
Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums JVe 229.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savās sēdēs skatīs cauri vietējo zemes
vērtēšanas kommisiju lēmumus sekošo
muižu saimniecību un apbūves gabalu no-
vērtēšanas un pārvērtēšanas lietās un at-
līdzības lietās:

1930. g. 2. septembrī, pīkst. 15.
Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 2.

2756. Vilhelmīnes-Minnas Frišfelds at-
līdzības lietu par celtām ēkām Talsu pil-
sētas apb. gab. Ne 26F.

2757. Aleksandra Sproga atlīdzības lie-
tu par pirktām ēkām Rīgas pilsētas Zoli-
tūdes muižas apb. gab. Ne 2F, kurš pie-
šķirts Eduardam Sproģim.

2758. Kārļa Berga atlīdzības lietu
Ne 435 par pirktām ēkām savienībai
,,Ausma" piešķirtā Auces pilsētas apb.
gab. Ne 132F.

2759. Kārļa Bumbura atlīdzības lietu
par pirktām ēkām Auces pils. s-bai pie-
šķirtā Vecauces miesta apb. gab. Ne 14F.

2760. Valmieras apriņķa Dauguļu pag.
Dauguļu,Sprēstiņu unMazbrenguļu muižās.

2761. Valmieras apriņķa Vitrupes pa-
gasta Ķirbižu muižas saimn. Ne 50F.

2762. Rīgas apriņķa Slokas pagasta
Pavasara muižas saimn. Ne 7F Fa.

2763. Daugavpils apriņķa Krāslavas
pagasta Kombuļu muižas saimn. Ne 132F.

2764. Talsu apriņķa Kandavas pa-
gasta Aizdzīres muižas saimn. NzN° 55F,
58F, 67F, Fa, 68F, 86F, Fa un 92F.

2765. Rīgas apriņķa Skrīveru pagasta
Skrīveru muižas un Vinkelmaņu muižas
saimn. Ne 27F.

2766. Skrīveru biezi apdzīvotās vietas
apb. gab., kas novērtēti vietējā zemes vēr-
tēšanas kommisijā š. g. 29. un 30. aprīlī.

2767. Valkas apriņķa Lejasciema pa-
gasta Lejas muižas saimn. N°N°F Fa,
86F Fa un 87F Fa;

2768. Daugavpils apriņķa Krustpils
pagasta Krustpils muižas saimn. Ne 30Fa
Fb.

2769. Daugavpils apriņķa Krāslavas
pagasta Krāslavas muižas piegr. Ne 40F,
abcd mežs Vilmaņu sādžas viensētniekiem.

2770. Rēzeknes apriņķa Andrupenes
pagasta Dorotpoles muižas piegr. Ne I30F,
Fa un 131F, Fa mežs Laizānu sādžas
viens.

2771. Daugavpils apriņķa Krustpils
pilsētas apbūves gab. Ne 404F.

2772. Tukuma apriņķa Bikstu pag.
Bikstu muižā un Bikstu muižas saimn.
Ne 40F.

2773. Liepājas apriņķa Ezeres pagasta
Lielezeres muižas saimn. no N°N° 123F—-
258F un saimn. NeNe58F un 60F.

2774. Kuldīgas apriņķa Skrundas pa-
gasta Skrundas muižas Vecās ūdens dzir-
navas Ne 15F.

2775. Valmieras pilsētas apbūves gab.,
kas novērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kommisijā no š. g. 25. apr. līdz 30. apr.:
no 1) Valmieras muižas un 2) Beates-
Māras muižas.

2776. Valkas apriņķa Bilskas pagasta
Jaunbiļskas muižas saimn. Ne 7F, Fa.

2777. Valmieras'' apriņķa Limbažu pa-
gasta Limbažu mācītāja muižā;

2778. Valmieras apriņķa Lādes pa-
gasta Limbažu mācītāja muižas saimn.
N°N« 13F, Fa, Fb un 14F, Fa, Fb.

2779. Bauskas apriņķa īslīcas pagasta
Bornsmindes Aušgaļu muižas saimn.
Ne 100F.

1930. g. 9. septembrī, pīkst. 15,
turpat.

2780. Marijas Šķerbergs atlīdzības lietu
par stādītiem augļu kokiem un ogulājiem
Cēsu apriņķa Kārļu pagasta Kārlu muižas
saimn. NsNo 26F un 32F.

2781. Reinholda Lamstera atlīdzības
lietu par pirktām ēkām Krustpils pilsētas
pašvaldībai piešķirtā Krustpils pils. apb.
gab.

2782. Alberta Dobulāna atlīdzības
lietu par celto ēku un stādītiem ogu krū-
miem un ābelēm Jēkabpils apriņķa Biržu
pagasta Biržu mācītāja muižas Mucenieku
māju saimn. Ne 6F.

2783. Roberta Šlossa atlīdzības lietu
par pirktām ēkām Alūksnes saviesīgai
biedrībai piešķirtā Alūksnes pilsētas apb.
gab. Ne 301F.

2784. Rīgas Jūrmalas pilsētas Mellužu
apb. gab. Ne 2320Fb.

2785. Madonas apriņķa Stāmerienes pa-
gasta Stāmerienas muižā un Stāmerinas
muižas saimn. N9N9 5F, 97F un 170F.

2786. Vārgaļu biezi apdzīvotās vietas
apb. gab., kas novērtēti vietējā zemes vēr-
tēšanas kommisijā, š. g. 20., 21. un
22. maijā.

2787. Valmieras apriņķa Umurgas pa-
gasta Sāruma-Umurgas muižas saimn.
No^o 1F un 2F.

2788. Jauniatgales apriņķa Liepnas
pagasta Kūdupes muižas ,,Briežu" dārzs.
Franciskopoles, Kūdupes-Liepājas. Kūd-
upes centra, Katlešu, Viļakas, Kūdupes-
Ozolmuižas un Lipnas muižās.

2789. Rīgas apriņķa Vidrižu pagasta
Vidrižu muižas ar Barauskas pusmuižas un
Murkužu muižas.

2790. Rīgas apriņķa Vidrižu pagasta
Jaunaijāžu, Gāršas muižās un zemes gab.
„Gāršenieki".
_ 2791. Talsu apriņķa Ārlavas pagasta
Ārlavas muižas saimn. N9H2 29F, 96F,
100F, 101F, 107F, 108F, 109F, 110F,
111F, 112F, un 113F, Limbūžu muižas
saimn. N°N° 35F,. 36F, 37F un 38F,
Lubes-Ošu muižas, Sasmakas muižas
saimn. N°N° 45F, 71F, 72F, 73F, 74F,
75F un 76F,_ Ārlavas Sīļu pusmuižas
saimn. Ne 89F, Īves muižas saimn. NeNe62F
un 63F.

2792. Ilūkstes apriņķa Silenes pagasta
Bedužu māja Ne 2F, Fa, Šenheidas muižas
saimn. Ne 18, Ezeres muižas saimn. Ne 17F,
Belmontes muižas saimn. N°N°29F, Fa,
36F, 37F, Kumbuļu muižas saimn.
N9N9 31F, 40F, 41F, 42F un 47F, Ilgas
muižas saimn. Ne 17F un zemes gab.
,,Stūri" Ne 4F, Fa un 5F, Fa.

1930. g. 16. septembri, pīkst. 15,
turpat.

