapv. uz S. 1. 581. p. 1. d.
32501. Kuprišs, Tadeušs Antona d., dz.

24. IV 1907. ;,<.. pied. pie Viļakas pag. — Paziņot
BZīv. vie apr. III iec. miert. uz JNs 77
no 21. V 30. (31. V 30.), apv. uz S. V. 581. p. 1. d.

32562. Lancmans, Mārtiņš Jāņa d., dz.
13. XII 1868. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
V iec. miert uz JVs 648 no'22. V 30. (3. VI 30.),

ļapv. uz S. 1. 581. p. l.d.
'32563. Leščovs, Georgijs Pētera d., dz.

1883. g., pied. pie Preiļu pag. — Paziņot dzīv.
vielu Daugavpils I iec. miert. uz JNs438 no 24. V30.
(I. VI 30.), apv. uz S. I. 581. p. 1. d.

32564. Lukašoņoks, Micnejs Miroņa d., dz.
189o. g., pied. pie Makašenu pag. — Paziņot
dzīv. vietu Krim. pol. pārv. Rīgas rajonā uz r.
no 22. V 30. (31. V 30.), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

32565. Mežeckis, Leonids Jūlija un Ilgas d.,
dz. 1. I 1911. g. — Jelgavas apr. miert. r. JN° 737
no 22. V 30. (31. V 30.), apv. uz S. I. 581. p. l.d.—
Apcietināt un nodot mekl. rīcībā.

32566. Malada, Ieva, 30 g. veca. — Rīgas apr.
I iec. miert. r. Ns 893 no 28. V 30. (3. VI 30.),
apv. uz S. I. 276. p. — Nogādāt mekl. rīcībā.

. '32567. Melrags, dz Veidemanis, Auguste
Kārla m.. 26. VIII 1898. g. - Paziņot dzīv. vietu
Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. uz r. no 23. y 30.
(28. V 30.), apv. piesavin.

32668. Osis, Arveds, dz. 14. IX 1892. g„
Latvijas pav. — Paziņot dzīv. vietu Krim. pol.
pārv. Rīgas raj. pārz. uz r. no 28. V30. (3. VI. 30.),

fJIC3dVIIJ
<1ļ^V. .

32569. Ozols-Ozoiiņš, Kārlis-Arvids Friča d.,
dz. 13. VI 1906. g. — Pazinot dsīv. vietu Bauskas
apr,. 2. iec. miert. uz JNs 341. no 24. V 30. (31. V 30.),
apv. uz S. 1. 581. p.

32570. Pinks, Tekla Aloiza m., dz. 8. VII
1910. g., pied. pie Silajāņu pag. — Maltas iec.
miert. r. JVs 309 no 27. V. 30. (3. VI 30.), apv.
uz S. 1. 581. p. l.d. — Pieprasīt galv. Ls 100,—
apmērā, līdz iemaksai apciet.

32571. Pelnis, Jānis-Aleksandrs Jāņa d., dz.
2\. X 1900. g. — Rīgas XII iec. miert. r. JNs 1110
no 16. V 30. (3. VI 30.), apv. uz S. 1. 591. p. 1. d.
Apciet. un nog. mekl. rīcībā.

32572. Putniņš, Osvalds Jura d., dz. 27. XI
1916. g. — Rīgas apr. I iec. miert. r. JVs 860 no

30. (3. VI 30.1, apv. uz S. 1. 581. p. 1. d. —
Nogād. mekl. rīcībā.

73. Puzarevskis (Pūriņš), Emīlija Jāzepa
Iz. 1806. -;., bij. Krievijas pavalstn. — Paziņot

vietu Jelgavas pils. iec. miert. uz JNs 1249
6. V 30. (2. VI 30.), apv. uz S. 1. 581. p. 1. d.

32574. Rekels, Alberts, dz. 5. IV 1906. g. —
Jelgavas-Bauskas kāta apr. pr-ka r. JVs 8039 no

30. (2. VI 30.), nav ieradies uz karaklausības
izpildīšanu . Arestēt un atgādāt mekl. rīcībā.

32575. Rt cels, Augiists-Ādulfs, dz. 4. X I902.g.
Latvijas pav. — Krim. pol. pārv. kigas rajona
Pān-. 'r. nu 23. V 30. (28. V 30.), apv. zādzībā. —
Apcietināt.

32576. Strauts, Vilhelms Kārļa d.. dz. 21. X
t>. Krim. pol. pārv. Rīgas rajona pārz.

''? no 23. V 30. (28. V 30.), apv. vekseļu viltos. —
Apcietināt.

32577. Zelenkovs, Uljana Grigorija rn., dz.
. g. - Meklē: Cēsu apr. 11 iec. miert. ar r.

22. V 30. (!. VI 30.), sod. ar ieslodz.
Cietumā uz 4 mēn. — Apciet. — Izpildu rakstu
Pieprasīt nu Krim. pol. pārv. Rīgas rajona.

7s. Zutis, Šnuiels Michels, dz. 28. I 1912. g.,
nie Grivas. - Krim. pol. pārv. Rīgas rajona
r. iv» 22. V 30. (28. V 30.), apv. naudas

ciet.
Antona iv... dz.

. pied. pie ļāsmuižas pag. Rīgas
miert. r. .'?

ap. .. . gādāt mekl. rīcība.
'eronika Jāņa m.. dz.

32581. Zālītis, Oskars Jāņa d., dz. 21. VIII
1877. g., Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas III iec. miert. uz JVs 1052 no 16. V 30.
(1. VI 30.), apv. uz S. 1. 581. p. 1. d.

32582. Zviedris, Emma-Lucija Otto rn:, dz.
16. V 1905. g., pied. pie Lubanes pag. — Madonas
apr. I iec. miert. r. JNs 682 no 20. V 30. (3. VI 30.),
apv. uz akc. S. 1. 36. p. — Pieprasīt droš. naudu
Ls 100,— apmērā, līdz iemaksai apcietināt.

32583. Zichovs, dz. Brutans Anna, dz. 31. I
1870. g., Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu
Rīgas 111 iec. miert. uz .JVs 841 no 19. V 30. (30. V
30.), apv. uz S. 1. 276. p.

32584. Strazdiņš, Fricis Anša d., dz. 20. II
1878. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas IX iec.
miert. uz JVs 90 no 19. V 30. (30. V 30.), apv. uz
S. 1. 607. p. 2. p. 1. pkt.

32585. Širmans, Jānis Jules d., dz. 10. X
1908. g. — Talsu iec. miert. r. JVs 405 no 24. V
30. (2. VI 30.), apv. uz S. i. 581. p. — Apciet. un
pievest miert.

32586. Šaitans, lija Jefima d., dz. 3. XII
1881. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas XIV iec.
miert. uz JNs 841 ' no 7. V 30. (1. VI 30.), apv. uz
S. 1. 574. ,p. un 51. p.

32587. Vainiks, Izracis Miķeļa d., 18 g. vecs. —
Nepilngadīgo zemkopības un amatniecības ko-
lonijas dir. Irlavā r. Ns 336 no 30. V 30. (4. VI 30.),
izbēdzis no kolonijas. — Apciet.

32588. Vēdzeles, Egdars Pētera d., dz.
17. III 1906. g. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas
XI iec. miert. uz JVs 1304 no 17. V 30. (30. V 30).,
apv. uz S. I. 581. p. 1. d.\

32589. Vīksne, Georgs Jāņa d., dz. 20. XII
1876. g., Latvijas pav. — Rīgas XI iec. miert. r.

JVe 1132 no 19. V 30. (30. V 30.), apv. uz S. I.
276., 5.30. un 284. p. —- Nogādāt mekl. rīcībā.

32590. Vītols, dz. Krastiņš, Zelma, dz. 13. I
1894. g., Latvijas pav. — Pazinot dzīv. vietu

Rīgas XI iec. miert. uz JVs 864 no 5. V 30. (2. VI 30.)
apv. uz S. 1. 574. p, 3. d.

Izlabojums:
,,Vald. Vēstn." 229/21. g., pkt. 1200. mekl.

Janelis, Alberts Mārtiņa d., alias Jāzeps Beitaks,
tiek meklēts nevis no Rīgas apr. I iec. izm. tiesn.,
bet no Valmieras apr. I iec. izm. tiesn.

Kriminālās policijas pārvaldes priekšnieks.
G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JVe 377.

19899. Aizkalns, Ēriks - Otto Gustava d. —
32229/30. g. (27. IV 30.)

19900. Broms, Ernsts |āna d. — 32335/30. g.
04 .V 30.)

19901. Belavskis, Malvīne Jāna m. — 29868;
29. g. (9. VII 29.)

19902. Bērziņš, Hugo Jāna d. — 28196/29. g.
(24. III 29.)

19903. Eižvērtinš, Alberts Staņislava d. —
32077 30. g. (2. IV 30.)

19904. Gerins, Pāvels Franča dēls —
26432 28. g. (29. VIII 28.)

19905. Glēzers, Bērs Haima d. — 32340/30. g.
(13. V 30.)

19906. Hagi. lija Joseļa d. — 3I76630. g.
(7. 11 30.)

19907. Jakovlevs, K'mstantins Antona d. —
29885 29. g. (8. Vil 29.)

'08. (ansons, Kārlis-Reinliolds — 31721/30g
(3. 11 30.) '

19909. [egorovs, lija Jegora d. — 28208/29. g.
(25. 11! -

19910. Kovalevskis, Kārlis Jāņa dēls —
30608 29. g. (17. IX 29.)

19911. Leijers. Ģirts — 17276 26. g. (27. XI 25.)
10012. Novickis, Antons Boleslava dēls .—

32354/30. g. (13. V 30.)
19913 Ruško, Veronika Fēliksa meita

9741 24. g. (78 R. 24. VIII.)
19914 Sinica (Sinicins), Broņislavs Vikentija

dēls - 32417 30. g. (20. V 30.)
19915. Zēbergs, Adelina Kārla meita

31114 29. g. (1. XI 29.)
116. Spricen, Karlīne ļāna meita

273 - M 28.)
lēls

5. V 30.)

19919. Ulrichs, Jānis Jāna d. — 28181/29. g.
(21. III 29.)

19920. Verners, Krišjāns Jāņa dēls —
26376/28. g. (15. VIII 28.)

19921. Volkovs, Jānis — 32126/30. g. (2. IV
30.)

19922. Vepruks - Kolosovs, Viktors
32367/30. g. (10. V 30.)

Kriminālās policijas pārvaldes priekšnieks
G. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

RĪGA.
Rīgas pilsētas ātrās ārsta palīdzības

automobilis
pagaidām izsaucams tikai pa tālruni
JMi? 3-1-0-4-8.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1930. gada 1. līdz
7. jūnijam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem:

liSlimības nosaukums !=
"āj ^
ra &£

E/ļ

i -j

Typhus abdorri Vēdera tifš . . . \ 4
Paratyphus Paratifs . . . . ļ 4
Febris exanth Izsituma tifs . . ļ —
Febris recurrens .... Atgulās drudzis . —
Malaria Purva drudzis . —
Variola et variolois. . . Bakas —
Morbilli Masalas .... 15
Scaiiatina Šarlaks 15
Tussis convulsiva.... Garais klepus . —
Diphter. vcra Differits .... 5
Chulera asiatica .... Āzijas koliera . —
Erysipelas Roze 6
Parotitis epidemica . . . Cūciņa .... II
DVsentēria Asinssērga ... —
Menirig. cercbiospin. epid. Epidēmiskais gal-

vas uti mugur-
kaula smadzeņu
plēves iekaisums 1

Poliomyelitīs aut. ac. . . Bērnu trieka . . —
Tubercul. p'u'Ifh Plaušu dilonis . 3
Trachoma Trachuins ... 9
Scorbuttis Skorbuts .... ? —
Influenci Influenca ... —
Encephalitis letharg. . . Miega slimība . —
Lepra Spitālība.... —
Febris puerpcralis. . . Nedēļnieču drudzis . 2
Tetanus Sastinguma krampji —

Literatūra.
Tautas tradīciju krāšana.

Latviešu folkloras krātuvei (Rīgā, Valdemāra
ielā 36-a) iesūtījuši dažādas tautas tradīcijas
š.g. aprīlī: K. Alksnis Ogresgalā — 36; E. Au-
nina Tukumā — 73 (kopā ar iepr. 304 var.);
M." Bērziņš Umurgā — 51 (3867); K- Draviņš
Rīgā — 1* 9 (443); J. Drullis Dunikā — 46 (1537);
L. Galeniece Rīgā — 22/ (5416); M. Freibergs
Lutriņos — 51 (72); Fridrichsons Jelgavā —
1; A. " Jaunzeme Lizumā — 141; E. Jūrgensons
Salaspilī — 7; J. Kalnmala Līvānos — 150 (576):
J. Klucis Jaungulbenē — 106 (132); J. Kreicis
Rīgā — 2 (244); K. Krūmiņa Madonā — 19
(788); A. Melecis Ogresgalā — 79; E. Melngailis
Rīgā — 641 (959); A. Muceniece Dolē — I;
L.Ostupe Rīgā — 94 A. Pelcbergs Lielvārdē — 3;
M. Pētersons Kalnciemā — 1; A. Priedītis Rīgā —
93; B. Riekstiņš Rīgā — 117 (17032); J. Riekstiņš
Rīgā — 24 (2503); M. Ripa Zemītē — 40 (157);
P. Rubenis Ungurmuižā — 29 (151): G. Sirmacis
Plāterē — 22;' H. Spriņge Rīgā — 222 (4476);
R. Upenieks Kursīšos -- 4; O. Vege Paņemunē —
27; P. Vītole Sarkanos»- 347 (454): Fr Vollenbergs
Rīgā _ 173 (1341); I- Zellītis Smiltenē — 123;
pamatskolas: Aizļ kl I < a >: Allažu

II pak. — 1; Bebru Vecbebru — 3; Dzērves un
Cīravas — 1 (27); Ērģemes 1 pak. — 135 (437);
Gatartas 6kl. —2(795); Ikšķiles Elkšņu 6kl. —3;
Ikšķiles Tīnūžu — 71; Kaibalas 6 ' kl. — 63;
Kandavas apv. — 7 (15); Kokneses Balbieru
6kl. —98; Kolkas I pak. —4; Krapes 6 kl.— 54;
Krotes — 1078 (2918); Ķēču I pak. — 44; Lē-
durgas II pak. — 2; Līgatnes 6 kl. — 4; V. Lī-
vānu — 483 (2441); Mazsalacas pils. — 6; Nīcas
Rudes — 386; Ogresgalā 6 kl. — 364; Ogres pils.
6 kl. — 168 (246); Olaines 6 kl. — 248; Oļu — 65;
V. Pakravās — 171 (186); Panemunes 6 kl. —
260 (261); Plāteres 6 kl. — 49; P|aviņu Klintai-
nes — 204; Pļaviņu pils. I — 6; Pāvilostas —
449 (5782); Raunas centra — 2 (177); Rembates
6 kl. — 589 (594); Rīgas jūrm. pils. 1 — 14;
Rīgas jūrm. pils. II — 1084; Rīgas jūrm. pils.
III — 57; Rīgas jūrm. pils. IV — 377; Slokas
pils. II — 391; Slokas pag. 6 kl. — 7; Taurupes
I pak. — 4; Taurupes 6. kl. — 592; Tirzas II pak.—
9; Vārkavas Zaķīšu 6 kl. — 1; Vecauces līp. —

i 130; Vecmuižas I pak. — 1; Vējavas 1 pak. — 2;
Višķu Ambeļmuižas — 24 (25); ģimnāzijas:
Alūksnes — 235 (712); Dzeņa — 1 (183); V. Cēsu
arodskola — 364. Bez tam Krātuvei nodoti
D. Ozoliņa atstātie manuskripti (dir. K. Ozoliņš) —•
3186 (13166); no Pieminekļu pārvaldes etno-
grāfijas nodaļas — 222 (4674).

Kopā par aprīli — 14486; pavisam Krātuvē
— 643411 variantu.

Krātuve sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un
teicējiem un lūdz iesūtīt ticējumus un parašas,
kas saistās ar debess parādībām: Kas ir kāvi
(ziemeļblāzma), kā tos var pielabināt vai sakai-
tināt? Krusta zīme pie debesīm. Zvaigznes un
zvaigznāji, to izcelšanās un dažādie nosaukumi
(putnu ceļš, greizie vāģi u. c); ko vēsta krītošā
zvaigzne? Gāju un astes zvaigznes. Ko vēro
no zvaigžņu daudzuma, īpaši svētku naktīs?

Latviešu folkloras krātuves pārziņa v.
E. Miķelsone.

Latvijas Banka. Tautsaimniecisks pārskats un
statistiskas ziņas. Af° 10. 1930. g. maijā.

Jaunības Tekas. Literāriski-zinātnisks mēneš-
raksts jaunībai. JNs 5. — 1930.

Mazās Jaunības Tekas. JNs 18. — 1930.
Mazo Tecinās. JVs 4. - 1930.

KURSI
Rīgas biržā, 1930. gada 17. jūnijā.

Devīzes
1 Amerikas doliars . . 5,174—5,i84
I Anglijas mārciņa 25,165—25,215

100 Francijas franku . 20,28—20 43
100 Beļģijas beigu ... . 72,10—72,65
100 Šveices franku . . 100,15—100.90
100 Itālijas liru .... 27,07—2"
100 Zviedrijas kronu . . 138 95—139 65'
100 Norvēģijas kronu . . 138,45—139 15
100 Dānijas kronu . . 138,45—139,15.'
100 Austrijas šiliņu . . 72,75—73 45
100 Čcchoslovakijas kronu 15,31—15 4^
100 Holandes guldeņu 208,05—209,10
100 Vācijas marku . . 123,45—124.10
100 Somijas marku . 12,97—I3.C9
100 Igaunijas kronu 137,05—138,35
100 Polijas zlotu ... 57,55—58,75
100 Lietavas litu . . , 51.40—52,'0

Dārgmetāli :
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg. . . 58-66

Vērtspapīri:
5°'neatkarības aizņēmums 98—
4°'Valsts prēm. aizņēmums. 98—100
6°/ 0 Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93

Hipotēku bankas ķīlu zimes 96—97

Rigas biržas kotācijas komm
priekšsēdētājs J. Skuje

Zvērināts biržas makiers Th. Šumnn

Redaktors M. Ārons.

Šim mugurām 8 lapas puses.



Piešu
sludinājumi.

Rīgas apgabalriesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. Iik.1967., 2011.—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Otilijas
Sillers pilnv. zv. adv. Pētera
Eglīša lūgumu uzaicina visas
personas, kam ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
šai tiesā 1930. g. 27. maijā publi-
cēto 1930. g. 19. februārī Iršu
pagastā mirušā Jāna-Fridricha
Luča (Lutz) 1930. g.' 10. janvārī
pie Rīgas notāra Brikovska tai-
sīto testamentu, kā arī visas per-
sonas, kam ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jāņa-Fridricha Luča
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gatāriem, fideikommisāriem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
t 'tāmentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.
5562z L. JNs 4710

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Bl .ūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967.,2011 .—2014
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Martas
Veismans pilnv. zv. adv. E. Peter-
sona lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kam ir kautkādas preten-
zijas, strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 1930. g. 27. maijā publicēto
1928. g. 1. oktobrī Katlakalna
pag. mir. Kārļa Jāņa d. Svilpes,
1922. g. 4. jūlijā pie Rīgas no-
tāra R. Voigta taisīto testamentu,
kā ari visas personas, kam ir kaut-
kādas tiesības uz mir. Kārļa
Svilpes mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.
5564z L. JNs 1029

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas i. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka pēc
1930. g. 21. janvārī Cēsīs
mirušā Jāņa Jāņa d. Riekstiņa
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to tiesības,
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u.t.t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
5566 L. JNs 4698

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.
j .

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ.ties.lik. 1967.,2011 .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Vilhel-
mines-Olgas Matīss pilnv. zv. adv.
E. Volframa lūgumu uzaicina
visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1930. g.
27. maijā publicēto 1929. g.
27. novembri Rīgā mirušās Eli-
zabetes Aleksandra m. Urzano-
vičs ari Urzinovičs, dzim. Naza-
rova, 1912. g. 23. augustā pie
Rīgas notāra Kersnovska taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kam ir kaut kāds tiesības uz
mir. Elizabetes Urzanovičs arī
Urzinovičs mantojumu, vai sa-
karā ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzijas
un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas. ?

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

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
5563z L. JNs 4742

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesassēdē 1930.g. 27.maijā
izklausīja Jāņa Friča d. Timrota
hipotēkārisko parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par samak-
sātu obligāciju, ingrosētu uz ne-
kustamo īpašumu Skangalu mui-
žas zemnieku zemes ,,Jaun-Bēr-
zemnieku" tagad ,,Lejas-Bēr-
zemnieku" mājām, ar reģistra
JNs 808, apstiprinātu 1903. g.
11. aprīlī ar N° 156 par 679 rbļ.
26 kap. atlikumā, par labu Prie-
kuļu krāj-aizdevu kasei, kura
cedējusi blanko un kura pārgā-
jusi uz bij. zemnieku agrār-
bankas Rīgas nodaļu kā blanko
cessionāri. -Ne 3167

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
5573z Sekretāra v. P.Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesassēdē 1930.g.27.maijā
izklausīja Antona Pētera d. Pušķa
hipotēkārisko parādu dzēšanas
lietu un nolēma: atzīt par sa-
maksātu mantojuma daļu uz ne-
kustamo īpašumu Valkas apr.
Lejas muižas Vigub JNs 8.t māju,
ar zemes grāmatu reģ. JNs 3224,
apstiprinātu 1909. g. 30. no-
vembrī ar JNs 1019 par rbļ.100,
par labu Jānim Pētera d. Pušķim.

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
5574z Ns 3165

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 201!., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 4. decembrī Odzienas
pagastā mirušā Andreja Reiņa d.
Kalniņa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legātāriem . fidei-
komisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 4723

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A.Blūmentāls.

5569 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1930. g. 6. februārī ' Cesvaines
pagastā mirušā Jēkaba Andreja
d. Medņa ir atklāts manto-
jums un ' uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JV°4746

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. B1 ū m e n tā 1s.

5570 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 10. augustā Tirzas
pag. mir. Andreja Jāņa d. Kal-
niņa ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
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 tie-
sības zaudējušas. L. JVs 4700

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5567 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Alfrēda
Klimkas lūgumu uzaicina visas
personas, kam ir kaut kādas pre-
tenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1930. g. 27. maijā publi-
cēto 1929. g. 12. novembrī Mār-
kalnes pag. mirušā Jēkaba Jura d.
Klimkas, 1929. g. 23. septembrī
pie Alūksnes notāra Altroka tai-
sīto testamentu, kā arī visas per-
sonas, kam ir kaut kādas tiesības
uz mir. Jēkaba Klimkas manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, parād-
devējiem u. t. t, pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JNs4706

Rīgā, 1930. g. 28. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5565z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 28. novembrī Rīgas II
pilsētas slimnīcā mirušā Roberta
Jāņa dēla Kaimiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantniekiem, le-
gatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem un 1.1., pieteikt šīs tie-
sības 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. JNs4745

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5568 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
27. maijā izklausīja Alfrēda Otto
dēla Melgalvja hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju,
ingrosētu uz nekustamo īpašumu
Valkas apr., Gaujienas pilsmui-
žas Skaperu māju, ar zemes
grāmatu reģ. JNs 2776, apstipri-
nātu 1911. g. 7. februārī ar JNs 199
par 1000 rbļ. par labu Emilim
Indriķa d. Melgalvim. JN° 3166

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5577z Sekretāra v. P. Birkens.
Rīgas apgabali, reģistr. nodaļa
paziņo, ka Pirmā Valmieras pag.
piensaimnieku sabiedrība, k
ģistrēta ar šīs tiesas 1922. g.
1. novembra lēmumu, saskaņā
ar šīs tiesas 1929. g. 17. jūlija
lēmumu ir slēgta , un galīgi
likvidēta. L. .V: 480 29

Rīgā. 1930. g. 27. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts. I

6312o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
27. maijā izklausīja Martas Jāņa
meitas Upa, dzim. Ūdris, šķ.
Lukstiņš, hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu hipotēku, ingro-
sētu uz nekustamo īpašumu Val-
mieras muižas zemnieku zemes
,,Radziņa" māju, Valmieras apr.,
ar zemes grāmatu reģ. JNs 3212,
apstiprinātu 1884. g. 11. sept.
par 296 rbļ. 69 kap. atlikumā,
par labu E. fon Levensternam,
kā pirkšanas summas'atlikuma
nodrošinājums un kura pārgājusi
uz bij. Zemnieku Agrārbankas
Rīgas nodaļu, kā blanko cessio-
nāru. 5576z JNs 3168

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
27. maijā izklausīja Arvida Pē-
tera d. Auziņa hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātām obligācijas,
ingrosētas uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Kraukļu muižas
Maz-Slēdēnu māju, ar zemes
grāmatu reģ. JNs 2081, apstipri-
nātas 1895. g. 24. aprīlī un
1913. g. 10. janvārī ar JVs 495
un 33, par 900 un 2000 rbļ., par
labu pirmā — Jānim Pētera d.
Auziņam.kas cedēta uzrādītājam,
un otra Pēterim Pētera d.Eglēm.

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
5579z JNs 3170
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1930. g.
27. maijā izklausīja Pētera Pētera
dēla Sestuļa hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: at-
zīt par samaksātu obligāciju,
ingrosētu uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr. Auļukalna muižas Gau-
duļu A. mājām, ar zemes grām.
reģ. JNs5817, apstiprinātu 1906. g.
23. decembrī ar JNs 1113 par
1000 rbļ., par labu Andrejam
Anža d. Branderam, par kuru
obligāciju solidāri atbild arī ze-
mes gabals Jaun-Gauduli reģ.
(JVs 5832). JNs 3171

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5578z Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc-
nodaļa, uz Civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas šā
gada 30. aprīļa lēmumu ' reģi-
strēta kooperatīva sabiedrība zem
nosaukuma: .,Cirga|u - Gaujas
piensaimnieku sabiedrība", ar
valdes sēdekli Cirgaļu pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
5854r Sekretāra v. Stūre, ļ

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
27. maijā izklausīja Annas Er-
nesta m. Zoltorevs hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju,
ingrosētu uz nekustamo īpašumu
Baložu muižu, Valmieras apr.,
ar zemes grāmatu reģ. JNs 15,
apstiprinātu 1915. g. 22. sept. ar
JVs 20 par rbļ. 40000, par labu
Annai Ernesta m. Zoltorevs,
dzim. fon Mencendorfs uz agrāro
reformas likuma pamata ir dzēsta.
5575z JNs 674

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1930. g. 10. janvārī ' Cēsīs
mirušā Jāņa Jēkaba dēla
Riekstiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt 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.

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
5572 L. JNs 4708

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 2011., 2Q14.
un 2019. p. pamata paziņo,
ka pēc 1914. g. 1. jūnijā Man-
gaļu pag. mirušā Pētera Toma d.
Ozola ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 28. maijā.
L. JNs 4687. 5571

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
5. maija nolēmumu, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma-Talsu zemes grām.
nodaļā uz Johanam-Heinricham
Friča d. Šmidtchenam piederoša
nekustama īpašuma Talsu apr.
Lībagu ,,Renču" mājām, ar zem.
grām. JNs 3073 korroborēta akts:
obligācija par 7000 c. rbļ., iz-
dota 1908. g. 11. oktobrī uz Jel-
gavas krāj-aizdevu kases vārdu
un korroborēta 1908. g. 11. okt.
ar JNs 924, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī" un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti neiesniegs,
tiesa atzīs to par iznīcinātu un
lūdzējam Šmidtchenam atvēlēs
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. JNs 61/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

5857z Sekretārs 'Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa paziņo, ka Kalsnavas pag.
krāj-aizdevu sabiedrība, kas re-
ģistrēta ar šīs tiesas 1925. g.
3. jūnija lēmumu, saskaņā ar šīs
tiesas 1929. g. 3. maija lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretāra v. Stūre.
6313r L. JNs 212 29.

Rīgas apgabaltiesas reģistr.nodaļa
paziņo, ka Vidrižu piensaimnieku
sabiedrība, kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1923. g. 16. maija lēmumu,'
saskaņā ar šīs tiesas 1929. gada
26. jūnija lēmumu ir slēgta un
galīgi likvidēta. L. JNs 354 29.

Rīgā, 1930. g. 27. maijā.
Nodaļas pārzinis Eglīts.

7056z Sekretāra v. Stūre.
Latvijas bankas Cēsu nodaļa

izsludina par nederīgu nozaudēto
beztermiņa noguldījuma grāma-
tiņu JNs 7096 ar Marijas Pētera m.
Bergman vārdu. 7672i)

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
20. maijā izklausījusi lietu par
Alfonsa Krastiņa un Harija Šitce
atzīšanu par maksātnespējīgiem
parādniekiem, par ko iespiests
sludinājums ,,Valdības Vēstnesī"
1927. g. 12. februārī JNs 34, no-
lēma: atzīt Alfonsa Krastiņa,
tirg. zem firmas tipogrāfija
,,Cicero" maksātnespēju par vien-
kāršu (neuzmanīgu) un viņa
konkursu par slēgtu.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
5810r 1. JNs 63-1 g.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas reģistrāc.
nodaļa paziņo, ka Vislatvijas
savstarpējā ugunsapdrošināšanas
biedrība, kas reģistrēta ar šīs
tiesas 1927. g. 14. septembra
lēmumu, saskaņā ar šīs tiesas
1929. g. 18. decembra lēmumu ir
slēgta un galīgi likvidēta.

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
631 Ir L. JNs 775/29

Nodaļas pārzinis Eglīts.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 31. oktobrī *Bejas pa-

gastā mirušās Auroras Georga
meitas Grambergs, dzim. Jaun-
kalnietis, ir atklāts mantojums
un uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredi-
toriem un t. t., pieteikt šīs tie-
sības 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. L. JNs4255

Rīgā, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

5808r Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1930. g.
13. maijā izklausījusi lietu par
Matiasa-Eliasa Kaca atzīšanu par
maksātnespējīgu parādnieku, par
ko iespiests sludinājums ,,Vald.
Vēstnesī" 1929. g. 8. jūlijā
JNs 149, nolēma: atzīt Matiasa-
Eliasa Kaca maksātnespēju par
vienkāršu bankrotu.

Rīgā, 1930. g. maijā.
5809r L. JVs 342-1 g.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 293., 301 u„309 1. p. pamata uzaicina Kristīti 'Mūrnieks, kuras dzīves vietanezināma, četru mēnešu laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstu "
no viņas vīra Ediiarda-Vilhelrna
Mūrnieka iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un npielikumiem , un uzdot savu dzī°ves vietu Jelgavas pilsētā.

Ja minētā laikā aicināmā neierastos, lietu noliks uz terminu"
un izspriedīs bez viņas klātbūtnes. Ja ieradīsies, "bet savudzīves vietu Jelgavā neuzdos
aicinājumu uz tiesas sēdi un'visus pārējos papīrus atstās tiesaskancelejā. L. JNs333 30

Jelgavā, 1930. g. 30.maijā.
Priekšsēd. v. R. Mūllers

581 Ir Sekretāra pal. F. Kāps '

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1906.g.
7./20. augustā mirušā Kārļa Kas-
para d. Grīnfelda, arī Grunfelda
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
5858z L. JVs 507/30. g.

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

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1929. g.
22. oktobrī mirušā Pētera Jorģa d.
Brāliša atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
5859z L. JNs 1996/30. g.

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

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 201!.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1910.g.
13. aprīlī (v. st.) mirušās Ged-
rūdes Meijers, dzim. Veinbergs
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas tie-
sības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma , iespie-
duma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.
5860z L. JNs 1032/30. g.

Jelgavā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1926. g. 17. martā mirušā Inta
Anša d. Ciņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1919. g.
8. septembri mirušā Jāņa Auziņa
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantniekiem, lega-
tāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
5862r L. JNs 2069/30

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
23. janvārī mirušā Jāņa Brūvera
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantniekiem, legatāriem,
fideikomisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
5864r L. JNs 2134 30

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šī gada
14. aprīļa nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
šāda Jēkabpils-Ilūkstes zemes
grāmatu nodaļā uz Ijabam Jāņa
dēlam Sniķim piederošā nekusta-
mā īpašuma Jēkabp ils apr. Erber-
ģes muižas" ,,Sniķer" mājām,
zem. grām. JNs 44, korroborēta
akts: nirkšanas-pārdošan. līgums,
kas noslēgts starp Franci Hanu
un Jāni Sniki un korroborēts
1867. g. 20. 'martā, JNs 16, ar
1950 c. rbļ. lielu pirkšanas sum-
mas atlikumu par labu Francim
Hanam, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald-
Vēstn. " un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iznīci-
nātu un lūdzējam Ijabam Smķim
atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

ļelgavā, 1930. g. 30. maija.
6122o L. Ne 963 30.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
12. maija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc septi-
ņām obligācijām: 1) par 300,
2) 300, 3) 500 c. rbļ., 4) 3000 c. rbļ.
5) 2400 c. rbļ., 6) 3000 c. rbļ. un
7) par 5000 c. rbļ., korroborētas:
1) 1861. g. 12. sept., 2) 1868. g.
2. jūlijā ar JVs 56, 3) 1868. g.
2. decembrī ar JNs 98, 4) 1881. g.
14. janvārī ar JNs 1, 5) 1887. g.
27. aprilī ar JNs 28, c) 1908. g.
12. novembrī- ar JNs 1030 un
7) 1911. g. 5. aprīlī ar JNs 640
uz Tukuma pilsētas imotiila ar
zemes grāmatu JVs 17 atzīts
par samaksātu un lūdzējam Ābra-
mam Judee dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. JNe 1047'30.