2793. Ilūkstes apriņķa Silenes pagasta
Vjazgino - Novozeļci - Lapianiški saimn.
Ne 4F, Fa/

2794. Tukuma apriņķa Jaunpils pa-
gasta Jaunpils muižas saimn./NeNe 128F,
Fa, 129F, 130F un 131F.

2795. Valmieras apriņķa Mazsalacas
pagasta Valtenbergas muižas saimn.
N°No 485F, Fa, 486F, Fa un 488F, Fa.

2796. Jauniatgales apriņķa Liepnas pa-
gasta Viļakas, Lipnas muižās, Katlešu
muižas saimn. N°N° 48F, Fa, 75F, 84F,
87F, Kūdupes-Liepājas muižas saimn.
N°N° 1F, 4F, 5F un 6F, Franciskopoles
muižas saimn. N9N9 25F, 34F, 54F, 59F,
63F, 64F un 80F, Kūdupes centra muižas,
Kūdupes-Ozolmuižas muižās un Kūdupes
muižas ,,Briežu dārzs" N°J<° 13F, 15F un
23F.

2797. Liepājas apriņķa Rucavas pa-
gasta Rucavas mežniecības saimn. N°N°1F,
Fa, Fb, Fc, Fd.

2798. Tukuma pilsētas apb. gab.
Ne 177F.

2799. Rīgas apriņķa Ādažu pagasta
Ādažu muižas saimn. N9N9 11F, Fa un
106F, Fa.

2800. Rīgas apriņķa Lauberes pagasta
Ozolu muižas saimn. Ne 49F.

2801. Aizputes apriņķa Jūrkalnes pa-
gasta Pilsbergas muižā.

2802. Aizputes apriņķa Ulmales pa-
gasta Labragas un Ulmales muižas.

2803. Ludzas apriņķa Ciblas pagasta
Zabolotjes muižas saimn. N9N9 85F un
86F, meža zemes ,,Lukaševka" Ne 32F,

Kurjanovas muižas saimn. N«N° 50F,
52F un 55F.

2804. Ludzas apriņķa Zvirgzdienes pa-
gasta Runtortu pusmuižas saimn. Ne 31F.

2805. Jelgavas apriņķa Auru pagasta
Vecabguldes muižas saimn. Ne 17F, 24F,
26F, 27F, 28F un 29F.

2806. Valkas apriņķa Ēveles pagasta
Ēveles, Ēveles mācītāja, Rencēnu, Ķeme-
res un Ķempēnu muižās un Gaidas zemes
gab.

1930. g. 23. septembrī, pīkst. 15,
turpat.

2807. Jauniatgales apriņķa Rugāju pa-
gasta bij. Bolvu agrārbankas muižas
saimn. no N9N9 404F—1119F.

2808. Jelgavas apriņķa Mežmuižas pa-
gasta Meža muižas saimn. Ne 121F.

. 2809. Madonas apriņķa Mārcienas pa-
gasta Mārcienas muižas saimn. ^°}<°60F un
100F.

2810. Rēzeknes apriņķa Ozolmuižas pa-
gasta Ozolmuižas un Beņislavas muižās.

2811. Jelgavas apriņķa Vircavas pa-
gasta Vircavas mežniecības saimn.
N2N9 29F—35F, Vircavas mežn. Celmāju
mājas un obroka gab. N9N2 13, 14, 92F, Fa,
93F un 94F un Krona Vircavas muižas
saimn. H^9 12F, 18F, Fa, 23F, 26F un
39F.

2812. Krāslavas pilsētas apbūves gab.,
kas novērtēti vietējā zemes vērtēšanas
kbrrimisijā no 12.—-20. jūnijam.

Rīgā, 1930. g. 25. jūnijā.

Zemes vērtēšanas virskommisijas
priekšsēdētājs A. Ķuze.

Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 28. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Kau-
guru meliorācijas sabiedrības dalībnieku
pilnā sapulcē pieņemto Liel-Kauguru
muižas jaunsaimniecību ,,Garās pļavas"
galveno novadgrāvju projektu.

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

Rīgā, 1930. g. 14. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 28. maija lēmuma ir jāpiedalās Kangaru meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo

Liel-Kangaru muižas jaunsaimniecību „Garās Pļavas" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

eo
c«

?+-»
tm

3 Dalībnieka
SJ

a. vārds un uzvārds

*

1. Mārtiņš Linde Jāņa d
2. Bernhards Tobias Indriķa d
3. Kārlis Aucens Andreja d
4. Jānis Jirgensons Jēkaba d
5. Miķelis Markitans Miķeļa d
6. Mārtiņš Celiņš Jāņa d
7. Andrejs Linde Mārtiņa d
8. Kārlis Miljons Pāvila d
9. Vilhelms Lēmanis Reinholda d. . . .

10. Jānis Lindbergs Jāņa d
11. Kārlis Raumanis

Rīgā, 19m g. 14. jūnijā.

„ ,_ . , Māju JSfeJVs
Dalībniekam J

Dalībnieka piederošo vai
īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc

. .. esošo māju m^ie- z.^apzīmējums , cibas grāmatu
nosaukums plāniem reģistra

Ieguvējs Grunduļi 47F
Druvas 27F,Fa

„ Kaugarr 32F,Fa —
Kapteini 33F,Fa
Klintis 34F,Fa
Celiņi 28F,Fa
Paltes Ne 55 1F

;; zīles 49F,Fa
Indrāni 12F,Fa
Palmēni 26F,Fa

— 54F —

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
no /cnrāsun pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes

piederēja dalībnieku
balsu skaitu

Ls

Ropažu pagasta Lielkangaru muižas 67,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
r r ° j 9g rādītās darbu izmaksas sum-
" " " " .-_ ' mas uzskatāmas par pamatu
,, „ r, r> 13D, dalībnieku maksājumu no-
,, ,, ,, ,, 199,— teikšanai un nokārtošanai kā

108— Pdarbu pirmreizējas izve-
" qo' šanas, tā ari pie izvesto darbu
" " " " .Q' uzturēšanas kārtībā turpmāk,
,, ,, » » '""> neņemot vērā darbu fak-
„ ,, ,, ,, 83,— tisko izmaksu, kura var būt

133 mazāka vai lielāka.
25 —
166,-

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

Maksa par „Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
V2 §adu 12.— gadu 18,—
3 mēn 6,— 1/2 S•10,—
1 „ 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ Iju

un pie atkalpār- Par atsevišķu
devējiem —,12 numuru ..' —,10

Latvijas valdības ,g% oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot

^feļ^^W^^ svēt

dienas

un

svētku

dienas

Redakcija: ^^^^Sl^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili Ne2. Tālrunis 20032 ^ļ^ggpgi** Rīgā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^^T" Atvērts no -pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

c) no privātiem par katru viens!, rindiņu
(par obligāt. sludin.) ' . „ —,25

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas —,80



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š.g. 9. aprīļa lēmuma ir jāpiedalās Baižkalna-Mārsnēnu meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie Cēsu apr.,

Baižkama-Mārsnēnu pag. Sīmaņu, Penguru un citu māju novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un .zvesto darbu kartība uzturēšanas.