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. prov. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. p. un Priv. lik.
2451. p. pamata, uzaicina visas
personas, kam būtu kādi strīdi
vai ierunas pret 1923. g. 23. aprīlī
mirušās Annas Friča m. Āboliņš,
dzim. Jerlevics, 1912. g. 13. martā
notariāla kārtībā sastādīto testa-
mentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Vaid.Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktas tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
5866o L. JNs 415/30.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1930. g.
11. februārī mirušā Mārtiņa
Saknes atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai astoņu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

ļelgavā, 1930. g. 30. maijā.
5865o L. JNs 2133/30.

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011
2014. un 2079. p. pamata uz-aicina visus, kam būtu uz 1929 g
24. oktobrī mirušā Fridricha-
Ludviga-Evalda (Luda) Andreja
d. Pelšes atstāto mantojumu kā-
das tiesības kā mantniekiem , le-
gatāriem, fideikomisāriem , kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām

Jelgavā, 1930. g. 30. maijā.
5863r " L. JVs2030/30

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs



Liepājas apgabaltiesa

saskaņ ā ar savu š. g. 14. aprīļa

lēmumu uzaicina 1929. g. 1. jūlijā
pīgā mirušās Babas Reķa m.
Lācis, dzim.Rudzais, mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
ķam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
Stenēšu laikā, skaitot no sludi-
nā juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesāt minētā
laikā , tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.
Liepājā, 1930. g. 27. maijā.

5715o ' JNs 715-M 30.
priekšsēdētāja b. A. Kiršfclds.

Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 30. aprīļa
lēmumu uz Pētera Andrauska
lūgumu mirušā Andreja Friča d.
An drauska mantojuma dalīšanas
lietā, uzaicina Karlīni Smiltnieks,
pifas dzīves vieta nav zināma,
ierasties tiesā vai uzdot savu
dzīves vietu Liepājā četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespieša-
oas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pie lūguma, pielikti noraksti
un citi dokumenti. Ja Karlīne
Smiltnieks noteiktā laikā ne-
ieradīsies personjgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, lietas
caurlūkošana tiks nolikta tiesas
sēdē. JNs 506/30.
Liepājā, 1930. g. 27. maijā.

Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.
5716o Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Friča Straupe-
nieka lūguma un savu š. g.
22. maija lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas apriņķa Zustes Straupe-
nieku JVs 88F mājām ar krep.
Nš 0747-11 reģ. nostiprinātas
obligācijas: I) 1928. g.
25. septembrī ar žurn. JVs 3099
ar Zacharija Hermaņa d. Hirš-
mana vārdu Ls 3000 lielumā un
2) 1928. g. 25. septembrī ar
iurn. JNs3100 ar tā paša Fliršmaņa
vārdu Ls 2000 lielumā, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minētās obligācijas tiesā. Ob'.igā-
aju neiesniegšanas gadījumā pa-
rādus atzīs par samaksātiem un
dzēšamiem no zemes grāmatām
un obligācijas par iznīcinātām.
Liepājā, 1930. g. 27. maijā.

5717o ' JVs 455/30.
Priekšsēdētaja b. A. Kiršfelds.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 19. maija
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un
lek. pantiem, uz Jūlijas Vibas
lūgumu viņas prasības lietā pret
Jāni Vibu dēļ laulības šķiršanas,
uzaicina atbildētāju Jāni Vibu,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā vai uzdot
savu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī" .
? Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības lūguma un klātpieliktiem
dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzī-
ves vietu Liepājā neuzdos, tiks
nolikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski. L. JNs 226.

Liepājā, 1930. g. 28. maijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

5812z Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo, ka Tiesu palātas civīl-
departamenta atklātā tiesas sēdē
1930. g. 27. februārī izklausīja

lietu par Mārtiņa Mārtiņa d.
Baltmaņa atzīšanu par maksāt-
nespējīgu parādnieku, par ko no
Latgales apgabaltiesas I. civīl-
nodaļas iespiests sludinājums
?'ald . Vēstn." 1929. g. 5. nov.

251, nolēma: apgabaltiesas
no atcelt un šo lietu izbeigt

-atvijas tirdzniecības un rūp-
ības bankas lūgumu, par ko
ot apgabaltiesai izdarīt attie-

fcu sludinājumu. JVs 3153a 29.
Daugavpilī, 1930. g. 27. maijā.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
$13o Sekretārs K. Kaniuirs.

Ugāles apgabaltiesas 1. civīlnod.

tekaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
.'14. un 2079. p. paziņo, ka

ļS 1919. g. Laucesas pagastā
lirušā Jāņa Pētera d.Kovaļevska
"atklāts; mantojums un uzaicina

kam būtu uz šo manto-
Iļumii, vai sakarā ar to, kaut
ļ**ļas tiesības kā mantniekiem,

'cm, fideikomisāriem, kre-
Jtoriem u. t. t., pieteikt savas
?Sbas šai tiesai sešu mēnešu

skaitot no sludinājuma
urna dienas ,,Vald. Vēstn. '

«miņā nepieteiktas tiesības un
lasī jumus atzis par spēku zau-
'Pjušiem. !.. No 1195a 30.
Daugavpilī, 1930. g. 27. maijā.

kšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. I. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
2014. un 2079. p. paziņo, ka
pēc 1926. g. 31. oktobrī Silenes
pagasta Sudebniku mājās mirušās
Anastasijas Mārtiņa m. Akula,
dzim. Jaunpavlis, ir atklāts man-
tojums un uzaicina visus, kam
būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kaut kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, kreditoriem u. t.t.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
astoņu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
un prasījumus atzīs par spēku
zaudējušām.

Daugavpilī, 1930. g. 23. maijā.
L. JNs 2982a/1930 g. 5816

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvārī JVs 11, paziņo, ka:

1) Latvijas bankas, Dzelzavas
kooperatīvās biedrības ,,Druva "
un Otto Lazdiņa prasībās par
Ls 2138,59 ar °un izdevumiem,
1930. g. 18. septembrī, pīkst. 10,
Rīgā, Rīgas apgabaltiesas cīvil-
nodaļas sēžu zālē pirmā publiskā
vairāksolīšanā pārdos Augusta
Pētera d. Vecgrāva nekustamu
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Dzelzavas pagastā un
sastāv no Dzelzavas muižas
atdalītām lauku mājām ,,Komi
JNs 1", ar zemes grāmatu reģistra
JNs 595 un aptver 13,92 desetīnas
zemes;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4500,—
un Ls 5000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 4000,—
un 500 krievu cara rubļiem ar
%, varbūtējām soda naudām
un izdevumiem un 1912. gada
19. aprīiī apstiprinātā dalīšanas
akta 2. § par labu Elīzei Jāņa
m. Vecgfāv, dzim. Ežiņ, no-
teiktām mūža dzīvokļa un uz-
tura tiesībām, kuras tiesības
nodrošinātas uz ,,Komi JNs 1"
mājām par 500 krievu cara rbļ.;

solīšana šausiessaskaņa
4) ,

ar Civ. proc. lik. 1871. p., no
novērtējuma summas vai no
hipotēku parādu un priekšrocigu
prasību kopsummas, skatoties.
kura no šām summām būs
augstāka ūtrupes dienā;

5) personām, kas vēlas piedalī-
ties vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
desmit procenti no apvērtēšanas
summas kā drošības nauda un
jāiesniedz tieslietu ministrijas
atļauja par nekustama īpašuma
iegūšanas tiesībām, un

6) zemes grāmatas šim īpa-
šumam tiek vestas Cēsn-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības
.nepielaist šā īpašuma pārdošanu,
ir tādas tiesības jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Madonā, 1930. g. 14. jūnijā.
7617 Tiesu izp. v. i. A.Šterns.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,Vald. Vēstn." 80. nu-
murā izsludinātā Fricim Stan-
kevičam piederošo Dundagas pa-
gasta ,,Birznieku" māju pārdo-
šana publiskā izsolē 1930. g.
18. jūnijā, pīkst. 10 rītā, atcelta.

ļelgavā. 1930. g. 13 jūnijā.
7624z Tiesu izp. K. Burdais

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz Latvijas Civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamazta paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Ādolfs
Millers un Anna Millers, dzim.
Bolters, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Daugavpils no-
tāra Pāvila Laizana 1930. g.
21. martā, reģ. JVs 2636, ar kuru
viņi, attiecībā uz viņu noslēgto
laulību, ir atcēluši vietējo Civ. lik.
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību.
5875z L. JNs 2845a 30

Daugavpilī, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1930. *g. 24.
martā uz Alfrēda Andreja d.
Dekšņa lūgumu Emma Deksnis
atzīta par garā vāju un uzdots
Balvu pagasta padomei iecelt
aizgādņus par garā vājo Emmu
Deksnis viņas tiesību aizstāvē-
šanai un mantas apsargāšanai.
5879z L. JNs 1529a/30:

Daugavpilī, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdi ņš.

Sekretāra v. M. Kaneps.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,

saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
uz Staņislava Vuškana lūgumu
uzaicina visas personas, kam
ir kaut kādi strīdi vai ierunas
pret mutisku testamentu, kuru
1927. g. 5. novembrī sastādījis
1927. g. 7. novembri Dvietes
pagasta Maz-Seiļu mājās mirušais
Justins Jura d. Vuškans, kā ari
visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas un tiesības uz
mir. Justina Jura d. Vuškana
mantojumu, vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gatāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām, bet
mutisku testamentu pasludinās
par likumīgā spēkā gājušu.
5882z L. JNs' 2699 a 30.

Daugavpilī, 1930. g. 30. maijā.

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

Kļūdas izlabojums.
Š. g. 13. maija ,,Valdības Vēst-

neša" JNs 106 Latgales apgabal-
tiesas I. civīlnodaļas sludinājumā
(L. JNs 2199a 30), ir ieviesusies
kļūda: Matildes Akcāns un Jus-
tins Akcāns vietā jālasa Matildes
Ancāns un Justins Ancāns.

Latgales apgabalt. t. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1930. g. ' 24. fe-
bruārī uz Latgales apgabaltiesas
prokurora lūgumu Lūks Har-
lampjevs atzīts par atrodošos
bezvēsts prombūtnē un uzdots
Augšpils pagasta padomei iecelt
aizbildnību par bezvēsts prom-
esošo Lūku Harlampjevu. viņa
tiesību aizstāvēšanai un mantas
apsargāšanai.

Daugavpilī, 1630. g. 29. maijā.
5880x L. ' JNs 2546a,30

Priekšsēd. b.A."Strazdiņš.Sekrctīra v. F, Kaņeps.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savu 1930. g.
16. maija lēmumu, uzaicina tās
personas, kuru rokās atrodas
Jēkabpils-Ilūkstes zemes grāmatu
nodaļā uz Donata Jāzepa d.
Multana arī Multiņa nekustamu
īpašumu Ilūkstes apr. Šlosbergas
muižas Zariški mājām ar zem.
grām. JNs 233, korroborēta akts
obligācija, izdota ar Jegora An-
dreja d. Leitana vārdu un korro-
borēta 1911. g. 6. jūlijā ar JNs 1697,
par trīs simti četrdesmit (340) cara
rbļ., ierasties šai tiesā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs akti par
iznīcinātu un lūdzējam Donatam
Jāzepa d. Multanam atvēlēs prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1930. g. 28. maijā.
5818o JNs 2978a ,'30.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
pamatojoties uz savu 1930. g.
16. maija lēmumu, uzaicina tās
personas, kuru rokās atrodas
Jēkabpils-Ilūkstes zemes grāmatu
nodaļā uz Friča Jēkaba d. Rēķa
nekustamu īpašumu, Ilūkstes apr.
Veisenzemuižas Reke-Bardanku
mājām ar zem. grām. JNs 77,
korroborēta akts pirkuma līgums,
izdots ar Annas Rēķis vārdu un
korroborēts 1912. g. 2. maijā ar
JVs988 par četri simti (400) cara
rbļ., ierasties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējam Fricim
Rēķim atvēlēs prasīt parāda
dzēšanu zemes grāmatās.

Daugavpilī, 1930 g. 28. maijā.
5817o " JVs 114a 30.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
Sekretāra v. .). Tiltiņš.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1930. g. 11. aprīļa spriedumu

Margarieta Lamberts, par savā
ēdienu veikalā, Ķemerejas ielā
JNs 4, pielaisto netīrību, sodīta pēc
Sodu lik. 209. p. ar Ls 12,— nau-
das soda, vai maksātnespējas
gadījumā ar arestu uz 5 dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. _V> 495

Rīgā, 1930. g. 13. jūnijā.
7643z Miertiesu. J. Rorbachs.

Rīgas pilsētas 4. iec. miertiesn.,
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301. un 301. p. pamata un
Mārtiņa Eķa lūgumu viņa pra-
sības lietā ar Eduardu Čuksti,
kura dzīves vieta prasītājam nav
zināma, uzaicina Eduardu Čuksti
ierasties tiesā 4 mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valciī/)as Vēstnesī".

Ja atbildētājs Eduards Čukste
minētā laikā neieradīsies perso-
nīgi vai caur savu pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas iz-
klausīšanai aizmuguriski.
5S55z Miertiesn. Pavlovskis.«

Latgales apgabaltiesas I. civīlnod.,
saskaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
2014. * un 2079. p., paziņo, ka
pēc 1926. g. 1. februārī Bebrenes
pagasta ,,Bebrenes celmos" mir.
Jāņa Jura d. Ašāka ir atklāts
mantojums un uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, kaut kādas tiesības
kā mantniekiem, legatāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespied, dienas ,.Val-
dības Vēsinesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
un prasījumus atzīs par spēku
zaudējušiem. L. JVs 2575a 30.

Daugavpilī, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļa uz
Ādama Andreja d. Jeruševiča
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādi strīdi vai ierunas
pret testamentu, kuru 1915. g.
30. augustā sastādījis mājas kār-
tībā 1919. g. 14. aprīlī Prodes
pagastā Jaunzemu mājās miru-
šais Andrejs Jeruševičs, kā ar
visas personas, kam ir kaut kādas
pretenzijas un tiesības uz mir.
Andreja Jeruševiča mantojumu,
vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legatāriem, fi-
deikomisāriem, parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pretenzijas un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma tiesa nekādas ierunas nepie-
ņems un nepieteiktās tiesības atzīs
par spēku zaudējušām, bet testa-
mentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu. L. JNs 923a/30.

Daugavpilī, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011., '—2014. un 2079. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
uz Staņislava Tomasa dēla
Golubecka lūgumu uzaicina visas
personas, kam ir kaut kādi strīdi
vai ierunas pret testamentu,
kuru 1925. g. 4. janvārī sastādījis
mājas kārtībā 1929. g. 7. jūnijā
Silenes pagasta Križovku mājās
mirušais Tomas Vikentija d.
Golubeckis arī Golubs, kā arī
visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas un tiesības uz
Tomasa Golubecka arī Goluba
mantojumu, vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gatāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības, pretenzijas un ieru-
nas 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 liku-
mīgā spēkā gājušu.
5883z L. JNs 2106a/30.

Daugavpilī, 1930. g. 30. maijā.
Priekšsēd. v. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis, uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. pamata uzaicina
1927. g. 23. oktobrī mirušā
Bernarda Kazimira d. Skredeļa
mantniekus pieteikt viņam sešu
mēnešu laikā, skaitot nci šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesi" savas manto-
šanas tiesības uz minēto manto-
jumu, atrodošos Rēzeknes apr.,
Rēznas pagastā.

1930. g. 28. maijā.
5720z Miertiesn. J. Jasse.

Latgales apgabaltiesas Dagdas
iec. misrtiesneus, pamatodamies
uz Civ. proc. lik. 1401. p., Civ.
lik. X sēj. 1239. p. un saskaņā
ar savu 1930. g.27. maija lēmumu
paziņo, ka pēc 1930. g. 4. aprīļa
mirušā Konstantīna Lemešonoka
ir palicis mantojums, kas atrodas
Rēzeknes apr. Bukmuižas pag.
Stopanišku s., kādēļ uzaicina
visus, kam būtu uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to kādas
tiesības, pieteikt tās minētam
miertiesnesim, viņa kamerā
Dagdā, sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
,.Valdības Vēstnesī". Bl. I. JNŠ95.

1930. g. 27. maijā.
7215o Miertiesnesis N. Rekke.

Latgales apgabaltiesas Rēzek-
nes 2. iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 27. maija lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
un Civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1929. g.
21. janvārī mirušās Ksaverijas
Staņislava m. Noviks ir atstāts
mantojums, kas atrodas Saksti-
galas pag. Dzerkaļu sādžā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
viņu ir kādas tiesības kā mant-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā pēc piekritības
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 1930. g. 27. maijā.
5500o Civ. lieta JNs 730.

Miertiesnesis J. Norvels.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā JVs 14, dz. 3,
paziņo:

1) ka Latvijas Privātbankas
un Emīlijas Benjamiņš prasību
lietās pret Ābramu Groisu par
Ls 10904,39 ar% un izdevumiem,
1930. g. 18. septembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos

pārdos Ābrama-Moiseja Groisa
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Rīgā, Ganību dambī JVs 11,
II hip. iec, ar zemes grām.

reģ. JNs 57, (grupā 12 grunts
JNs 129) un sastāv no pilsētas
dzimtsrentes gruntsgabala ar uz
viņa atrodošamies ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts parLs 120 000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 110 001,—;

4) ka 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. 16. jūnijā.
Tiesu izp. O. Štellmachers.

Rembates pagasta tiesa,
Rīgas apr., pamatojoties uz savu
1930. g. 3. maija lēmuma un

pag. tiesu lik. 108. un 109. p.
paziņo, ka šī pag. Rembates
muižā dzīv. Aleksandris un Milda

Žaguni pieņem bērna vietā
(adoptē) par savu meitu, ar
visām bērna tiesībām, viņu ap-
gādībā esošo Pētera un Bertas
Garklavs meitu Hildegardi Gar-
klavs, dzim. 1923. g. 29. augustā.
pārvedot viņu uzvārdā ,,Žaguns ".

Personas, kam pret šo adop-
tāciju būtu kādi iebildumi, jā-
pieteic tādi šai pagasta tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas ,,Vald.
Vēstn.".

Pēc minētā termiņa nekādi
iebildumi netiks pieņemti un
adoptācija tiks apstiprināta.

Rembatē, 1930. g. 29. maijā.
7216b Priekšsēd. J. Kļaviņš.

Darbvedis J. Kalniņš.

Saldus iec. miertiesnesis pama-
tojoties uz Civ. proc. lik. 2011.
un 2012. p. un savu lēmumu
no 1930. g. 24. maija uzaicina
1930. g. 11. janvārī Brocēnu pa-
gastā, Kuldīgas apriņķī, Imaļu
krogā, mirušās Ievas Matīsa m.
Lauris, dzim. Kols mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas miertiesne-
sim Saldū, sešu (6) mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem. JNs 672 30.

Saldū, 1930. g. 27. maijā.
5493o Miertiesnesis Fr. Elaus.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1929. g. 10. augusta tiesas pa-
vēli Alvīne Lapsa, par tirgošanos
Latgales tirgū ar nederīgām,,Poļu
desām", sodita pēc Sodu lik.
210. p. pamata ar naudas sodu
Ls 25,— vai maksātnespējas
gadījumā ar vienu nedēļu aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. JNs 1121

Rīgā, 1930. g. 13. jūnijā.
7644z Miertiesu. J. Rorbachs.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1930. g. 7. marta spriedumu
Aleksandrs Skauģis, par netīra
ar kūts mēsliem piena pārdošanu,
sodīts pēc Sodu lik. 138. un 209.p.
ar Ls 15,— naudas soda vai ne-
maksas gadījumā ?— ar arestu uz
5 dienām.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. JNs 287

Rīgā, 1930. g. 13. jūnijā.
7645z Miertiesn. J. Rorbachs.

Ar Rīgas 5. iec. miertiesneša
1929. g. 14. augusta tiesa^pavēli
Klaudija Lapiņš, par tirgošanos
Daugavmalas tirgū ar vecu tār-
painu aitas gaļu, sod.pēc Sodu lik.
210'. p. ar Ls 25,— vai maksāt-
nespējas gadījumā ar vienu ne-
dēļu aresta.

Spriedums stājies likumīgā
spēkā. JNs 1134

Rīgā, 1930. g. 13. jūnijā.
7646z Miertiesn. J. Rorbachs.

Rīgas pils. 16. iec. miertiesnesis
uz Civ. proc, lik. 2011., 2014. un
2019. p.. pamata paziņo, ka pēc
1927. g. 14. janvārī Rīgā mirušā

Kārļa Feldberga ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantniekiem, legatā-
riem, fideikomisāriem, kredito-
riem u. t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rigā, 1930. g. 27. maijā.
5647o L. JVs 1151 30.

Miertiesnesis Bīlmanis.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 28. maija lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. p. un
1402. p. un Civ lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p. pamata naziņe,

ka pēc 1929. g. 11. apr. mir.
Grigora Pētera d. Reča ir at-
stāts mantojums, kas atrodas
Kaunatu pag. Ašanu sādžā, kā-
dēļ uzaicina visas personas, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar viņu ir kādas tiesības, kā
mantniekiem, pieteikt tās tie-
sības sešu mēnešu laikā pēc
piekritības, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,.V'ald.
Vēstu.". JNs 729. 5a89b

Rēzekne, 1930. g. 28. maijā.
Miertiesnesis J. Norvels.

Dreiliņu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliecību Ns 49105,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1927. g. 18. jiil. ,ar Andreja
Pētera d. Zvēra vārdu. H

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Elizabetes ielā JNs 14, dz. 3,
paziņo:

1) ' ka Vilhelma. Makpranga
prasības lietā pret Ābramu Kānu
par Ls 4000,— ar % un izdev.,
1930. g. 18. septembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Ābrama Kāna nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rīgā, Ga-
nību dambī JNs 26 II hip. iec,
ar zemes grām. reģ. JNs 1482,
(grupā 14, grunts Nš 53) un
sastāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala ar uz viņa atrodo-
šamies ēkām:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 35746,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 167746.64;

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

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

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

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

Rīgā, 1930. g. 2. jūnijā.
Tiesu izp. O. Štellmachers.

Rīgas apgabaltiesas Madonas *
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
JVs 11, paziņo, ka:

1) Jēkaba Sipāna prasību par
Ls 175 un Ls 30 tiesāšana* izde-
vumu piedzīšanas! , 1930.g. 18.sep-
tembrī, pīkst. lO, Rīgā,-Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē pirmā publiskā vairāksolī-
šanā pārdos Pētera Jēkaba d.
Sipāna nekustamu īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Vēja-
vas pagastā un sastāv no lauku
mājas ,,Lejas-Skrandas JVs 4",
ar zemes grāmatu reģistra JVs2!
un aptver 81,04 pūrvietas zemes
ar 99,7! taksācijas ienākumu
rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 6000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 2500,—
un ar 1925. g. 4. decembra
dāvināšanas līguma 3. iļ Jēkabam
Pētera d. Sipānam par labu no-
teiktām mūža tiesībām;

4) solīšana sāksies, saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p., no no-
vērtējuma summas, vai no hipo-
tēku parādu un priekšrocigu pra-
sību kopsummas, skatoties, kura
no šām summām būs augstāka
ūtrupes dienā;

5) personām, kas vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā 10/0 no apvērtēšanas
summas kā drošības nauda un
jā esniedz Tieslietu ministrijas
atļauja par šā nekustamā īpa-
šuma iegūšanas tiesībām, un

6) zemes grāmatas šim īpa-
šumam tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas nepielaist šī īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpie-
rāda līdz ūtrupes dienai.

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

Madonā, 1930. g. 14. jūnijā.
7614 Tiesu izo. v. i. A. Šterns.



Rīgas a pgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Nš 11, paziņo, ka:

1) lietā par piedzīšanu no
Kārļa Zajā par labu Elīnei
Lozovs viņas bērna Rasmas-
Arijas uzturam Ls 142,56. 1930.g.
18. septembrī, pīkst. 10, Rīgā,
Rīijas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē pirmā publiskā vairāk-
solīšanā pārdos Kārļa Jēkaba d.
Zaļā nekustamo īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Patku-
les pagastā un sastāv no Bikseres
muižas atdalītās jaunsaimniecī-
bas ,.Rūķīši JNs 37F, 37Fa", ar
zemes, grāmatu reģistra JNs 6674
un aptver 10,26 ha zemes;

2) nekustamais īpašums pār-
došanai vairāksolīšanā novērtēts
par Ls 50 0— -,

3) īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 2200;

4) solišana sāksies, saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1871. p., no
novērtējuma summas vai no
hipotēku parādu un priekšrocigu
prasību kopsummas, skatoties,
kura no šīm summām būs aug-
stāka ūtrupes dienā;

5) personām, kas vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā 10" i, no apvērtēšanas
summas kā drošības nauda un

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

Personām, kām ir kādas
tiesības nepielaist šā īpašuma
pārdošanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1930. g. 14. jūnijā.
7618 Tiesu izp. v. i. A. Šterns.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Madonā, Rīgas
bulv. 11, paziņo, ka:

1) lietā par piedzīšanu no
Ādolfa Liedeskalniņa par labu
Olgai Apaļais viņu ārlaulības
bērna Kārļa-Arvīda uzturēšanas
izdevumu segšanai par 14 gadiem,
skaitot no 1919. gada 6. septembra
pa Ls 71,43 gadā un Ls 72,66
tiesāšanās izdevumu, 19.30. g.
18. septembrī, pīkst. 10, Rīgā,
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē pirmā publiskā izsolē
pārdos Ādolfa Anša d. Liedes-
kalniņa nekustamo īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Virānes
pagastā un sastāv no Bučauskas
muižas atdalītām lauku mājām
,,Lapsukalni JNs 8F", ar zemes
grāmatu reģistra JNs 6986 un
aptver 17,56 ha zemes;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 2400,— ar
ar % un soda naudām un
izdevumiem;

4) solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p.' , no
novērtējuma summas vai no
hipotēku parādu un priekšrocigu
prasību kopsummas, skatoties,
kura no šām summām būs aug-
stāka ūtrupes dienā;

5) personām, kas vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā 10P/o no apvērtēšanas
summas kā drošības nauda un

6) zemes grāmatas šim īpa-
šumam tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības nepielaist šā īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jā-
pierāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 7619

Madonā, 1930. g. 14. jūnijā.
Tiesu izp. v. i. A. Šterns.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulvārī JVs 11, paziņo, ka :

1) lietā par piedzīšanu no
atbildētāja Andreja Stilla prasī-
tājai Antonijai Skulte par labu
viņas ārlaulības meitas Elzas
Skultes uzturam Ls 30 mēnesī,
skaitot no 1924. g. 21. jūnija,
izmaksājot par 3 mēnešiem uz
priekšu līdz ar 6°par nokavē-
tiem līdz iesūdzības dienai mak-
sājumiem, skaitot no iesūdzības,
t. i. no 1925. g. 21. novembra
līdz samaksas dienai un Ls 331,60
tiesas un lietas vešanas izdevumu,
1930. g. 18. septembrī, pīkst. 10,
Rīgā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē pirmā publiskā
izsolē pārdos Andreja Jāņa d.
Stilla nekustamo īpašumu, kas
atrodas Madonas apriņķī, Vie-
sienas pagastā un sastāv no
Viesienas muižas atdalītām lauku
mājām , Kalna-Tīži JNs 10", ar
zemes grāmatu reģistra JVs426 un
aptver 129,12 pūrvietas ar
114.41 taksācijas ienākumu rubļu
vērtību no zemes;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 4000,—;

3) īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3200
ar " o un izdevumiem;

4) solīšana sāksies, saskaņā
ar Civ. proc. lik. 1871. p.,
no novērtējuma summas vai no
priekšrocigu prasību kopsummas,
skatoties, kura no šām summām
būs augstāka izsoles dienā;

5) personām, kas vēlas pie-
dalīties vairāksolīšanā, ir jā-
iemaksā 10 %no apvērtēšanas
summas kā drošības nauda un
jāiesniedz Tieslietu ministrijas
atļauja par šā nekustamaīpašuma
iegūšanas tiesibām; un

6) zemes grāmatas šim īpa-
raam tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tiesības
nepielaist šā ipašuma pārdošanu,
ir tādas tiesibas jāpierāda līdz
ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā

Madonā, 1930. g. 14. jūnijā.

7620 Tiesu izp.v. i. A. Šterns.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada ,,Vald. Vēstn." 80. nu-
murā izsludinātā Jānim Veinēr-
tam piederošā Ukru pagasta
,,Vec-Žagares" muižas zemes gab.
ar zemes grāmatu reģ. JVs 10790.
pārdošana publiskā izsolē 1930.g.
18. jūnijā, pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 13. jūnijā.
7625z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,VaJd. Vēstn." 80. nu-
murā izsludinātā Paulam Lei-
manim piederošo Tērvetes pag.
,,Garušu" māju, ar zemes grā-
matu reģ. JNs 7801, pārdošana
publiskā izsolē 1930. g. 18. jūnijā,
pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 13. jūnijā.
7626z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,Vald. Vēstn." 81. nu-
murā izsludinātā Kārlim Pētera
dēlam Eglēm piederošo Sarkan-
muižas pagasta ,,Būze" māju, ar
zemes grāmatu reģ. Ns 842/2223
pārdošana publiskā izsolē 1930.g.
18. jūnijā, pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 14. jūnijā.
7622z Tiesu izp. Ķ. Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo,
ka šā gada „Vald. Vēstn."
81. numurā izsludinātā Izidoram
Vaivodam un Francim Staram
piederošo Dundagas pagasta ,,Ki-
ke" māju, ar zemes grāmatu reģ.
JNs 178/1193, pārdošana publiskā
izsolē 1930. g. 18. jūnijā, pīkst. 10
rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 13. jūnijā.
7623z Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavas apgabaltiesas Jelgavas
pilsētas tiesu izpildītājs paziņo, ka
šā gada ,,Vald. Vēstn." 89. nu-
murā izsludinātā Jāzepam Gas-
junasam piederošo Sarkanmuižas
pagasata ,,Elku" māju ar zemes
grāmatu reģ. JNs 2253/6094, pār-
došana publiskā izsolē 1930. g.
16. jūlijā, pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 13. jūnijā.
762Iz Tiesu izp. K. Burdais.

Latgales apgabalt. Ludzas iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā
JNs 1, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas tirdzniecī-
bas un rūpniecības bankas Ludzas
nodaļas prasību piedzīšanas no
Ludzas pilsoņa Samuila (Šmuila)-
Zalmana Leizera d. Kruppa,
pēc protestētiem vekseļiem ar
Latgales apgabalt. 1. civīlno-
daļas vadītāja sprieduma uz-
rakstiem no 1926. g. 13. marta,
14. jūnija un 23. septembra ar
JNsJNs 6949, 6950, 16720—16727,
26300, pavisam par summu
Ls 44.955,93 ar11 0 un piedzīšanas
izdevumiem, i930. g. 20. sep-
tembrī, sākot no pīkst. Kl rītā.
Latgales apgabalt. sēžu zālē,
Daugavpilī, Šosejas ielā JNs 37,
otrā publiskā izsolē pārdos
Ludzas pils. Samuila (Šmuiļa)-
Zalmana Leizera d. Kruppa ne-
kustamo mantu, kas atrodas
Ludzas pils. otrā kvartālā, Vents-
pils ielā Ns 52 un sastāv no Ludzas
pils. gruntsgabala zēnus 17!
kv. asis platībā uz dzimtslieto-
šanas tiesībām, ar divām koka
dzīvojamām mājām, pagraba tel-
pām un saimniecības ēkām , un

ta Latgales zemes grām. no-
daļas reģistra 262. folijā ((III sē-
juma);

2) kā minētā nekustamā manta
publiskai pārdošanai ir apvēr-
tēta par Ls 20.000, — un ap-
grūtināta ar hipotēku parādiem
par Ls 22.000;

3) ka solīšana saskaņā ar Civ.
proc. lik. 1871. p. not. sāksies
no apvērtēšanas summas vai
priekšrocīgo prasību summas,
skatoties uz to, kura no šīm
summām pārdošanas dienā būs
augstāka vai arī no solītās
summas;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties solīšanā jāiemaksā
drošības nauda — desmitā dāļā
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmtas šim īpa-
mam tiek vestas Latgales zemes
grāmtu nodaļā, Daugavpilī;

6) personām, kam ir kādas tie-
sības uz šo pārdodamo ne-
kustamo mantu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrada
līdz pārdošanas dienai;

7) visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabalt.
3. civīonodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī.