Darbu
?2 Dalībniekam Māju X9Na izmaksa pēc

I n ,-k t
Da'!bnieka «o ™

Kādā pagastā atrodas mājas piektā,

&
Dalībnieka

īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
a vārdsunuzvārds ... esošo māju mēmie- zemes nipdprēia dalībnieku
t apzīmējums

nosaukums clbas grāmatu piederēja
skajtunosaukums plāniem reģistra L

1. Minna Biernis Ieguvēja

2, Jāņa Kalniņa mantojuma masa, Ma-
rija Kalniņš, dzini. Zālīte, Marta
Kalniņš un Marija Kalniņš . . . Līdzīpašnieki

. 3. Jānis Zālīte īpašnieks
4. Jāņa Brūveļa mantojuma masa . . . Mantnieki
5. Pēteris Zālīte . . , īpašnieks
6. Pēteris Sīka ,,
7. Kārļa Barisa . . Mantnieki
8. Marija Bitte, dzini. Ābols un Adel-

heide Bitte . ._ . Līdzīpašnieces
9. Pēteris un Jūliuss Āboli Līdzīpašnieki

10. Dāvā Čakārņa mantojuma masa . . Mantnieki
11. Cēsu virsmežzinis Pilnvarotais

12. Jānis-Jūliuss Auniņš (Auns) .... īpašnieks' .
13. Kristīne Ceriņš, dzim. Līde .... īpašniece
14. Dāvā Bittes mantojuma masa . . . Mantnieki
15. Minna Riekstiņš, dzim. Ozols, Jānis

Riekstiņš, Jūlijs Riekstiņš, Pēteris
Riekstiņš, Kristīne Riekstiņš un
Artūrs Riekstiņš Līdzīpašnieki

16. Jānis Kampenuss .-' . īpašnieks
17. Jānis Bērziņš ,,
18. Jāņa Zūzana mantojuma masa . . . Mantnieki
19. Jānis Speļģis īpašnieks
20. Marija Zūzans, dzim. Speļģis . . . īpašniece
21. Jānis Dreimanis . .. . īpašnieks
22. Pēteris Kļaviņš „
23. Pēteris un Ernests Ozoli īpašnieki

24. Dāvā Bittes mantojuma masa . .. . Mantnieki
25. Minna Riekstiņš, dzim. Ozols, Jānis

Riekstiņš, Jūlijs Riekstiņš, Pēteris
Riekstiņš, Kristīne Riesktiņš un
Artūrs Riekstiņš Līdzīpašnieki

26. Mārcis Zaķis īpašnieks
27. Roberts Zaķis
28. Jūlijs Zaķis ,,
29. Jānis Kļaviņš „
30. Hermanis Kļaviņš ,,

1. Cēsu virsmežzinis Pilnvarotais
2. Jānis Speļģis īpašnieks
3. Marija Zūzans, dzim. Speļģis . . . īpašniece
4. Jānis Kampenuss ........ . īpašnieks
5. Jānis Bērziņš . . „

1. Hermanis Vidriķis īpašnieks
2. Voldemārs Ruks ,,
3. Dāvis Gipslis ,,
4. Jānis-Jūliuss Auniņš (Auns) .... „
5. Kristīne Ceriņš, dz. Līde īpašniece
6. Jānis Dreimanis īpašnieks
7. Pēteris Kļaviņš ,,
8. Dāvā Bittes mant. masa Mantnieki
9. Minna Riekstiņš, dz. Ozols,Jānis Riek-

stiņš, Jūlijs Riekstiņš, Pēteris Riek-
stiņš, Kristīne Riekstiņš un Artūrs
Riekstiņš Līdzīpašnieki

10. Cēsu virsmežzinis Pilnvarotais
11. Dāvā Bittes mant. masa Mantnieki
12. Minna Riekstiņš, dz. Ozols,Jānis Riek-

stiņš, Jūlijs Riekstiņš, Pēteris Riek-
stiņš, Kristīne Riekstiņš un Artūrs
Riekstiņš Līdzīpašnieki

13. Mārcis Zaķis . . . īpašnieks
14. Jānis Kļaviņš
15. Hermanis Kļaviņš . . īpašnieks

Rīgā, 1930. g. 3. jūnijā.

I grupa. Šinī dalībnieku sarakstā uz-

Tiltkalni 73F Baižkalna pag. Baižkalna muižas 9,- %TuJA£™n%mZ
(Zviedrukalns) dalībnieku maksājumu no-

teikšanai un nokārtošanai kā
pie darbu pirmreizējās izva-

jā .. , n A1-7K I <^RA - šanas, tā arī pie izvesto
Maz-Kalna- 9 4^/3 „ „ „ „ on% darbu uzturēšanas kārtībā

Mūri turpmāk, neņemot vērā darbu
Maz-Lejas-Mūri 10 4276 ,, ,, ,, ,, 219,— faktisko izmaksu, kura var
Liel-Lejas-Mūri 7 4274 „ „ „ „ 181 — būt mazāka vai lielāka.

Kalna-Ģipšļi 12 3130 „ „ „ „ 363 —
Lejas-Ģipšļi 11 4269 „ „ „ „ 398 —
Vec-Rauskas 38/1 3129 „ „ „ „ 387 —

Sīmani 5 3481 Mārsnēnu pag. Startu muižas 1143,—
Sīmani 6 5366 ,, ,, ,, ., 1719,—
Austriņi 22 4290 „ ? „ „ „ 272 —
Valsts mežs un — — ,, ,, ,, ,, 1974,—

purvs
Baloži (Bajāri) 34/1 4122 Mārsnēnu pag. Mārsnēnu muižas 416,—
Baloži (Bajāri) 34/11 2840 „ „ „ „ 102 —
Masuļi 33/1 4395

? 394 —

Masuļi 33/11 4384
Lejas-Lāči 32/1 4397 „ „ „ „ I
Lejas -Lāči 32/11 4114 „ „ „ „ j 442 > —
Kalna-Lāči 31/1 4135 „ „ „ „ 587 —
Kalna-Lāči 31/11 4396 „ „ „ 152.—
Kalna-Lāči 31/111 5753 „ „ „ „ 355,—.
Ceri 35/1 4127 „ „ „ „ 1
Ceri 35/11 4385 „ „ „ „ f

Z4b~
Vec-Pauzuli 30 4131 „ „ „ „ 1826 —

(Drieļi)
Masuļi 33/1 4395 „ „ „ „ 385 —

Masuļi 33/11 4384 „ „ ,, „ 207 —
ļaun-Pauzuļi 29c/lll 5697 „ „ „ „ 402 —
Jaun-Pauzuļi 29b/11 5696 „ „ „ „ 431 —
Jaun-Pauzuļi 29a/1 4118 „ „ „ „ 499 —
Jaun-Penguri 28a 5390 „ ,ļ „ „ 603 —
Penguri. 28 4126 „ „ „ „ 282 —

II grupa.

Valsts purvs — — Mārsnēnu pag. Mārsnēnu muižas 175,—
Kalna-Lāči 31/11 4396 „ „ „ „ 525 —
Kalna-Lāči 31/111 5753 „ „ „ „ 291,—
Lejas-Lāči 32/1 4397 „ „ „ „ 272 —
Lejas-Lāči 32/11 4114 „ „ „ 152,—

III grupa.
Ozoli 87F 9357 Baižkalna pag. Baižkalna muižas 30 —
Gundegas 90Fa 7560 „ „ „ „ 30 —
Bitmeti 66F 9353 „ „ „ „ 191 —
Baloži (Bajāri) 34/1 4122 Mārsnēnu pag. Mārsnēnu muižas 173,—
Baloži (Bajāri) 34/11 2840 „ „ „ " „ 164,—
Ceri 35/1 4127
Ceri 35/11 4385 „ „ „ ,; ļ 228 —
Masuļi 33/1 4395 ?

479 —

Masuļi 33/11 4384
Valsts mežs — — ,, 531
Masu l' 33/1 4395 „ „ „ "5i-

Masu!'' 33/II 4384 „ „ „ „. 172-
Jaun-Pauzuļi 29c/III 5697 „ „ „ „ 47 —
Jaun-Penguri 28a 5390 „ „ „ „ 437 —
Pe"guri 28 4126 „ „ „ „ 1575,—

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis A. Kjuts.
Nekustamas mantas saraksts,

^^^1^^^ SL^^"-^ zemkoPības «PJ^* §- S- 9« aP"Ia 'ē™™ ir jāpiedalās Aisteres - Dunalkas meliorācijas sabiedrībā „Straurne »,jāņem dalība pie kopējo Aisteres mmzas jaun- un vecsaimniecibu pļavu galvenā novadgrāvju papildu darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.
^ Galveno novadgrāvju projekts izsludināts 1929. g. 19. aprīļa „Valdības Vēstnesī" 87. numurā.
_ļ

S nauhn.vi,3m Māju N9JV9 Darbu _
™ Dalībnieka Dalībniekam > izmaksa pec
* Dalībnieka

uauonieka
piederošo vai Kādā pagasta atrodas mājas projekta,

ft vārds un uzvārds īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas "° -f!^!