Ludzā, 1930. g. 10. jūnijā.
7447x Tiesu izp.K.Markvardts.

Latgales apgabalt. Ludzas iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā
JNs 1, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas tirdznie-
cības un rūpniecības bankas
Ludzas nodaļas un Leiba Ginz-
burga prasību piedzīšanas no
Ludzas pilsoņa Samuila (Šmuiļa)-
Zalmana Leizera d. Kruppa,
pēc protestētiem vekseļiem ar
Latgales apgabalt. 1. civīlno-
daļas vadītāja spriedumu uz-
rakstiem no 1926. g. 13. marta,
14. jūnija un 23. septembra ar
JNs.Ns 6949, 6950, 16720—16727,
26300 un Ludzas 1. iec. mier-
tiesneša sprieduma uzrakstiem
no 1928. g. 2. maija ar JNsJNs 775,
776, 778, 789 pavisam par
kopēju summu Ls 45.491,35 ar
°n un piedzīšanas izdevumiem,
1930. g. 20. septembrī, sākot no
pīkst. 10 rīta, Latgales apgabalt.
sēžu zālē, Daugavpilī, Šosejas ielā
JNs 37, otrā publikā izsolē pārdos
Ludzas pils. Samuila (Šmuiļa)-
Zalmana Leizera d. Kruppa ne-
kustamo mantu, kas atrodas
Ludzas pilsētas otrā kv., Vents-
pils ielā ar JNs 54 un sastāv no
Ludzas piisētas gruntsgabala
zemes 110 kv. asis platībā, uz
dzimts lietošanas tiesībām, ar
vienu cementa betona būvētu
elektriskās stacijas ēku;

2) ka minētā nekustamā manta
publiskai pārdošanai izsolē ir
apvērtēta par Ls 30.000,— un
ka saskaņā ar Civ. proc. lik.
1871. p. not. solīšana sāksies
no apvērtēšanas summas, vai
priekšrocīgo prasību summas,
skatoties uz to, kura no šām
summām pārdošanas dienā būs
summām pārdošanas dienā
augstāka vai arī no solītās
summas;

3) ka šī nekustamā manta
zemes grāmatās ievesta neskai-
tās, bet ir apgrūtināta ar hip.
parādiem par Ls 22.000;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; .

5) personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo nekustamo
'mantu, kas pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai;

6) visi papiri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Latgales apgabalt.
3. civīlnodaļas kancelejā, Dau-
gavpilī.

Ludzā, 1930. g. 10. jūnijā.
7448p Tiesu izp.K.Markvardts.

Latgales apgabalt. Ludzas iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Ludzā, Vakzāles ielā
JNs 1, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības bankas
Ludzas nodaļas, Micheļa Tei-
telbauma, Leiba Ginzburga un
Latvijas bankas prasību piedzī-
šanas no Samuila (Šmuiļa)-Zal-
mana Leizera d. Kruppa pēc
protestētiem vekseļiemarLatgalēs apgabalt. 1. civīlnodaļas
vadītāja sprieduma uzrakstiem
no 1926. g. 13. marta, 14. jū-
nija, 23. septembra ar JVsJNs6949,
6950, 16720—16727, 26300 no
1927. g. 26. oktobra ar JNs610b 27,
Ludzas 1. iec. meirtiesņeša
sprieduma uzrakstiem no 1928. g.
2. maija ar JVsJNs770,771,772,773,
777, 782, 787, 788 un Rēzeknes
apr. 1. iec miertiesneša sprie-
duma uzrakstiem no 1926. g.
14. septembra ar JVs 3193,
3194, pavisam par summu
Ls 46.649,30 ar «> ,, nri valstij
par labu Ls 14.56, 1930. e.
20. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Latgales apgabalt. sēžu zālē,
Daugavpilī, Šosejas ielā ,Vs 37,
otrajā publiskā izsolē pārdos
Ludzas pils. Samuila (Šmuiļa)-
Zalmana Leizera d. Kruppa ne-
kustamo mantu, kas atrodas
Ludzas pils. otrā kvartālā, Baz-
nīcas ielā JNs 20 un sastāv no
Ludzas pils. gruntsgabala zemes
343 kv. asis platībā, uz dzimts
lietošanas tiesībām, ar uz šās
zemes esošām koka dzīvojamo
ēku un saimniecības ēkām un
ievesta zemes grāmatās ar
-V: 350 (IV sēj.);

2) ka minētā nekustamā manta
publiskai pārdošanai apvērtēta
par Ls 15.000,— no kuras
summas ar iesāksies solīšana vai
arī no solītās summas;

3) ka šī nekustama manta
apgrūtināta ar hip. parādiem
nav un zemes grāmatas šim

īpašumam ved I atgalēs
grāmatu nodaļā, Daugavpilī;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) personām, kam ir kādas
tiesības uz šo pārdodamo ne-
kustamo mantu, kas pārdošanu
nepielaiž, tādas tiesības jāuzrāda
līdz pārdošanas dienai;

6) visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz minēto nekustamo
mantu, ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā, Daugavpilī. 7449x

Ludzā, 1930. g. TO. jūnijā.
Tiesu izp. K- Markvardts.

Latgales apgabalt. Ludzas iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Ludzā, Vakzāles i"lā
Ns 1, paziņo:

1) ka dēļ Latvijas tirdznie-
cības un rūpniecības bankas
Ludzas nodaļas, Latvijas bankas,
Micheļa Teitelbauma un Leiba
Ginzburga prasību piedzīšanas
no Ludzas pils. Samuila Kruppa
un Chaima Maņkova pēc pro-
testētiem vekseļiem ar Latgales
apgabalt. 1. civīlnodaļas vadī-
tāja sprieduma uzrakstiem no
1926. g. 13. marta, 14. jūnija
un 23. septembra ar NsNs 6949.
6950, 16720—16727, 26300!
26301, no 1927. g. 26. oktobra ar
JNs 6106 27., Ludzas 1. ' iec.
miertiesneša sprieduma uzrakstu
no 1926. g. 13. septembra ar
NsNs 3150, 3153, no 1928. g.
2. maija ar JNsJNs 774, 779,
780, 781, 783, 784, 785,
786 un Rēzeknes apr. 1. iec.
miertiesneša sprieduma uzrak-
stiem no 1926. g. 14. septembra
ar JNsJNs 3191 un 3192, par
kopēju summu Ls 49.636,62 ar
°/„ un valstij par labu Ls 22.70
ar piedzīšanas izdevumiem,
1930. g. 20. septembri, sākot no
pīkst. !0 rītā, Latgales apgabal-
tiesas sēžu zālē, Daugavpilī, šo-
sejas ielā JNs 37, otrreizējā publiskā
izsolē pārdos Ludzas pilsoņu
Samuila (Šmuiļa)-Zalmana Lei-
zera d. Kruppa un Chaima
Dāvida d. Maņkova nekustamo
mantu, kas atrodas Ludzas pil-
sētas septītā kvartālā, Rīgas
prospektā ar JVs 4, un Baznīcas
ielā ar JNs 5 un sastāv no Ludzas
pils. gruntsgabala zemes 436
kv. asis platībā ar .koka un
ķieģeļu ēkām uz dzimtslietošanas
tiesībām un ievesta Latgales
zemes grāmatu nodaļas reģistra
132 folijā (II sēj.);

2) ka minētā nekustamā manta
publiskai pārdošanai ir apvērtēta
par Ls 20.000,— un ka solīšana
sāksies no apvērtēšanas vai so-
iītās summas;

3) ka šī nekustamā manta ar
hip. parādiem apgrūtināta nav,

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties solīšanā, jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas šim
nekustamam īpašumam ved Lat-
gales zemes grāmatu nodaļā,
Daugavpilī;

6) personām, kam ir kādas
t.esības uz pārdodamo nekustamo
mantu, kas pārdošanu nepielaiž,
tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai;

7) visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo nekusta-
mo mantu, ir ieskatāmi Latgales
apgabalt. 3. civīlnodaļas kancelejā
Daugavpilī. 7450x

Ludzā, 1930. g. 10. jūnijā.
Tiesu izp. K. Markvardts.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļānos, Brī-
vības ielā JVs 32, paziņo:

I) ka dēļ Elzas Ernis prasības
par Ls 400|— ar o/0o/g un izdevu-
miem, pēc Maltas iec. miertiesn.
1929. gada 26. septembra JNs 700
izpildu raksta, Elzas Ernis pra-
sības par Ls 34,85 ar-°/0% un
izdevumiem pēc Maltas iec. mier-
tiesneša 1928. gada 30. oktobra
Ns 832 izpildu raksta Latgales
lauksaimnieku centrālā koopera-
tīva prasības par Ls 21,60 ar0«/0
un izdevumiem, pēc Rēzeknes
2. iec. miertiesneša 1928. gada
22. oktobra JNs 1055 izpildu raksta
Latviešu lauksaimnieku ekono-
miskās sabiedrības prasības par
Ls 48,94 ar'°'o un izdevumiem,
pēc Rēzeknes 1. iec. miertiesneša
1926. g. 10. decembra JNs 4254
izpildu raksta un Latviešu lauk-
saimnieku ekonomiskās sabiedrī-
bas prasības par Ls 124,70 ar
",'',. un izdevumiem, pēc Rē-
zeknes 1. iec. miertiesneša I926.g.
11. decembra JVs 2367 izpildu

raksta piedzīšanas, 1930. g. 23.
augustā, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Šosejas ielā JVs 37, publiskā
otrreizējā izsolē pārdos Vladi-
slava Matīsa d. Nagla īpašuma
tiesības uz 6/7 ideālām daļām no
nekustamas mantas, kas atrodas
Rēzeknes apr. Viļēnu pag., Jaun-
Muranu sādžas zemes robežās un
sastāv no zemniekiem piešķirtas
zemes 2 zemes gabaliem viensētas
JNs 23, kopplatībā 7,101 ha ar
saimniecības ēkām ar zemes grā-

matu reģ. JNs 17077 uz Vladislava
un Teklas Matīsa b. b. Nagļu
vārdiem:

2) ka no šīs nekustamas mantas
Vladislavam Naglim piederošā
ideālā daļa novērtēta publiskai
pārdošanai par Ls 2000,—, no
kādas summas iesāksies solīšana,
bet var to pārdot ari zem novēr-
tējuma cenas, saskaņā ar Civīl-
proc. iik. 1182. p.;

3) ka nekustama manta ap-
grūtināta ar hipot. parādu Ls
1300,— par labu Valsts zemes
bankai, bez tam Zolai Pētera m.
Naglis mūža lietošanas tiesības
uz 0,250 ha aramas zemes;

4) ka personām, kas vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā,
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas šai
nekustamai mantai ved Latgales
zemes grāmatu nodaļa;

6) ka visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā.

1930. g. 14. jūnijā. 7627z
Tiesu izp. v. i. 0. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēn»
iec. tiesu izpildītāja v. ; ., £u "
kanceleja atrodas Viļēnos, Bfī
vības ielā JNs 32, paziņo: '

1) ka dēļ Latvijas bankas pra
sības Ls 325 ar oo Qj p?c v£«"
kļānu iec. miertiesneša 1928
2. novembra Ns 640 spriedunu
uzraksta, piedzīšanas 1930 t23. augustā, pīkst. 10 rītā. Daugavpili, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Pētera Antona dStroda īpašuma tiesības uz 5 '
ideālām daļām nekustama īpa7

šuma, kas atrodas Rēzeknes apr
"

Varakļānu pag., Arklinieku sādžas
zemes robežās ar zemes grāmatu
reģ. Ns 8703 un sastāv no zem-
niekiem piešķirtas šņoru zemes-
a) aramas zemes, 1 zemes gabala
platībā 7,028 ha ar pie vi ņiem
uz 1/4 nčastka piederošām dalības
tiesībām nepārdalāmos sādžas
objektos un b) sētas vieta platībā
0,50 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1000,

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hip. parādiem par Ls 400,—:

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu ,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesa 3. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 14. jūnijā. 7630
Tiesu izp. v. i. Q, yilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā Ns 32, paziņo:

1) ka izpildot Latgales apgabal-
tiesas I. civīlnodaļas 1929. g.
5. tī. novembra rakstu JNs 10359
par Valsts zemes bankas prasības
Ls 414,53 ar sodanaudu piedzī-
šanu 1930. g. 23. augustā, pīkst.
10 rītā, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos
Mārtiņa Frola d. Mcrozova ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apriņķī, Varakļānu pa-
gastā, Kristeļu sādžas robežās ar
zemes grāmatu reģistra Ns 16569
un sastāv no Kristeļu sādžas
viensētas Ns 21 ar nosaukumu
,,()stravnoj" 2 zemes gabaliem
15,95 ha platībā ar ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasi-
bas īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 1000;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 14. jūnijā. 7629
Tiesu izpildītāja v. i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpild. v. i., kura kance-
leja atrodas Viļēnos, Brīvības
ielā Ns 32, pazini):

1) ka dēļ Aleksandra Ušacka
prasības par Ls 543,50 ar
pēc Latgales apgabaltiesas 2. ci-
vīlnodaļas 1928. g. 10.20. okt.
Ns 10635 izpildu raksta, piedzīša-
nas 1930. g. 23. augustā, pīkst. 10,
Daugavpilī. Latgales apgabaļ-
tiesas civīlnodaļas sēžu zāiq
publiskos torgos pārdos Ambrozija
(Ambruža) Taukuļa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apriņķī, Viļēnu pagastā, Taukoju
sādžā ar zemes grāmatu reģistg
JVs 6388 un sastāv no zemniekiem
piešķirtās zemes viensētas Nfi 3o,
platībā 2,335 ha ar ēkām:

2) ka īpašums publiskiem tītī-

giem apvērtēts par Ls 1000;
3) ka īpašums nav a pgrūtināts

ar hipotēku parādiem;
4) ka personām, kas vēlas p*

torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no aP"
vērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas šim īp*
šumam ved Latgales zem
matu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-

sības uz pārdodamo īpašumu, W
pārdošanu nepielaiž, tādas n*j
sības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. .

Visi papīri un dokumenti , at-
tiecošies uz pārdodamo īpašiiļ'
ir ieskatāmi Latgales apgao?''
tiesas 3. civīlnodaļas kancelei

1930. g. 14. jūnijā W"
Tiesu izp. v. 1. O. \ l!K '

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā Ns 32, paziņo:

1) ka dēļ Borko'vas krāj-
aizdevu sabiedribas prasības
Ls 190,15 ar °/po/0, pēc Rēzeknes
apriņķa 5. iec miertiesneša
1926. g. 16. marta Ns 154 sprie-
duma uzraksta, piedzīšanas
1930. g. 23. augustā, pīkst. 10,
Daugavpilī, Latgales ' apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
publiskos torgos pārdos Alekša
Staņislava d. Tropa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Barkavas pagastā ar no-
saukumu ,,Nātriņi" Ns 488F ar
zemes grāmatu reģistra Ns 10941
un sastāv no viena zemes gabala
-1. 17 ha platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 300;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 100;

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

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

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesi-
bas jāuzrāda līdz pārd. dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 14. jūnijā. 7631
Tiesu izpild.' v. 1. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
iec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā Ns 32, paziņo:

1) ka izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1928. g. 11./12. jūlija
rakstu Ns 6409 par Valsts zemes
bankas prasības Ls 876,70 ar
soda naudu piedzīšanu nojezupa,
Vladislava un Malvines Priževoi-
tiem, Viļēmi iec. miertiesneša
1928. g. 7. jūlija JNs 3187 izpildu
rakstu par Vidsmuižas krāj-aiz-
devu sabiedrības prasības Ls 190
ar 0/i)°'o un tiesāšanas izdevu-
miem piedzīšanu no Vladislava
Priževoita un Viļēnu iec. miert.
1929. gada 8. oktobra Ns 292.3
izpildu rakstu par Vidsmuižas
krāj-aizdevu sabiedrības prasības
Ls 74,47 ar %% un tiesāšanas
izdevumiem piedzīšanu no Vla-
dislava un Jezupa Priževoitiem,
1930. g. 23. augustā, pīkst. 10
rītā, Daugavpilī, Šosejas ielā 37,
pirmā izsolē pārdos Jezupa un
Vladislava Donata dēlu un Mal-
vines Donata m. Priževoitu ne-
kustamo mantu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Vidsmuižas pag.,
Brivcu sādžas zemes robežās ar
zemes gram. reģ. Ns 8237 uz pa-
rādnieku . vārdiem vienlīdzīgās
ideālās daļās un sastāv no zem-
niekiem piešķirtas zemes vien-
sētas 2 zemes gabaliem, ar kopēju
nosaukumu ,,Smilšu kalns", kop-
platībā 5,330 ira-, ar dzīvojamo
ēku;

2) ka nekustamā manta no-
vērtēta publiskai pārdošanai par
Ls 600,— ;

3) ka nekustamā manta nav
nekur ieķīlāta;

4) ka personām, kas vēlas
piedalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesas depozitā,
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas šai ne-
kustamai mantai ved Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

6) ka visus rakstus un doku-
mentus, attiecošos uz pārdodamo
mantu, var apskatīt Latgales
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā.