I
apZimēJUmS

^u3
"Sas" ^"tu Piederēja *&§&?2. nosaukums plānjem

^^
balsu skaitu

i Karline-Marija Kalējs, dz. Grasmanis Wmāju īpašniece \
\ Līze-Karolīne Kalējs, dz. Kalējs i/ 2 māju īpašniece J Kale J> 47 n76 Dunalkas pagasta Dunalkas muižas 338,40

Piezīme. Šim.dalībnieku1 sarakstā uzrādītas darbu izmaksas summas uzskatāmas par pamatu dalībnieku maksājumu noteikšanai un nokārtošanai kā pie darbupin.imzejas izvešanas, ta ari pie izvesto darbu kārtībā uzturēšanas turpmāk, neņemot vērā darbu faktisko izmaksu, kura var būt lielāka vai mazāka.
Rīgā, 1930. g. 14. jūnijā. ., ... , . . . _ , . ? . , „ , .J J Kultūrtechniskās daļas vadītajā v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.



,,,.,„ ..... Nekustamas mantas saraksts,kuras .pasn.ek.eu, vai viņu «eslbtj' ^mējieu, pēc zemkopības ministra š.. 17. maija lēmuma
ir

jāpieda.ās meliorācijas sabiedrībā „Dores purvs,i jāņem dalība pie kopējo Dores purva novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā „7t„r«ana.

t/5
r:

*S r~. ,., . , Dalībnieka- Dalībnieka
<i - , _ īpašumu tiesību
- vārds un uzvārds
g apzīmējums
.©i

1. Roberts Āboliņš Dzimts īpašnieks
2. Kārlis Klains ,,
3. Pēteris Sniedze ,,
4. Augusts Milnis ,, „
5. Vīlips Zariņš
6. Jānis Kļaviņš
7. Rūdolfs Birziņš Ieguvējs
S. Pēteris Lūsis' Dzimts īpašnieks
?9. Valsts mežs —

Rīgā, 1930. g. 14. jūnijā.

Dalībniekam Mā i u ****
piederošo vai ,
viņa lietošanā pēc pēc

esošo māju mērnie- zemes
nosaukums ,cJbas grāmatu

plāniem reģistra

Tīreļi 43F 6580
Mauriņi 9F,Fa 6568
Viesturi 35F,Fa 6577
Pumpuri 17F 6569
Melderi 13F 7973
Normāli 18F 6570
Laukmali I9F —
Zeltiņi 20F ' 6571
Madonss virsmež- — —

niecībā

Kultūr

Darbu
.,-.. „ izmaksa pēcKāda pagasta atrodas mājas projekta,
un pie kādas agrākās muižas "° -,uras Piezīmes

piederēja dalībnieku
balsu skaitu

Ls

Mēdzūlas pagasta Gulbēres muižas 313,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
3Qg rādītās darbu izmaksas sum-
..,,' mas uzskatāmas par pamatu

" " " "
41U, dalībnieku maksājumu no-

" >. >, ,, 426,— teikšanai un nokārtošanai kā
,, ,, ,, ?j 166,— P'darbu pirmreizējas izve-

5jg šanas, tā arī pie izvesto
„ ', darbu uzturēšanas kārtībā

" " " " Zlo, turpmāk, neņemot vērā darbu
>i i> >i ,, 84,^ faktisko izmaksu, kura var
,, ,, „ . 140,— Dut mazāka vai lielāka.

techniskās daļss vsdītāja v. ļ. Pelsis. Darbvedis Brsndts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 9. aprīļa lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Baiž-
kalna-Mārsnēnu meliorācijas sabiedrības
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Cēsu
apr. Mārsnēnu un Baižkalna pag. Sīmaņu,
Penguru u. c. māju galveno novadgrāvju
projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties Baižkalna-Mārsnēnu meliorācijas sa-
biedrībā, minēto meliorācijas darbu iz-
vešanā un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1930. g. 3. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.
Darbvedis A. Kjuts.

Paziņojums.
Papildus 1929. g. 19. aprīļa „Valdības

Vēstneša" 87. numurā izsludinātam pa-
matprojektam zemkopības ministrijas
kultūrtechniskā daļa paziņo, ka zemkopī-
bas ministris ar š. g. 9. aprīļa lēmumu
ir apstiprinājis kultūrtechniskās daļas sa-
stādīto un Aisteres-Dunalkas meliorācijas
sabiedrības ,,Straume" dalībnieku pilnā
sapulcē pieņemto Aisteres muižas jaun-
un vecsaimniecību galvenā novadgrāvja
papildu projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
dalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustamas
mantas īpašniekiem vai viņu tiesību ņē-
mējiem ir uzlikts par pienākumu pieda-
līties Aisteres-Dunalkas meliorācijas sabie-
drībā ,,Straume ", minēto meliorācijas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

1930. g. 14. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā

J. Pelsis.
Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 17. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniķa J. Bola sastādīto un melio-
rācijas sabiedrības „Dores purvs" dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Dores purva
novadgrāvju projektu.

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

Rīgā, 1930. g. 14. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.

J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Pamatojoties uz likuma par tirdzniecību

ar poligrāfisko iestāžu ražojumiem
10. pantu, paziņoju, ka saskaņā ar preses
likuma 18. pantu, šādus poligrāfisko
iestāžu ražojumus aizliegts ievest un iz-
platīt Latvijā:

1533. „Aa". C6opHHK paacKasoB

5inoHCKHX npojieTapcKHx nncaTejiefl. Hsa.
„Mockobckhh Pa6oHHH". Mockb3, Jle-

HHnrpaA. 1929 r.
1534. „ ArpapHbie npo6jie.Mbi". Kmira l.

1930 r. E>KeMecHiHbiH >KypHaji. Opran

Me>KAyHapoAHoro Arpapnaro HncTHTVTa.

MocKea.

1535. ,,Ain švern gang" (,,Grūtos
ceļos") . M. Chačevacki. Žīdu valodā.
Centralizdevniecība Maskavā. 1929. g.

1536. „AKTHBHCTKoonepaxop". 1929 r.
Ne 1. Hs^aTe^b —

ras
ēta „KoonepaxHB-

H3 H >KH3Hb". M0CKB3.
1537. „AnapxH3M h kommvhhsm". E.

A. ripeo6pa)KeHCKHH. KHHroHSAaTejib-
ctbo „Kommvhhct". Mockb3, OeTporpaA.
1918 r.

1538. „Arbet am kamf". I, II, III, IV,
un V daļas. N. Auslender, J. Bakst,
G. Fridland. Žīdu valodā, literatūras
chrestomātija. S.S.R. Tautas Central-
izdevniecība. Maskavā. 1926. g.

1539. ,,Arbet-buch"(,,Darba grāmata")
Žīdu valodā no A. Abčuk, G. Gorochov,
A. Judickij un J. Chinčin. V mācības gads.
Koop. izd. ,,Kultur-Liga" Ķījevā. 1929. g.

1540. „Arbet šul" („Darba skola").
Žīdu valodā. D. Chofstein, J. Jachinson
un A. Spivak. II un III mācības gads.
Koop. izd. ,,Kultur-Liga" Ķījevā .1929. g.

1541. „Arts Beautiful" June 1930.
Educational Art Press. VVilmington, bel.

1542. „A36yi<a dpHHaHcoBOH sko-
homhh". 7_L Kvsobkob. Hsa. „KpacH35i
HoBb" . r. n. n. mockbs. 1923 r.

1543. „A36yKa no^HTHHecKOH h<mh-
thkh". JI. JIio6hmob. FocyAapcTBeHHoe
HsAarejibCTBO. MocKBa. 1925 r.

1544. „BajiTHftcKHe CTpanbi". M. jl,y-
6poBCKHH . BH6jiHOTCKa AepeBencKoro
nponaraH^Hcra. Hs^. „KpecTbHHCKaa
Fasera". M-KBa. 1927 r.

1545. „Bilder-Lexikon". Band II-
Literatur und Kunst. Ein Sammelvverk
der sexuell betonten Produktion aller
Volker un Zeiten auf den Gebieten der

bildenden Kunst. Verlag fūr Kultur-
forschung, VVien, Leipzig. Herausgegeben
vom Institut fūr Sexualforschung in VVien.
1929.

1546. „BrojijieTeHb OnnosHUHH" (Bo^b-
meBHKOB-JleHHHueB). Le Gērant; Meiche-
ler. Imprimerie ,,Pascal", 13, rue Pascal —
Paris.

1547. „BoeBbie necnn KOMMyHHcxoB".

H3A- BcepOCCHHCKHH LļeHTp. Hcno^iH.
KOMHTeT COBCTOB C, P., K., KpeCTbHH-
ckhx AenyraTOB. M-KBa. 1918 r.

1548. „(CHC1=CH) 3 As" (Leviste) oder
,,Der einzig gerechte Krieg". Johannes
R. Becher. Agis-Verlag. VVien, Berlin.
1926 g.

1549. „U,imKa FsprHbi y jiiTap3xypHan
KpbiTbmbi". BejiapycKae 7T3Hp>KayHae
BbiAaseuTBa. Menck. 1928.

1550. ,,Cu ale cu aunz" (Mums visiem).
Šmuil Rosin. Zīdu valodā. Central-
izdevniecība Maskavā. 1929. g.

1551. ,,Cu der arbet" (Pie darba).
R. Līberfarb un M. Janpolckij. Žīdu
valodā. Koop .izdevu. „Kultur-Liga".
Ķījevā. 1929. g.

1552. ,,Culib vos darf men die Ruite
Armei" (Kamdēļ vajadzīga sarkanā Armija)
Žīdu valodā no N.Smirnova, G. Čičagova
un 0. Čičagova. Izd.,,Skola un Grāmata".
Maskavā. 1927. g.

1553. „Mexbipe Berpa". A. JIe6eAeHK0.
FocyAapcxBeHHoe KHHroH3A3re.nbCTBO.
M-KBa, Jl-rpajL. 1929 r.

1554. Čika ain Rusland" (Cika Krievija
Žīdu valodā no A. Karoti. Koop. izd.

„Kultur-Liga" Ķījevā. 1926. g.
1555. „MwpBOHaHBejiapycb". 1930 —

Ķo 7. BbiAaHbe BejiapycKara 7j3ap>Kay-
nara BbiAaBeurB3. MencK.

1556. „/J,aeujb". 1929 —JVs 7. Msn.

„Pa6oH3fl MocKBa". Mockbs.
1557. „Darbs" 1924. g. I gramsta.

Lasāmā grāmata laukskolu jaunākām gru-
pām. Izd. Soc. Pad. Rep. Savienības
Tautu Centrālā izdevniecība. Maskavā.

1558. „Das feile Weib". Rūdolf Brett-
schneider. Verlag fūr Kulturforschung.
Wien, Leipzig.

1559. ,,Deutsche Zentral - Zeitung".
HeMem<aH UeHTpajībnaH Faseia. Zen-
tralorgan fūr die vverktātige deutsche
Bevolkerung der Sowjetunion. Mosksu.

1560. ,,Der Flsgellsntismus als litera-
risches Motiv". Heft 1. Dr. Ernst Schertel.
Parthenon-Verlag G. m. b. H. Leipzig.

1561. „i3,exH h khho". A. JIslihc h
JI. KeHMena. FIoa peA. E. VparoBOft. Hsa.
„Tea - Khho - IleqaTb". Mockbs. 1928 r.

1562. „XleTCKHH HHTepnauHOHaji".
rOpHH FpajiHua. Foc. Hsa. M-KBa,
JI-rpaA. 1926 r.

1563. ..jļeTHM o Jle-HHHe" . Coctsb-
jieno HHCTHTyxoM no AeTCKOMy M.T6HHK)
noA peA. A. KpaBieHKo. Foc. Hsa.
M-KBa, Jl-rpaA. -1927.

1564. „ileTBopa". KnHra I h II. IToa
peAaKUHCH A. HaCHMOBHHS. H3A3HH6
cocT3BHxe^H. 1928 r.

,1565. „ZI,H3JieKTHHeCKHH M3TepH3JIH3M
h MexaHHCTbi". A. CrojiHpoB. Hsa. „npH-
6oh ". 1930.

1566. ,,Die Ehe Probleme der Liebe
und Ehe" (Žurnāls). Kultur-Verlag
G. m. b. H. Berlin.

1567. ,,Die Verhūtung der Schvvanger-
schaft". Dr. Hans. Enck-Verlag. Berlin-
Tempelhof. 1921.-22.

1568. ,,Die vollkommene Ehe". Ihre
Phvsiologie und Technik. Dr. T. H. Van
de Velde. Montana-Verlag A.-G. Medicini-
sche Abteilung: Benno Konegen. Zūrich
(Rūschlikon), Leipzig und Stuttgard. 1929.

_1569. ,,Di garben ain beršte štime"
(Ādu ģērētāju un birstu izgatavotāju
strādnieku balss). Žīdu valodā. Izd.
Ādu ģērētāju un birstu izgat. strādn.
arodbiedrība ,,D3rba pils". Masksvā, 1929.

1570. ,,Di idiše kinstleriše literstur
sun di psrtei anfirung". Žīdu valodā
no Epšteina. Ukrainu valsts izdevniecība.
1929.

1571. ,,Di nacionale frage ain mairev
Aukrsine". Žīdu valodā no K. Viniarskija.
Ukraiņu valsts izdevniecība. 1929.

1572. „XUfi ApysiB nocriB cyM3CTHH-
kjb BiMnocTH". Feo U_lKypyniH. /J,3ep-
>K3BH. BbIA3BHHUCTB3 ļVKpāl'HH. 1929.

1573. ,,Eheglūck und Liebesleben".
Monatlich erscheinende Zeitschrift fur freie

Menschen. Verlag: Agentur Nord Ost
Richard Dobbert. Berlin, Halensee.

1574. „Eulenspiegel". Herausgeber:

Eulenspiegel-Verlagsgesellschaft m. b. H.
Berlin.

1575. „3KOHOMHHeCKaH ho^ihthks (ļ)H-
HancoBoro KanHT3^i3". A. C. MHKae/ism.
rocyAapCTB6HHoe MsAare^bCTBO. MocKBa.
1920 r.

1576. „3KOHOMHiecKafl>KH3Hb". E>Ke-
AHCBHaH rasera Cosera Tpy^a h 060-
pOHbl C.C.C.P. H 3K0H0MH1HCK0r0 COBCTa
P.C.dJ .C.P. H3AaxejibCTBo ras. „3koho-
MHMCCKaH >KH3Hb". M0CKB3.

1577. ,,Erzāhlungen aus Galsnter Zeit".
Zvveiter Band „Ergotzliches von Casanova
und Anderen". Verlsg Peter Stanik.
Berlin. 1925.

1578. ,,E1 la verda stello la SAT-anaro
letiras la rugan". Pastakarte izdota no
Sennaciess Asocio Tutmonda.

1579. „3cnepaHTo. C3MoyHHxe^b mc>k-
AyH3poAHoro BcnoMOrsrejibHoro HSbiKa".
rio.i pea. 3. K. Upesen. FocyA. Hsa.