1930. g. 14. jūnijā.
7628z Tiesu izpild. v. i. O. Vilks.



Paziņojums.
1930. g. 13. jūnijā finanču

ministris pagarinājis Latvijas ķie-
ģeļu rūpniecības un būvniecības
akciju sabiedrībai dibināšanas
termiņu līdz š. g. 4. augustam.

Tirdzniecības nodaļas
priekšnieks P. Kalnozols.

7665o Revidents A. Celmiņš.

Rīgas prēf. 12. iec. priekšnieks
pārdos otrreizējā publiskā vairāk-
solīšanā 1930. g. 26. jūnijā,
pīkst. 11, Rīgā, Ropažu ielā Ns 19,
pils. Pēterim Ozoliņam piederošu
kustamu mantu,' sastāvošu no
1 gāzes ģeneratora katla un
4500 pudiem Beļģijas baltā kau-
sējuma smilts baltā stikla
izgatavošanai un novērtētu par
Ls 950. 7657o

Latgales apgabaltiesas Viļēnu
jec. tiesu izpildītāja v. i., kura
kanceleja atrodas Viļēnos, Brī-
vības ielā JNs 32, paziņo:

1) ka dēļ Valsts zemes bankas
prasības par Ls 326 ar soda
naudu, pēc Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas 1929. g.
5. 6. novembra Ns 10306 raksta,
Latvijas bankas Rēzeknes noda-
ļas prasības par Ls 414,07 ar
°o°o> P*Rēzeknes 1. iec. mier-
tiesneša 1928. g. 4. novembra
Ns 1498 sprieduma uzraksta un
Latvijas bankas Rēzeknes nod.
prasības par Ls 414,07 ar
pēc Rēzeknes 1. iec. miertiesneša
1928. g. 20. novembra Ns 1647
sprieduma uzraksta, piedzīšanas
1930. g. 23. augustā, pīkst. 10,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,

publiskos torgos pārdos Vladi-
slava Jezupa d. Rampana ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Viļēnu pag., Trupu
sādžas zemes robežās ar zemes
grāmatu reģistra Ns 6827 un
sastāv no zemniekiem piešķirtās
šņoru zemes: a) aramzemes 3 ga-
bali platībā 4,547 ha ar pie
viņiem uz > 7 učastka piederošām
dalības tiesībām nepārdalāmos
sādžas objektos un b) sētas vieta
platībā 0,368 ha; 1

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2(900;

3) īpašums nav apgrūtināts ar
jlipotēku parādiem; /

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

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

Personām, kam ir kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
ias jāuzrāda līdz pārdos, dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 14. jūnijā. 7632
Tiesu izpild. v. i. O. Vilks.

liepājas notārs Ž. Kaupiņš
paziņo, ka mežu rūpniecības un
tirdzniecības akciju sabiedrība
,,Brāļi Hilmaņi" atceļ un iznī-
cina ģenerālpilnvaru, kas izdota

. .no minētās akciju sabiedrības
Icchokam Hirša d. Rabinovičam
un apliecināta no notāra Kaupiņa
.1927. g. 28. decembrī ar reģistra
JNs 16558, kā arī visas uz minētās
pilnvaras pamata trešam per-
sonām tālāk izdotās pilnvaras.
7642z Notārs Ž. Kaupinš.

"€itu iestāžu
sludinājumi.

. -

Paziņojums.
1930. gada 30. maijā finanču

.ministris apstiprinājis Latvijas
akciju sabiedrības „Siemens" sta-
tūtu § 7. grozījumu, saskaņā
ar ko sabiedrība izlaiž 1500 jau-
nas III izlaiduma akcijas par
Ls 100 katru, kupirās pa 5 akci-
jām, kopsummā par Ls 150.000
nominālvērtībā, sastādot tādā
kārtā visu pamatkapitālu

?Ls 250.000 lielu, kas sadalās
2500 akcijās pa Ls 100 katra.

Izlaiduma noteikumi šādi:
1) Sabiedrība izdara trešo

!|akciju izlaidumu kopsummā par
Lsl50.000, sastāvošu no 1500 ak-

ācijām par Ls 100 katra, kupirās
pa 5 akcijām.

2) Jaunizlaistās akcijas pie-
dalās dividendē no 1. aprīla
1930. g.

3) Jauno akciju izlaišanas kurss
Ls 1(17 ,10, pie kam ne mazāk
kā Ls 5,10 no katras akcijas
ieskaitāmi sabiedrības rezerves
kapitālā.

4) Iepriekšējo izlaidumu akciju
īpašnieki bauda priekšrocības tie-
sības uz jauno akciju iegūšanu
viena mēneša laikā, skaitot no
jau n izlaiduma apstiprināšanas
dienas, pie kam uz katrām 2 ie-
priekšējo izlaidumu akcijām
viņiem tiesības pieprasīt 3 jaunas
akcijas.

5) Ja iepriekšējo izlaidumu
akciju īpašnieki savas priekš-
rocības tiesības uz jauno akciju

- iegūšanu 4. p. noteiktā laikā
neizmantotu, tad pārpalikušās
akcijas piedāvājamas svešām
personām.

6) Pie parakstīšanās uz akci-
jām jāiemaksā par katru akciju

io akciju pārdošanas cenas,
i i likums valdes noteiktos

apmēros un termiņos.
_ 7) Visām akcijām jābūt sada-

lītām starp akciju ieguvējiem
un pilnīgi apmaksātām ne vēlāk
kā divu mēnešu laikā, skaitot no
jaunizlaiduma apstiprināšanas
dienas.

8) Parakstīšanās uz jaunā iz-
laiduma akcijām izdarāma pie
Latvijas akciju sabiedrības ,,Sie-
mens" valdes, Rīgā, Aspazijas
bulv . JVs 3, dz. 1.
Tirdzniecības nodaļas

priekšnieks P.Kalnozols.
Revidents A. Celmiņš.

Dzelzceļu I ii ia pi-ks
savā kantorī, Rīgas I stac. ēkā
š. g. 21. jūnijā, pīkst. 11,

izdos otrreizējā rakstv. izsolē
cēlu bruģēšanas darbus

Zemitānos.
Drošības nauda Ls 150,—.
Tuvākas zinas iecirkņa kantorī

darblaikā. ' l 1740 ' 7688

Zemkopības departamenta
kultūrtechniskā daļa

š. g. 29. jūnijā, pulksten 9,
izdos mutvārdu izsolē Ludzas
apriņķa, Kārsavas pagasts Solās
fermas (4 km no Pureņu stac)

pļavas
vienreizējai nopļaušanai.

Izsole notiks uz vietas. 7658

Maiiipas stacijā
1930. g. 18.jūnijā,plkst. 10, notiks

ūtrupe,
kura pārdos vairāksolīšanā
vienu dzelzs mucu ar mājlopu
asinīm, svarā 375 kilogrammi,
pienākusi š. g. 6. jūnijā no Lie-
tavas stacijas Virbalis preču zīmes
JVs 114801, nosūtītājs ,,Odynies
un Co", saņēmējs a s F. V.
Nather. 7660o

Valsts dzelzceļu IX ceļu
iecirkņa kantorī,

Liepājas stacijas ēkas II stāvā,
1930.g. 25. jūnijā, pulkst. 11,

izdos jauktā izsolē

80.000 gaUaisliiplinii
ieioHoiau darbus

Liepājas mezglā.
Drošības nauda Ls 100,—.
Tuvākas zinas iecirkņa kantorī

no pulkat. 9—15. 7634

Zasas pagasta padome
(Jēkabpils apr. caur Zasu).

1930. g. 26. jūnijā, pulkst. 12,
Zasas pagasta namā,

ixāom jautitti izsolē

Zasas pagasta nama
pfirUūves darbus.
Pie izsoles pielaidīs personas,

kuras būs iemaksājušas Ls 1000
drošības naudas vai iesniegušas
kredītiestāžu garantijas un uz-
rādījušas apliecības par agrāk
kārtīgi izvestiem būvdarbiem.

Pagasta padome patur tie-
sības izdot vienam no 2 pēdējiem
mazākprasītājiem, kuru tā atzīs
par drošāku darbu kārtīgā iz-
vešanā. I* 7518

Pagasta valde.

Liepājas-Aizputes apr. polic.
3. iec. priekšnieks paziņo, ka
1930. g. 1. jūlijā, pīkst. 10, pārdos
Nīkrāces pagastā pie Nīkrāces
pagasta mājas otrā atklātā vai-
rāksolīšanā kustamu mantu, pie-
derošu Ādamam Ābolam, sastā-
vošu no vienas ķēves, viena teļa,
vieniem vienjūga ratiem, diviem
skapjiem, viena piena separatora
un viena sivēna un novērtētu
kopā par Ls 245,— protestēta
vekse|a parāda piedzīšanai par
labu Natām KHam, saskaņā ar
Liepājas pilsētas 3. iec. miertiesn.
izpildu rakstu Ns 1014 no 1929. g.
9. jūlija. 764Iz

Madonas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
26. jūnijā, pīkst. '10 pie Oļu pag.
nama izpārdos vairāksolīšanā Jā-
nim Stabiņam piederošu kustamu
mantu, sastāvošu no viena velo-
sipēda, nocenota par Ls 40,—,
izpildot Rigas apgabaltiesas pro-
kurora rakstu no 1930. g. 10.niaija
JNs 12756.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas 7578z

Paziņojums.
1930. g. 13. jūnijā Finanču ministris apstiprinājis statūtus

Ultramarīna fabrikas akc. sab-bai „Dr. C. Leverkus & dēli",
kūpas mērķis ir:

1) iegūt atklātai tirdzniecības sabiedrībai ,,Dr. C. Leverkus
& dēli" piederošo ultramarīna fabriku, kura atrodas Rīgā, Jaun-
Mīlgrāvī. Carnikovas ielā Ns 1 3; 2) ražot ultramarīnu un citas
krāsas un tirgoties ar tām.

Šo mērķu sasniegšanai sab-ba pārņem savā īpašumā atklātai
tirdzniecības s-bai ,,Dr. C. Leverkus & dēli" piederošo ultramarīna
fabriku ar visiem tās aktīviem un pasīviem, kā mantu, tiesībām,
saistībām un pienākumiem, ar visām fabrikas un preču markām,
tāpat arī ar nekustamiem īpašumiem, kas atrodas Rīgas pils,
V hip. iec. ar zemes grām. reģ. Ns 641 un atdalītos muižas zemes
gabalus Mīlgrāvī ar zemes grām. reģ. JNsJNs 482, 489, 504, 510
940 un 1050 ar visām ēkām un piederumiem uz abpusīgi pārbaudītās,
uz 1930. g. 1. janv. sastādītās bilances pamata, ievērojot visus
likuma noteikumus.

Pamatkapitāls Ls 1.000.000.— kurš sadalās 1000 akcijās
pa Ls 1000— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā.
Sabiedrību dibina sekojoši Latvijas pilsoņi:

1) Volfgangs Kīns (Kuehn), dz. Rīgā, Aspazijas bulv. Ns 6; .
2) Eižens Vīdemans (Viedemann), dz. Rīgā, Skolas ielā JN°I4, dz.8;

Vācijas pilsoņi:
3) Kārlis Hermans Leverkus;
4) Kārlis Juliuss Leverkus;
5) Alfrēds Leverkus.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieks P. Kalnozols.
7664v Revidents Aug. Celmiņš.

Madonas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
25. jūnijā, pīkst. 11, Mētrienas
pag. ,,Trimpu|os" izpārdos vai-
rāksolīšanā Mārtiņam Sumbiņam
piederošu kustamu mantu, sastā-
vošu no vieniem dzelzasu vāģiem,
nocenotiem par Ls 32,—, izpildot
Madonas apr. 3. iec miertiesneša
rakstu no 1930. g. 20. marta
JVs 1051.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Madonas apr. policijas 1. iec.
priekšnieks paziņo, ka 1930. g.
28. jūnijā, pīkst. 15, pie ,,Boķu "
skolas Bērzaunes pagastā izpār-
dos vairāksolīšanā Pēterim Sīlim
piederošu kustamu mantu, sastā-
vošu no viena sienas pulksteņa,
vērt. Ls 8,— un vienas gaļas māla-
inās mašīnas, vērt. Ls 4,—, no-
cenotu kopā par Ls 12,—, iz-
pildot Madonas apr. 3. iecirkņa
miertiesneša rakstu no 1930. g.
28. maija Ns 434.

Izzināt sarakstu, atsevišķas
mantas nocenojumu, kā arī ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas. 7579z

Prodes pagastam
(Ilūkstes apriņķī), vajadzīgi

4 skolota]! -]os.
Prodes un Gulbenes 4-klasīgām
pamatskolām pa 1 skolotājam-jai,
un Baltmuižas 6-kiasīgai — 2 sko-
Iotāji-jas.

Vēlēšanas noliktas uz 1930. g.
1. jūliju, pīkst. 12, Prodes pagasta
namā. Kandidāti, kuri vēlētos .
minētās vietas ieņemt, tiek uz-
aicināti piesūtīt dokumentus par
skolotāja tiesībām pagasta valdei
līdz š. g. 27. jūnijam. Pasta
adrese: Subata, , dzelzceļa st.
Eglaine. 7640z

gvardes pagasta valdei,
Kuldīgas apriņķī, caur Zvārdi,

vajadzīgs

Fajona. austs.
Alga Ls 150,— mēnesī, brīvs

dzīvoklis ar apkurināšanu un
>/2 pūrvietas zemes, piemaksas
pēc Tautas labklājības mini-
strijas noteikumiem.

Vēlēšanas pagasta padome iz-
darīs šī gada 5. jūlijā, pīkst. 12
dienā Zvārdes pagasta namā.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties
pie pagasta valdes rakstiski vai
ierasties personīgi pie padomes
vēlēšanu dienā. Tuvākā dzelz-
ceļa stacija Saldus, 15 km,
Auce — 24 km. 7333b

Priekšsēd. v. Valters.
1 Darbvedis Ekerts.
Latvijas universitātes leģitimā-

cijas kartiņa Ms 12777 ar Jāņa
Romāna Skujiņš vārdu pazaudēta

I un tiek izsludināta par nederīgu.

Valmieras apr. slimnīcai
vajadzīgs

ielofs-ieiltois. '
Kandidāti ar tiesībām un at-

tiecīgu praksi top lūgti pieteikties
Valmieras apr. valdē līdz š. g.
11. jūlijam, kurā dienā pīkst. 14
notiks feldšera pieņemšana. Jā-
uzrāda dokumenti. — Feldšeram
jāprot arī slimnīcas kancelejas
darbi. Alga pēc vienošanās.
7639z Apriņķa valde.