M-KBa, JI-rpaA. 1930.
1580. „E/K". EmeMecji4HbiH jKyp»aji

a.ih Aerefl. FocyAapcrBeHHoe H3A3xe.ib-
ctbo. M-kb3 , JI-rpaA.

1581. ,.Fahrklepte ciferblaten" . Perec
Markiš. Zīdu valodā. Ukraiņu valsts
izdevniecība. 1929.

1582. ..Fašizmss Europoj". A. B. Liau-
dies Bibliotek3 N°9. Vilnius, Ksunas. 1929.

1583. ,,Figaro ". Halbmonatschrift fūr
Politik und Kultur. Auffenberg-Verlags-
gesellschaft m. b. H. Berlin.

1584. ,,Formen der Liebe". Mit ūber
100 Abbildung. Franz Blei. Trianon-
Verlag. Berlin, VVien.

1585. ,,Frank Allan, der Rācher der
Enterbten". (Sēriju izdevums). Ostra-
Verl3g. Leipzig-Reudnitz, Oststrssse 40-46.

1586. ,,Freid ". Žīdu valodā, palīg-
grāmata I mācības gadam no E. Alksan-
drova un M. Bensmaņa. Baltkrievijas
valsts izdevniecība. Minskā. 1927. g.

1587. ,,Gefūhl , Das". Eine Sexual-

psychologische und Physiologische Dsrstel-
lung der Rolle und Bedeutung des Tsst-
sinnes fur das Triebleben des Menschen.
Dr. 0. T. Scheuer und Otto Soyka. Verlag
fur Kulturforschung. VVien, Leipzig.

1588. ,,Gesicht , Das". Eine Sexual-
psychologische und Phvsiologische Darstel-
lung der Rolle und Bedeutung des Auges
fūr das Triebleben des Menschen. Curt
Moreck. Verlag fūr Kulturforschung.
Wien, Leipzig.

1589. „ropHin.HH yrojib". 7J,. Cy-
JIH3mBH^H. F0CyA3pCTBeHH0e H3A3TejIb-
ctbo. Mockbs, JI-rpaA- 1929 r.

1590. ,,Gramatik far dervaksene" (Gra-
matika pieaugušiem). Žīdu valodā no
E. Falkoviča. Centralizdevniecība Maskavā
1929. g.

1591. ,,Gute Kriminalromane" (Sēriju
izdevums). Druck und Verlag. Verlsgs-
hsus Freya G. m. b. H. Heidenau bei
Dresden.

1592. ,,Chavrik ". Žīdu valodā no
A. Kušnireva. Izd. „Skola un Grāmats".
Maskavā.

1593. „Hodinka de Leo Tolstoj". Bi-
bliotēka de sennaciulo. Serdo: Literaturo
JV« 8. Sennacieca Asocio Tutmonda.
Eldona Fako kooperativa. Leipzig. 1929.

1594. ,,I kova" Republikas gyneju
sajunga. Kaunss. 1928 metai.

1595. „HcKycTBO OKrn6pcKOH anoxH.
H. Tyrenxo^bA. „Ac3demia". JIchhh-
rp3A. 1930 r.

1596. „HcTopna Esponu XIX—XX
b. b.". B. CepreeB. FocyAapCTBeHHoe
HsAaTe^bCTBO. M-kb3. JI-rpaA. 1926 r.

1597. „HciOpHH napTHH KOMMyHHCTOB
B Pocchh H B. H. JleHHH." JI. B. Ks-
MCHeB. OīAe^ ri6H3TH MOCKOBCKOPO Co-
bct3 P. h K. 7J,- MocKBa. 1919 r.

1598. nHcTOpHH pa6oqero abhkchhh
b Ahfjihh, (ppaHHHH h FepMaHHH". ApK
A—h. rOHomecKHH ceKTop. Hsa.FIpo-
jierapHH". 1925 r.

1599. „HcxopHH rpyA3". A. H. Tio-
Menes. FocyA3pciBeHHoe H3A3xejibCTBO,
Op^oBCKoe OTAe^eHHe. 1923 r.

1600. „HCTOpHHeCKHH M3TepHa^H3M.
B. Cap36bHHOB. Hsa. „Mockobckhh Pa-
6oqHfi". 1924 r.

1601. ..HCTOpHHCCKHH M3TepH3JIH3M.
H. «t». Kyp330B. Hsa. „Pa6oxHHK Hpo-
cBemenHH" . M-kb3 , JI-rp3A. 1929 r.

1602. „H b 406 h no Ji6y". H. M.

H3yM0B H B. H. B^3AHMHpOB. H3A3HHC
3BxopoB. JleHHHrpaA. 1927 r.

1603. Hhk3 Kyna^ i3 y .TirapaTypH3H
KpbiTbiubi" . Be^apycKae 7J,3ap>KayH3e
BHAaBeuTBa. Mchck. 1928.

1604. „fl y4ycb". Floco6He ajih 1-ro
roAa o6yM6HHH BcnoMorare^bHOH iukojim.

Bxopoe no.iyroAHe. JXp. A. A. 7J,epHOBa-
HpMO,ieHKO h E. LI. HopKHna. Focy-
AapcTBCHHoe HsAare.ibCTCo. MocKBa,
JI-rP 3A. 1930.

1605. vft mvņ Fl3pH>K". Bpyno HceH-
CKHH. „M0CK0BCKHH Pa60MHH". M-KB3,
JI-rpaA-



1606. „KanHT3.1H3M H C0UHa^H3M".
X rieTpOBCKHH. H3A. „Kp3CH3H HOBb".
Mockbs . 1923 r.

1607. „KaTa.ior H3AaTejibCTBa KoMMy-
hhcthhcckoh Aksacmhh 1923—1926" .
MocKBa. 1927 r.

1608. „Kazaņ". Zīdu valodā no Larisa
Reisnera. Koop. izdevn. ,,Kultur-Liga".
Kijeva. 1927.

1609. „Khho". 1930 — ^9 14. Hsa.
-Tea-KHHo-FIeHaTb". Mockbs.

1610. „KHH0H>KH3Hb" 1930 r.JSfeJVo 7,9,
13. Hsa. » Te3-KHHO-newaTb". Mockbs.

1611. „KOMMyHHCTH4eCK. M3pC3^be33"
(Notis). JleMbHH BeAHbift. Hsa. Bcepoc.
IieHTp. Hcn. Kom. Cobctob P. C. K. h
K. JJ,enyTaTOB. MocKBa. 1918 r.

1612. „KoonepauHH b naraJieTKe"
(Hame xo3hhctbo ^epes 5 jict. Ooa
peA. P. FpHHbKa). H. KosbHKOB. Focy-
AspcTBCHHoe HsAarejibCTBO. MocKBa,
JI-rpaA. 1929 r.

1613. „KpacH3H HHBa" 1929 — M> 38.
Hsa. M3B. U.H.K. C.C.C.P. h B.LLH.K.".
MocKBa.

1614. ,,Krieg dem Kriege!" I, II Band.
Ernst Fridrich. Verlag ,,Freie Jugend".
Berlin.

1615. ,,Kultur- un Sittengeschichte der
Neusten Zeit". Das Genussleben der
modernen Menschen. Curt Moreck. Paul
Aretz Veralg. Dresden.

1616. „Ky^bxypa Ctobs". K. B. Bap-
xhh. MeroAn^ecKoe nocoSne ķau npe-
noAaBare^ eH II cxyneHH. Hsa. „C6ophhk
FIpocBemeHHfl". Mockb3. 1930.

1617. „Ky,/ibTyp3 b nHTH^eTKe". A.
MepHbix. BH6^HoreKa >KypH3Ji3 „KoMMy-
HHCTHiecKaM PeBOJiiouHH" opran arnr-
npons LI. K. B. K. IT (6). FocyA. Hsa.
M-kb3 , JI-rpaA. 1929 r.

1618. „Lavbespo" 1928, N° 2. (Espe-
rsnto valoda). Eldonejo: Gifu Esperanto
Kenkjukaj. Gifu-Japanio.

1619. ,,La Militrezistanto". (Žurnāls
esperanto valodā). Izd. Internacio de
militkontrauulej čefoficejo 11 abbey road,
Enfield, Middlesex, Anglujo.

1620. ,,Land uan libšaft" Zeme un
mīlestība). Žīdu valodā no Ezra Fininberga
Izd. Centralizdevniecība Maskavā. 1928. g.

1621. La SAT-3gado rugigas la verdan
stelon". Pastkarte esperanto valodā.
Izsd. Sennacieca Asocio Tutmonda.

1622. „Laužu Draugs" no J. F. Ruther-
forda Starptautiskās Bībeles Pētītāju Sa-
vienības priekšsēdētāja. Printed inSvvitzer-
land. Izd. Starptautiskā Bībeles Pētītāju
Savienība Rīgā. Copvrigt 1928 by Inter-
national Bible Studentes Association,
Brooklyn, N. I. U. S. A.

1623. „Leben" von I. J. Rutherford.
Herausgeber: Internationale Bibelforscher-
Vereinigung. VVachtturm Bibei- und
Traktat-Geselschaftl Magdeburg-Brooklyn,
N. 1. U. S. A. Bern.

1624. „JIeHHHCKafl ITpaBA3". Opran
JleHHHrpaACKoro 06aacTHoro KoMHTera
B. K. n. (6.), JleHHHrpaACKoro Ofijiacr-
Horo HcnoJiKOMa Cobctob h JlenHHrpsA-
CKoro CoseTa ripor|)coio30B. Hsa. Bce-
C0K>3Hafl KOMMyHHCTHH6CK3H FlapTHH
(SojibmeBHKOB). JleHHHrpaA.

1625. ,,Le Libertaire". Organe hebdo-
msdsire d l'Union Anarchiste-communiste.
Le Gēr3nt. Fontan. Paris.

1626. „Lider" (Dziesmas). Žīdu valodā
no M. Šapiro. Izd. Koop. izd. ,,Kultur-
Ligs" . Ķījevā. 1929.

1627. „Liebesmittel". Eine Darstel-
lung der Geschlechtlichen Reizmittel
(Aphrodisisca). Von Dr. Magnus Hirsch-
feld und Richard Linsert vom Institut
fūr Sexualwissenschaft in Berlin. Man
Verlag. Berlin.

1628. „Lietuvos Valstiečiai!" Izdevis
Lietuvos Vslstiečiu Liaudininku Organi-
zācijas Užsieny Komitetas. Riga, Kovo
mēn. 1929. rn.

1629. ,,Lietuvos visuomenei ir Revo-
liūcinien organizacijiem". Izdevis: Lietu-
vas Respublikss Revoliuciniu Psrtizsnu
Vyriausias Stsbss. Kaunas. 1929. m.
Liepo mēn. 15. d.

1630. „JlHTepaxypa Be^HKOro acchth-
jieraH". fl. C. Koran. Hsa. „Mockob-
ckhh Pa6oMHH. M-KBa, JI-rpaA.

1631. „JIorHKacppaKiiHOHHOH6opb6br.
Coct. C. BHHOrpaAosa, Hsa. „Mockob-
ckhh Pa6o™fi\ M-kb3 , JI-rpaA. 1927 r.

1632. „JIyKiuiKi" (3axoAH3H Bejiapycb).
Aji. Cajiary6. Bejiapyci<ae Xl3Hp>KaHH3e
BbmaBeuTBa. Mchck. 1929.

1633. ,, _Maischech ain Faerzn" (Pasakas
dzejā). Žīdu valodā no J. Fefera. Izd.
Balkriev. valsts izdevniecība. Minskā 1929.

1634. „Manbm EropJībiKCKaft Hosopoc-
chhck" . B. MaHcxpax. Hsa- FocyAap-
CTBCHHoe HsAarejibCTBO, otacj bochhoh
JinTeparypH. M-kb3 , JI-rpaA. 1929 r.

1635. MapKCHCTCKaa xpecTOM3THH ņja

ioHomecTBa". C. Ccmkobckhh. Focy-
A3pCTB6HHOe H3A3TC^bCTBO. M-KB3,

JI-rpaA. 1925 r.
1636. „M3pKCHCTCK06 HCKyCTBOB6-

AeHHe". Coct. P. C. MaHAejibiHTaM.

FocyA- Hsa- M-KB3 , JI-rp3A. 1929 r.

1637. „MaCCOBOH HHT3T6^b H 3HTH-

pe.'iHrH03 H3H npon3T3HA3". E. H. Xjie6-

U6BHM. FOC. H3A- M-KB3 , JI-rp3A-
1928 r.

1638. ,Me šlist sus derfsr" (Tādēļ
izslēdz). Žīdu vslodā no L. Koitko. Izd.
,,Kinh3sfilk3". Charkovā.

1639. „MeTOAH xpyAOBOH lUKOJibi".
HonoB. Hsa. „Pa6oTHHKllpocBemeHHH".
1929 r.

1640. „Me)K Ay >KH3HbK) H CMepTbK)".
A. Hobhkob-OpHČaH. , Hsa. „Hob3h
Mockbs" . M-kb3. 1924 r.

1641. ,,Nacktheit als Kultur". Mit
240 Originsl-Akt-Aufnahmen. Dr. Ernst
Schertel. Parthenon-Verlsg G. m. b. H.
Leipzig.

1642. „H3 khhjkhom cppoHTe" 1929 r.

NbJMb 30-31; 32-33. Hsa. Brojuierent
FocyAapcTseHHaro HsASTe.ibCTBa. M-kb3.

1643. „HapoAHbie M3CTyuiKH". Co6paji
H. Mana^iOB. FocyA. Hsast. M-kb3 ,
JI-rpaA. 1928 r.

1644. „HapoAHHH y<iHTejib" 1930 —
N° 2. OpraH U. K. Coiosa p36othhkob
npocBemeHHH C.C.C.P. — M-kb3.

1645. H3IHH AOCTHJKCHHH". /J,ByX-
MCCHHHblH >KypH3JI. HOA peA3KIIHeH
M. FopbKoro. FocyA3pcTB6HHoe HsAa-
TCJIbCTBO. M-KB3 , JI-rpaA-

1646. ,,Neue Kriminal-Bibliothek" (sē-
riju izdevums). Druck und Verkg. Verl3gs-
hsus Freys G. m. b. H. Heidensu bei
Dresden.

1647. „Nous allons au combat" (gr3-
mafona plate). Second ensemble au Pālais
de l'Armēe Rouge (dir. Prof. A. Aleksan-
drou). Mustrust U. S.' S. R. Trust d.ētat
des instrum. music.

1648. ..O^epKH no hctophh coiļna-
AH3M3". B. H. BojirHH. Foc. Hsa.
M-KB3 , Jl-rpsA. 1923 r.

1649. „OKT5l6pCKaH peBOJIIOHHH".
JI. JX. TpOIlKHH. KHHFOH3A. „K0MMyHHCT".
M-KBa, JleHHHrpaA. 1918 r.

1650. „0 npH3HBe 1907 roAa", Anno
M. K. B. K. H. (6.). — MeTOAHHecKHH
hoco6hh ajih aokjisahhkob h rpynnoBbix
arnraropoE. Hsa. „Mockobckhh Pa6o-
hhh" . M-KBa, JI-rpaA. 1929 r.

1651. „OcHOBbi neAarorHKH". B. A.
BCHKM3H H A. H. nHHKeBHI. H3A-
„P36oTHHKrīpocBemeHHH".M-KBa. 1929 r.