Latvijas universitātes medicīnas
fakultātes zobārstniecibas nod.
studentei Helenei Brūveris, dzim
Zakss, 1927. g. 10. okt. izsniegtā
studiju grāmatiņa ar JVs 9910
nozaudēta un tiek skaitīta kā
nederīgs dokuments. 7661o

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliecību Ns 40628,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1929. g. 8. okt. ar Jāņa Jāņa d.
Kalešs vārdu, dzim. 1900. g.
6. febr., iedzīv. Zvaigžņu ielā
JNs 24, dz. 16. 765

Daugavpils apr. pol. 2. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
nozaudēto kara klausības aplie-
cību Ns 8816, izd. no Daugavpils
kara apr. priekšu. 1926. g.
31. martā ar Zacharija Urija d.
Koblencs vārdu. 7673o

Zemkopības ministrijas mežu departaments
1930. g.30. jūnijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv. 6, dz. 10, ist.8,
izdos rakstveida sacensībā pa vienību cenām podnieku darbus,
kupi jāizpilda:
1) Raiskuma meža skolā, Raiskuma muižā;
2) Kārķu virsmežziņa un kancelejas darbinieku dzīvojamā ēkā

Turnas muižā. Drošības nauda Ls 100;
3) Vecmoku virsmežziņa dzīvojamā ēkā Kaives muižā. Drošības

nauda Ls 100;
4) Piebalgas virsmežniecības IV iec. mežziņa kancelejas ēkā Bānūžu

muižā. Drošības nauda Ls 50;
5) Smiltenes virsmežniecības II iec. mežziņa dzīvojamā ēkā Cimzes

pusmuižā. Drošības nauda Ls 50;
6) Nītaures virsmežniecības III iec. mežziņa dzīvojamā ēkā Viegliņa

mājās. Drošības nauda Ls 50;
7) 57 mežsargu dzīvojamo ēku jaunbūves šādās virsmežniecībās un

apgaitās: Alūksnes — 1, Baldones — 10., Balvu — 22., Bīriņu —
4., Bruņniecības — 43., Dundagas — 16., Grīvas — 27., Gul-
benes - Dravnieku. lecavas-Kraķu un Vilkupērāja, Jēkabpils —
II., 16. un 20., Kārsavas — 3., 8., 9., 19. un 37., Kokneses — 18.
un 35., Krāslavas — 49., Lipnas — 7. un 31., Lubānes — 14. un 2.,
Madonas — 15., Nītaures — 18., 23., 24. un 29., Piltenes — 20.
un 25., Rēzeknes — 4. un 38., Rušonu — 15. un 27., Zilupes —
4., 15. un 29., Sasmakas — 14., Skrundas — 12., 18., 24., 41. un
5., Slates — 12. un 13., Stāmerienes — 13. un 29., Ugāles - Kļau-
dangas un Jaunieku, Varakļānu — 20., Vecmuižas — 8., 12. un
22., Ventspils — 15. un 29. Drošības nauda par katru mež-
sarga ēkas vienību Ls 30.

Piezīme. Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts
iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas
hipotēku bankas un Valsts zemes bankas ķīlu zīmes pēc kursa un
3) Latvijas bankas un citu kredītiestāžu garantijas.

Rakstiskie cenu piedāvājumi ar augstāk minētiem nodroši-
nājumiem un zīmognodevu Ls 0,40 apmērā iesniedzami pirms rak-
stiskās sacensības sākuma slēgtās aploksnēs sacensības kommi-
sijai, vai iesūtāmi ? pa pastu Mežu departamentam Rīgā, Kalpaka
bulv. Ns 6, ar uzrakstu uz aploksnes: „Mežu departamenta 1930. g.
30. jūnija podnieku darbu rakstveida sacensības kommisijai". Ar
nepilnīgu drošības naudu un pēc 1930. g. 30. jūnija, pīkst. 12, ie-
sniegtās aploksnes neievēros.

Pēc paziņojuma saņemšanas par sacensības apstiprināšanu
7 dienu laikā jānoslēdz līgums. Ar sacensību noteikumiem un būv-
plāniem var iepazīties, kā~ arī saņemt cenu iesniegumu blankas Mežu
departamentā Rīgā, Kalpaka būlv. JNs 6, dz. 10, ist. 8.
7690r L 1739 Mežu departaments.

Šoseju mi zemes u|n departaments
izsludina uz š.g. 1. jūliju, pīkst. 11, savās telpās, Gogoļa ielā 3, ist. 468

rakstveida sacensības
kārtējas autobusu satiksmes koncesiju izdošanai

uz šādām līnijām:
1) Rīga-Jurmala-Sloka. Nodrošinājums Ls 5.000;
2) Rīga-Cēsis-Valmiera. Nodrošinājums Ls 2.
3) Kandavas pilsēta-Kandavas stacija. Nodrošinājums Ls 1.000.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 469, parastā darba
laikā. ' L 1774 7686x

Izglītības ministrijas Skolu departaments
1930. g. 20. jūnijā, pīkst. 10 dienā, Būvniecības biroja telpās Rīgā,

Valdemāra ielā Ns 36-a, 3. stāvā

izdos otrreizējā jauktā izsolē
1) Valsts Jelgavas arodskolas rementa darbus, drošība Ls 190,—;
2) Valsts Ventspils arodskolas rementa darbus, drošība Ls 400,—.

Ar darbu aprakstiem un izsoļu nosacījumiem var iepazīties
1. M. Būvniecības birojā, Rīgā, Valdemāra ielā JNs 36-a, darba laikā,
tālrunis 28612. L 1746 7689x

Karo min. budžetu un kredītu pārraide
(Valdemāra ielā Ns 10 12)

iegādās jauktā izsolē
1930. g. 2. jūlijā, pīkst. !I-os' Izsoles droš.

par tonnu
1) Sāli 225 ton. Ls 2,50

2) Rīsus 120 „ ,, 25 —
3) Piparus 2 ,, ,, 250,—
4) Lauru lapas 0,8 „ ,, . 100 —
5) Tēju 3,5 „ „ 500 —
6) Cukuru 215 ,, „ . 25—

Tuvāki paskaidrojumi — Kara min. budžetu un kredītu pār-
valdes apgādības nodaļā Valdemāra ielā JNs 10.12 (ie-eja no Eli-
zabetes ielas), dz. 4, istaba 7, katru darbdienu parastā darba laikā.

7687x L 1735

P. T. depnrtom. soluens dorUnīcn
izsludina š. g. 1. jūlijā rakstveida izsoli uz:

1) Volframa kontaktiem 15000 gab.
2) alumīnija skārdiem 400 kg.
3) divvadīgu mikrotēlefonu auklu . . . 1000 m.

Izsole notiks minētā datumā pīkst. 11, p. t. departamenta
saimniecības daļas 10. ist., Aspazijas bulv. 15. Izsoles dalībniekiem
iemaksājama drošības nauda 10% apmērā no piedāvājumu kop-
summas. Izsoles un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas
komercdaļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un
n o 12.39—14. l* L1722 7571

Jīluitas departaments
vārdos sacensībā

pret tūlītēju samaksu,

ZĀLI PĻAUJAI,
apm. 6—7 pūrvietas, bij. Amerikāņu Baltijas fabrikas territorijā,
Jaunmangaļos.

Piedāvājumi, slēgtās aploksnēs, ar uzrakstu ,,Pļaujas zāles
pirkuma sacensībai", apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu, iesnie-
dzami Muitas departamentam līdz š. g. 30.jūnijam, pulksten 12 dienā.

Tuvākas ziņas izsniedz Muitas departamenta Imobiļu darb-
vedībā, Rīgā, Valdemāra ielā JVs la, ieeja no Citadeles ielas, darb-
dienās no pulksten 9—15. 7636v

Jelgavas ņilsetas valde
1930. g. 1. jūlijā, pulksten 12,

izdos rakstveida sacensībā:
1 trīsfāzu strāvas eļļas transformatoru 10KVA 15000V—400/231V.

270 gab. augstsprieguma izolatoru galvas.
I komplektu augstsprieguma pārsprieguma iekārtu.
3 gab. augstsprieguma čaulu aizsargus.

1330 kg kaila vara vadus dažādā šķērsgriezumā.
lOOgab. vienfāžu strāvas skaitītājus 3 amp. 220 voltu.
100 ,, ,, ,, ,, 5 amp. 220 ,,
20 ,, trīsfāzu ,, ,, 3x5 amp. 380/220 voltu.
5 , „ „ ,, 3x15 amp. 380/220 „
5 „ „ „ „ 3x20 amp. 380/220 „

50 ,, pārnesamos mājturības skaitītājus 5 amp. 220 voltu.
iedarbības jauda 200 vatu.

50 „ strāvas aprobežotājus 35—50 vatu 220 voltu.
Piedāvājumi valsts valodā slēgtās aploksnēs un nomaksāti

ar Ls 0,80 lielu zīmognodevu, pieliekot 10% drošības naudas un
preēu paraugus, iesniedzami Jelgavas pilsētas valdei ne vēlāk kā
sacensības dienā līdz pulksten 10.

Tuvākas ziņas un techniskie noteikumi saņemami
^

Elektrības
uzņēmumā darba' dienās no 8—14. 2*

7637v Jelgavas pilsētas valde.

Liepājas virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 1. jūlijā, pulksten 12, Liepājā,
Prefektūrā,

saimnieciskā kārtā sagatavotu dedzināmo malku:
Vienība JNs 1. 111 Liepājas iec. mežniecībā, Vitiņa un Orbas apg.

mežā, 310,29 steri, vērtībā Ls 1240,—.
Vienība JNs 2. IV Gaviezes iec. mežniecībā, mežā Kocita un Kubila

apg., 264,81 steri, vērtībā Ls 1060,—.
Vienība JNs 3. V Nīcas iec. mežniecībā, mežā, Otaņka un Gandra

apg., 168,37 steri, vērtībā Ls 675,—.
Izsolē pielaidīs personas kuras iemaksās 10% drošības naudas

no novērtējuma summas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz

10% no nosolītās summas.
Malka pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas

atrodas bez pārmērišanas un šķirošanas.

Ja pircējs 2 nedēļu laikā samaksā visu pirkšanas summu, tad
līgums nav slēdzams.

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

Tuvākas zinas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 7638v Liepājas virsmežniecība.



Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa .Vs 9045 ar Ernas
Kalniņš, dzim. Škilinš, vārdu
pazaudēta un tiek izsludināta par
nederīgu. 7682o

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu rezervista
Hamerichs, Tilips-Fridrichs-Je-
kohs, dzim. 1898. g., nozaudēto
kara klausības apliecību Na 20625,
izd. no Rīgas kara apr. priekšn.
1925. g. 23. oktobrī. 7655o

Rīgas prēf. 3. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu rezervista
Ulmanis, Antons, dzim. 1895. g.
19. maijā nozaudēto kara kļaus.
apliecību .VsI4102, izd. no Valmie-
ras kara apr. priekšn. 1924. g.
28. novembrī. 7654o

Rīgas apr. polic. 1. iec. priekšn.
izsludina par ned. ieroču atļauju
JNs 916, izdotu no Rīgas apriņķa
polic. 1. iec. pr-ka 1928. g.
15. septembri ar Kārļa Eimanis
vārdu. 7550z

Atītes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
k-kšz. pasi JNs24. izd. no Priekules
rec, P'lic. pr-ka 1920. g. 10. maijā
ar Kristapa Viļā d. Jurkovskis
vārdu. 5401b

Bauskas apr. pol. 1. iec. priekš-
nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto velosipēda braukšanas
atjauju JNs 376, izd. no Bauskas
apr. priekšn. uz 1930. g. Honem
Vulfsonam. 7674o

Daugavpils apr. polic. 2. iec.
prtekšnieks izsludina par ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekš.
pasi ser. JZ Ns 010318, izd.
1928. g. 4. sept. no Ungurmuižas
pag. valdes ar Jāņa Baloža v.

Izvoltas pagasta valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz.
pasi, vecā parauga, JNs 601,
izd. 110 Aulejas pag. valdes
1924. g. 17. jūnijā ar Martas
Pētera m. Michailivas vārdu;
2) Latv. iekšz. pasi, vecā parauga,
JNs 4200, izd. no Izvoltas pag.
valdes 1922. g. 10. augustā ar
Grigorija Alekseja d. Aleksejeva
vārdu; 3) karakl. apl. JNs 40224,
iz<J. no Daugavpils kara apr.
pr-ka 1925. g. 7. decembrī ar
Anisima . Konona d. Ivanova
vārdu; 4) Latv. iekšz. pasi ser.
JT JVs 011901, izd. no Izvoitas
pag, valdes 1929. g. 29. janvāri
JNs 3507, ar Artamona Iļjina
vārdu; 5) Latv. iekšz. pasi ser.
JT JVs 009964, izd. no Izvoltas
pag. valdes 1928. g. 9. februāri
Ns 1563,ar Donata Spalvas vārdu:
6) Latv. iekšz. pasi, vecā pa-
rauga, Ns 4451. izd. no Naujenes
p4g. valdes 1925. g. 2. janvārī
ar Filipa Semena d. Avdejeva
vārdu un karakl. apl. Ns 2972,
izd. no Daugavpils kafa apr.
pr-ka 1921. g. 3. janvārī, ne-
derīgam kara dienestam Fi-
lipam Semena d. Avdejevam ;
7) Latv. iekšz. pasi, vecā pa-
rauga, izd. no Naujenes pag.
valdes 1921. g. (numurs nav
zināms) ar Jevgeņijas Nikifora m.
Filipovas vārdu. 5674x

Līgatnes pag. valde izsludina
pir nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. NP Ns 024241, izd.
no Līgatnes pag. valdes 1927. g.
5. i "v., un kara kļaus, apliecību
.V: 31871, izd. no Rīgas kara
apr. pr-ka 1926. g. 16. janv.,
ar B 'rnharda Freimaņa v. 5666b

Lenču pag. valde izsludina
par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu zirga pasi Ns 02102,
izd. no Salaspils pag. valdes
?025. g. 19. dcc, ar Miķefa
Valdmaņa vārdu, kas pirk-
šanas ceļā pārgājusi uz ļāņa
Bērziņa vārdu. _ 54(»2h

Ventspils apr. priekšnieks izslu-
din 1 par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ns 22108,
izd. no Rēzeknes kara apr.
priekšn. 1924. g. 20. nov. ar
Staņislava Barsuka vārdu. 7679o

Ventspils apr. pol. 2. iec.
priekšnieks izsludina par nederīgu
pieteikto par nozaudētu zirga
pa"i Ns 14748, izd. no Dundagas
pag. valdes 1930. g. 21. maijā
ar Jēkaba Rozenšteina vārdu.

Sesavas pagasta valde izsludina
par nozaudētiem un tamdēļ ne-
derīgiem šādus dokumentus:
1) Latv. iekšz. pasi Ns 1336,
lit. LL Ns 020036, izd. 1928. g.
28. jūlijā ar Teodora-Alfrēda
Zīliška vārdu un 2) zirga pasi
Ns 124, izd. 1926. g. 10. februārī
ar Dāvus Rutkis vārdu. 5672x

Vecgulbenes pag. valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
zirgu pasi Ns 23.. ser. 17771,
izd. no Oļu pag. valdes 1925. g.
12. dec. ar Hermaņa Dāvida d.
Kuške vārdu. 5445b

Vidrižu pag. valde izsludina
par nederīgu kumeļa reģistrāc.

zīm '' N» 23. izd: no Nabcs pag.
vtfdes 192". g. 22. okt. ar

Kārlim Vēverim piederošu
kuneļu-kēvi: zīme pieteikta par
nozaudētu. >*46b

Biržu pa?, valde, Jēkabpils
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto Latvijas iekšz. pasi
ser KV -V? 011375. izd. no
Biržu pag. valdes 1927. g. 27. okt.
ar Anna Jaunzeinis, dzim.
Drēbs vārdu. 5665b

Lestenes pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi

ser CV Ns 015190 590. izd. no šis
pag. valdes 1928. g. 23. febr. un
2) velosipēda atļauju Ns 290, kas
izd. no Tukuma-Talsu apr. pol.
2. iec. priekn. š. g. 31. martā

ar Žaņa-Alberta Ķleivo vārdu.

Mārsnēnu pag. valde izsludina
par nederīgu pieteikto par no-
zaudētu iekšz. pasi Ns 316,
ser. CL Ns DD2916, izd.
no šās pag. valdes 1927. g.
28. okt. ar Karlīnes Kļaviņš
vārdu. 5442 b

Priekules pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistrācijas zīmi Ns 34, izd.
no šīs pag. valdes 1925. g.
16. dec. ar ļana Benka v. 5667b

Praulienas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozau-
dētus dokumentus: 1) Latvijas
iekšz. jaunā parauga pasi

Ns 020458, izd. no Andrupenes
pag. valdes 1927. g. 16. dec.
ar Zunda Genrjvefa vārdu, un
2) kumeļa reģistrācijas zīmi
Ns 103, izd. no Praulienas pag.
valdes 1927. g. 12. martā ar
Jāņa Laimoņa vārdu uz viņam
piederošā ērzeļa. 5670

Rēzeknes apr. polic. 5. iec.
priekšnieks izsludina par ne-
derīgu, kā nozaudētu, Latvijas
iekrz. pasi Ns 308, ser. NK
Ns 005309; izd. 1928. g. 7. janv.
no Rēzeknes apr.Varakļānu iec.
polic. pr-ka ar Vladimirs Dongs
ari Dongo vārdu. 5662b

Sipeles pag. valde izsludina par
nederīgu nozaudēto Latv. iekšz.
pasi ser. LL Ns 005711, izd. no
Jelgavas apr. priekšn. pal. 1. iec.
1928. g. 12. janv. ar Ns 1511 ar
Žaņa-Arvīda Zaļuma vārdu.5297o

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu, ka pie-
teiktu par nozaudētu motocikla
braukšanas Ns 712, izd. no
prēf. Paulam Brunovskim. 6783b

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederību Andi eja
Asariņa, dzim. 1889. g., kara
klausības apliecību Ns 18470,
izd. 1929. g. 9. apr. minētam
pils. no kara apr. priekšn. par
nederīgumu kara dienestam. 7653

Dunalkas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistr. zīmi Ns 104, izd. no šīs
pag. valdes 1928. g. 3. maijā
ar Jāņa Andreja d. Andersona
vārdu * 5304o

Jāsmuižas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus par nozau-
dētiem pieteiktus dokumentus:
1) Latv. iekšz. pasi Ns 5864,
izd. no šīs pag. valdes 1925. g.
16.maijā ar Fevronijas Parfeja m.
Leonovas vārdu; 2) Latv. iekšz.
pasi ser. JV Ns 014279.4679,
izd. no šīs pag. valdes 1929. g.
9. apr. ar Antona Garķalna
vārdu un 3) Latv. iekšz. pasi
ser. JZ Ns 013246/3846, izd, no
šīs pag. valdes 1928. g. 31. jūl.
ar Viktora Zeile vārdu. 5299o

Latvijas

ttaiitts centrāibiedrliias savstarpējās kredītbiedrības
fJSilaiice 1930. &. I. janvāri.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Kase 21420,46 ļ Pamatkapitāls 193319 —
Tekošs rēķins Latvijas bankā . . 828,35 ! Noguldījumi uz nenoteiktu laiku . 2 638,09
Tekošs rēķins citās kredītiestādēs . 8 648,62 Tekoši rēķini 194 083 41
Vērtspapīri 62'487,45 Pārķīlāti vekseļi:
Diskontēti vekseļi 1477 905,16 a)' Latvijas bankā 1046 904 60
Aizdevumi 13 708,97 b) citās kredītiestādēs 5 225 —
Speciāli tekoši rēķini pret vekseļiem 15 500,77 Pārķīl. vērtspapīri un citi dokumenti 50 156,37
Inventārs 3 200,40 Speciāli tekoši rēķini pret vekseļiem
Atmaksājami izdevumi 525,40 Latvijas bankā ' ' . . . 293 47! 62
Pārējie aktīvi 42,— Nodokļi 884,81
Dažādas personas un iestādes . . 278 037,14 Dividende 6 386T6
Procenti un kommisija II 701,74 Pārejošas summas 22 811 ,76
Tekoši izdevumi . 2 297,80 Aizņēmumi . . 48 85o!—

Procenti un kommisija 28 842,20
Tīra peļņa . 2 43l) ',64

Ls 1 895 004,26 Ls 1 89o 004,26

Pefņas un zaudējumu rēķins.
Debets. Kredits.

Zaudēts: Pelnīts:
a) Nomaksātie un par pārskata gadu a) Saņemtie un par pārskata gadu

maksājamie augļi: saņemamie augļi: Ls
Par tekošiem rēķiniem . 7 574,05 Pa'r vekseļu diskontu 126 473,43
,, spēc. tek. rēķiniem .22 908,16 „ spec. tek. rēķiniem 260 13
,, aizņēmumiem .... 4532,61 ,, dažādiem aizd. un
,. rediskontētiem vekseļ. 53 5.58,39 88 573,21 komrnisiju . . . .31888,1(1

b) Norakstījumi: ,, noguld.Latv.bankā 79,82
Protestēti vekseli . . 9 810,93 . ,, noguld. citās kre-
1928. g. zaudējumi .64 764.19 7457517 diticstādēs . . . . 121,56

Dažādi ieņēmu ni: ?? vērtspapīriem . . 218,50 159 041.54
Tekoši izdevumi 42 009,41 Dažādi ienākumi:

Tīra peļņa 2 430'64 Norakstītu zaudējumu
atmaksa 47 216,99

Pārējie pasīvi . . . . 1 329,90 48 54,1 8g
Ls__ 207 588,43 Ls 207 588,43

_!_j Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Mozesa Alberta

vispārējā kreditoru sapulce
nolikta š. g. 25.jūniiā, pīkst. 17' 2 ,
Rīgas apgabaltiesas telpās ar
šādu dienas kārtību:
1) Konkursa valdes ziņojums.
2) Prasību galīga pārbaudīšana.
3) Naudas sadalīšana.
4) Konkursa valdes atlīdzības

noteikšana.
5) Maksātnespējības rakstura no-

teikšana.
6) Konkursa slēgšana.
7) Dažādi jautājumi.
Konkursa valdes priekšsēdēt.
7666o zv. adv. B. Petkovičs.

Maksātnespējīgo parādnieku
Henocha Springenfelda un Leiba
Firksa konkursa valde pagodinās
pazinot, ka š. g. 25. jūnijā,
pīkst. 18.30, Rīgā, Kalpaka bulv.
Ns 7, dz. 5 notiks

kreditoru sapulce
ar šādu dienas kārtību:

1) konkursa valdes ziņojums;
2) jautājums par algas ' izmaksu,

un
3) dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
7691b Konkursa valde.

Paziņojums.

Saskaņā ar š. g. 17. aprīļa
ārkārtējās pilnas biedru sapulces
lēmumu
Jaunpils ražotāju-patērētāju

biedrība tiek likvidēta.
Sakarā ar to, visiem kredito-

riem un debitoriem jāpieteic savas
prasības biedrības valdei likumā
paredzētā kārtībā un laikā.

Jaunpilī, 1930. g. 11. jūnijā.
Jaunpils ražotāju-patērētāju

biedrības valde,
Tukuma apriņķī, Jaunpils

7635z pagastā, c. Jaunpili.
Bauskas apr. pol. 1. iec. priekš-

nieks izsludina par nederīgu no-
zaudēto Lietuvas pasi un leģiti-
mācijas kartiņu, izd. no Podbiržu
pag. valdes Lietuvā 23. aprīlī
ar Adolfines Jonas m. Dombroc-
kaites vārdu. 7675o

S>ažādi
sludinājumi.

Dundagas stērķeļu fabrikas
paju sabiedr. valde

pagodinās uzaicināt s-bas paju
turētāju k-gus uz
gadskārt. pilnu biedru sapulci,
kas notiks š. g. 29. jūnijā, pīkst.
15 dienā, Rīgā, Blaumaņa ielā
Ns 26, dz. 16.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšana.
2) Gada pārskats par 1929./

1930. g. darbību, valdes un
revīzijas kommisijas ziņojumi.

3) Budžets 1930./1931. gadam.
4) Dažādi jautājumi.

7659o Valde.

£. W. Soegginģer afte. feiedr
Bilance 1930. g. 1. janvārī.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Nekustams īpašums 111 547,11 , Akciiu kapitāls . . 600000,—
Inventārs, mašīnas, Rezēres kapitāls . 50 430,89

nki u. t. t. . . 527864, 71 Amortizācija . . . 310497,82
Nākoša gada izdev. 13 426,46 Kreditori .... 588215,87
Kase 9 349,71 ļ Dividende pa/l929e. 108000 —
Tekoši rēķini kredit- Apdrošināšan. fonds 2267 80

iestādēs .... 66552,65 Valsts nodokļi . . 62883, 18
Debitori 464 050,50 Peļņas rezervi! ka-
Preces un materiāli 535 700,04 p'itāla konts . . 6 195.62

Ls 1 728 491,18 Ls 1728 491,18

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudējums. Ls | Peļņa. Ls

Algas un atalgojumi 452 140,85 Ienākumi no preču
Tekoši izdevumi . 339 130,76 pārdošanas. . 106859919
Nodokļi 4 60L24 Kursu starpības 5.33 89
Apdrošināšana . . 12 938",92
Procenti 20778,04
Amortizācija . . . 55 555,25
Dažādi izdevumi un

zaudējumi ... 2 658,50
Tīra peļņa . . . . 181 279

l.s_J_Q69 133.L> j oēģ ,ļl8
7061o I Valde.

Iespiests Vai

Skrīveru (priekškara) krāj-
aizdevu sabiedr. likvidācijas

kommisija
ar šo uzaicina šīs sabiedrības
biedrus ierasties 1930. g. 6. jūlijā,
pīkst. 12 dienā . Skrīveru kultūras
biedrības namā uz

vispārēju pilnu biedru sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces vadoņa un sekretāra
vēlēšanas.

2) Likvidācijas kommisijas ziņo-
jums.

3) Likvidācijas kommisijas dar-
bības apstiprināšana.

4) Sabiedrības līdzekļu izdalīšana
un sabiedrības likvidācijas
apstiprināšana.

Ja sapulcē neieradīsies vaja-
dzīgais biedru skaits, tad nākošā
pilnā sapulce tiks noturēta
tanī pašā dienā un tanīs pašās
telpās ar to pašu dienas kārtību
pīkst. 14 dienā, kas būs piln-
tiesīga, neskatoties, uz sanākušo
biedru skaitu. 7667o
Likvidācijas kommisi

priekšsēdētājs J. Zemitans

Mežu akciju sabiedrības
„EMOUP" Rīgā,

bilance 1930. g. 1. janvārī.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kasē un tekoši rēķ. 20 010,67 Akciju kapitāls . . 800 000 —Nekustams īpašums 991 546,72 Rezerves kapitāls . 20 000 —
Kustams īpašums . 167 922,10 | Amortizācijas kapit. 70 026 88
Stikls 286 669,75 ' Obligācijas^ trates
Koku materiāli . . 33 297,06 un depoz. vekseļi 1513 692 18
Citi materiāli . . 270 637,12 , Kreditori ....93054Vekseļi 71 246,21 Neizmaksāta divid. 24
Debitori 1 564 029,35 Peļņa par 1925. g. 27 886 'l ]
Šaubīgie parādi . 26 640,23 Peļņa par 1929. *>. 51 37l '.22
Pārejošas summas . 55 524,83

Ls 3 487 524,04 Ls 3 487 524^ol 1

Peļņas un zaudējumu rēķins par 1929. g.
Debets. Ls Kredits. ls

Vispārēji izdevumi 2 051 672,57 i Vispārējie ienēm. 2 103 043 7u
Peļņa " . 51371,22 ' '

Ls 2 103043,79 i ' Ls 2 103 043,79

7318o
~~ "~*

VaTde~

Rūpniecības akciju sabiedr. „Delta",
Rīgā, I. Aldaru ielā 1/3.

bilance 1020. g. 31. decembri.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kase. 5 519, 57 Akciju kapitāls . . . 100 000, —
Tekoši rēķini kredit- Akcepti 5 923,76

iestādēs 7 872,07 Rescontro 136 69915
Depot 16 870,— Piegādātāji .... 221 164,95 ļ
Vekseļi........ 35 794,96 Kreditori pret precēm
Vekseļi protestēti . . 22413,11 konsi^nācija . . . 11

975,663
Debitori 56 007,52 Pārejošas summas. . I 927,79
Inventārs 274313,84 Valdes locekļu depot 10000 —
Preces krājumā ... 61 505,99 Rezerves priekš šau-
Preces ceļā f . . . . 11 664,96 bīgiem 29 510,26
Preces konsigriācijā . 11 977,57
Konsignācijas izdev. . 425,01
Izdevumi par 1930. g. 863,35
Akciju depot .... 10 000,—
Zaudējums . . . . . 1 973,62

Ls 517 201,57 Ls 517 201,17

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudējums. Ls Peļņa. Ls

Pārdotas preces . . 219 122,40 Ieņemts par pārdo-
Izdevumi uz citām tām precēm . . . 243 547,17

darbības nozarēm . 11 455,35 Ieņemts no citām dar-
Tirdzniccības izde- bības nozarēm . . 14 543.79

vumi 25 716,28 Procenti 5025,26
Procenti 1 972,62 Kursa starpība . . . 328,04
Rezervēts priekš šau- , Provīzijas 2 402,06

bīg, debitoriem . . 9 744,81 ļ Šaubīgi debitori. . . 191,58
[ Zaudējums 1 973,62

Ls 268 011,46 ' Ls 268 011,46
? i -

7560r Valde.

Baltijas celulozes fabrikas A/S. Slokā pie Rīgas.
Bilance 1929. g. 31. decembrī.

Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls
Nekustams īpašums 894 290,99 Akciju kapitāls . . 2835 000,— i
Inventārs .... 6443273, 94 Rezerves kapitāls . 14893^48
Nākošā gada izdev. 113 308,39 Speciāli kapitāli . 2 486 614,93
Kase 19359,98 Amortizācija . . . 1247011,57
Tekoši rēķini kredit- Hipotēkariskie aiz-

iestādēs .... 4079,54 ņēmumi . . . . ' 1 091 995,—
Saņemšanas vekseļi 94 542,5! Aizņēmumi pret ī$~
Vērtspapīri. . . . 355 840,— ķīlājumiem (on call) 1 389 774,92
Dalību nauda citos Maksāšanas vekseļi

uzņēmumos. . . 500 844,53 un akcepti . . . 1924 171,75
Debitori .... . . 1382274,79 Kreditori .... 2643715, 75
Preces 4597 058,31 Neizmaksāta divi-

dende 1 285,68
Nesamaksātie pār-

skata gada izdev. 73 321,60
Pārejošas summas . 105 840,—
Peļņa .... . . 591 248,30

Ls 14 404 872,98 Ls 14 404 872,98

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudējums. Ls Peļņa. Ls

Algas un atalgojumi 1412 349,84 Ienākums no preču
Tekoši izdevumi . 4 426 377,92 pārdošanas . . . 8239 062,51
Nodokļi 57 156,41 Ienākumi no citām
Apdrošināšana . . 143 360,56 darbības nozarēm 24 578,30
Procenti 817 191,96 Ienākumi no kusta-
Dažādi izdevumi un mas un nekusta-

zaudējumi . . . 89ī 172,04 mas mantas eks-
Tīra peļņa .... 529 295,36 pluatācijas . . . 2936,25

Dažādi ienākumi . 14 327,03

Ls 8 280 904.09 Ls 8 280 904,09

7311o valde.

Jlfzctim sabiedrība* . 7urniers'
Bilance 1930. g. 1. janvārī.

Aktīvs Ls Pasīvs Ls
Nekustams īpašums 157 021,15 Akciju kapitāls . . 400 000 —
Inventārs .... 419456,68 Rezerves kapitāls . 3764,67
Nākošā gada izde- Amortizācija . . 160 127,92
vumi 8 481,32 Obligāciju aiznēmu-

Kase 9 086, 84 mi.... '.. . 51 124,—
Tekoši rēķini kredit- Aizņēmumi pret ie-

iestādēs .... 532,28 ķīlājumiem (on call) 465485, 12
Saņemšanas vekseļi 5 70 \- Maksāšanas vekseli
Dalību nauda citos un akcepti . 190 460,41

uzņēmumos . . . 4 600,— Kreditori . . . 403 791,97
Debitori 280 649,78 Neizmaksātā divi-
Preces 847 415,44 dende 4 608.68

Nesamaksātie pār-
skata gada izdevu-
mi 797,25

Pārejošas summas . 252,—
Tīra peļņa . . . 52 531,47

Ls 1 732 943,49 Ls I 732 943.49

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudējums Ls Peļņa Ls

Algas un atalgojumi 375 107,89 Ienākumi no preču
Tekoši izdevumi . 394 863,28 pārdošanas . . . 910303,34
Amortizācija ... 47 948,52 Ienākumi no citām
Apdrošināšana . . 38 271,35 darbības nozarēm 3 941.47
Nodokļi 5 522,30
Tīra peļņa . . . . 52 531,47

Ls 914 244,81 Ls914244.748 Iz Valde.
7
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