1652. „OcHOBbi coBeTCKoft neAarorHKH".
A. n. FlHHKeBHq. Foc Hsa. M-kb3,
JI-rp3A. 1929 r.

1653. „Ot Mopa ao Mopa". Hhkoji3h
Thxohob. Foc Hsa. M-KBa, JI-rpaA.
1928 r.

1654. „Ot HrpM k >khshh". Hoabh>k-
Hbie wrpu aji» uiKOJi nepsoft cryneHH.
H. H. MoposoB h T. <f>. BorAanoB. Hsa.
„'Pa6oTHHK npocBemeHHH". M-KBa. 1929 r.

1655. ,,Paris Plaisirs". Mensuel, esthe-
tique, humoristique et theatral. Le Gerant:
Loisel. Paris.

1656. «HeAaronmecKSH shiihkjio-
neAHH". FIoa peA. A. F. KsjiauiHHKOBa
npH yqacTHH M. C. Sumrefina. Hsa.
„Pa60THHK npOCBeiJļeHHH". M-KB3.

1657. „nepB3H AeBymKa". H. BorAa-
hob. Hsa. „Mojioa3h Fbspahh". M-kbs,
JI-rp3A. 1929 r.

1658. „FlepBbiH BcepoccHHCKHfi c'esA
COI030B, pa60HCH H KpeCTbSHCKOH MOJIO-
A6JKH B MOCKBC 29 OKTH6pH 4 HOHČpH
1918 r.". Hsa. „Pocchhckhh KOMMyHH-
craiecKHH cok)3 mo^oaokh". JI-rpaA.
1918 r.

1659. ,.HecHH KOMCOMOJia" II — „Pac-
CTpeji KOMMyHapoB", „C6eflTe okobh".
Hsa. « npojierapHH" — hOHOmecKHH cck-
TOp. Xapbi<OB. 1925 r.

1660. „riecHH KOMCOMOJia" VI —
„MojiOAa« rBapAHH", „Mh komcomoji".
Hsa. „Hpo^eT3pHH„ — rOHomecKHft
ceKTop. XapbKOB. 1925 r.

1661. ,,Pionern seinen gekommen" (Pio-
nieri stnākuši). Žīdu valodā no 0. Gurjaņa.
Izd. ,,Skola un Grāmsts".

1662. „FlHTHJieTHHH HJ13H H3p0AH0-
XO3 HHCTBeHHOr0 CTpOHTe»lbCTB3C.C.C.P.".
JI. M. KpacHJKaHOBCKHH. Hsa. „lījiaHO-
Boe xo3hhctbo". Focn^iaH C.C.C. P.
M-kbs, JI-rpaA. 1929 r.

1663. „nHTHJI6THHH n^3H p33BHTHH
HapOAHOFO X03HHCTB3". A. A3H3HH. Foc.
Hsa. M-KBa, JI-rpaA. 1929. r.

1664. „no.nbiMH. Be^3pyccKae 7J.>Kap-
>Kaynae BbiAaBeirrBa. Mbhck.

1665. ,,Proietarische Pādagogie". He-
rausgegeben von der Internationale der
Bildungs Arbeiter. Leipcig. 1928.

1666. „npoaeTapcKaH peeo.iiouHH

penerar KavrcKHH". H. JIchhh. Hsa.
„KoMMyHHCT". M-KBa, JI-rpaA. 1918 r.

1667. ,.Propagandists ". Komunisti-
skās Internacionāles Latvijss sekcijas
metodisks izdevums JV? 6. Oktobris 1929. g.
,,Spart3ks".

1668. „npoTOKO,7ibi VI c'esAa
P.C.-Ā P. H. (6anbiueBHKOB) 26 hiojisi—-
3 3Brycra 1917 roA3". KHHr0H3A3x.
„KoMMyHHCT". M-KBa, JI-rpaA. 1918 r.

1669. „FIypra". JTpaMa. /Tmhtphh
IIIer^OB. Hsa. „Tea - Khho - He^aTb".
M-kbs, JI-rp3A. 1929 r.

1670. „FIyTH COBCTCKOH KHHFH". M.
B. Bo^bdpcoH. Foc. Hsa. M-kbs, JI-rpaA.
1929 r.

1671. „Pa6KopoBCKOe ABH)KeHHe 33
rp3HHU,eH H MC)KAyH3p0AH3H CBH3b".
M. H. y/ibHH0B. Hsa. «FIpaBAa" h
„BeAHOT3". M-kbs. 1928 r.

1672. „Pa6oiHH My6". npHHUHnbi
h MeroAbi p3Č0Tbi. B. <J>. njierneB. Hsa.
„BcepOCCHHCKHH npOJlCTKy^bT". M-KB3.
1925 r.

1673. ,Pa6oTa HaA raseion". JIht6-
paxypH33 penb, —- MscTb III. F. Hann-
^ob, H. /TerrepeBCKHH, B. HenMan h
A. ITajibM6ax. Hsa. „P36othhk FIpocBe-
IHCHHH. M-KB3. 1928 r.

1674. .PaAHo BceM" 1929 r. N°N° 17,
18 21. 1930 r. JVfe 9. FocyA. Hsa.
PC.O.C.P. M-KB3.

1675. ,,Revoliucionierius ". Sociālistu Revo-
lucionieru Maksimslistu laikraksts. Kaunss.

1676. „PeBO^rou,HOHHoe ABHaceHHe b
CeBCpO - AMepHK3HCKHX CoeAHHeHHbIX
IiļT3Tax". H. AMTep. Hsa. „KpacnaH
HoBb". FjisBnojiHTnpocBeT. M KBa. 1924r.

1677. „Rote Aufbau, Die". Monat-
schrift fūr Politik, Wirtschaft, Sozisl-
politik und Arbeitsbevvegung. Berlin.

1678. BPyCCK3H HCTOpHH B C3MOM
OK3TOM OHCpKC". H3CTH I, 11 H III.
M. HOKpOBCKHH. HSA. „Kp3CH3H HOBb"
FjiaBno;iHTnpocBeT". M-kbs. 1923 r.

1679. „CaTHpHCTHMecKHH HTeu ĶtKna-
Marop 1917—1925" . Coct3bhjih H. īī.
A6p3MCKHft. FIoa peA. JI. C. Cochob-
ckofo. Foc. Hsa. M-KBa, JI-rpaA. 1928 r.

1680. „C HanaeBbiM no VpsjībCKHM
CTenHM". Hb. KyxHKOB. Foc. Hsa.
.Otacji BoeHHOH ^HTepaTypbi''. M-KB3,
JI-rpaA- 1928 r.

1681. ,,Sitte und Sūnde". Eine Sitten-
geschichte im Cjeurschnitt. Dr Ernst
Schertel. Psrthenon-Verlsg. Leipzig.

1682. ,,Sittengeschichte des VVeltkrieges
Hersusgegeben von Sanitātrat Dr Magnus
Hirschfeld. Bearbeitet von Dr Andreas
Csspar. Verlag fūr Sexualwissensch3ft
Schneider & Co. Leipzig, VVien.

1683. Co6p3HHe coHHHeHHfi', Tom I.
JIspHcs PeiicHep. Foc. Hsa. M-KBa,
JI-rp3A. 1928 r.

1684. B C0K)3 TH)Ke^OH KSBa^epHH".
C. McTHOiaBCKHH. Foc. Hsa. M-KBa,
JI-rpaA- 1929 r.

1685. ,,Sonne dem Nacktent" A. Tālus.
,,Venusal". Leipzig. 1930.

1686. „C.C.C.P. h P.C.<Ī>.C.P. Cobct-
CK3H KOHCTHTyUHH". B BOnpOC3X H 0T-
Bexax. H. Crymia. Hsa.' ^OpoMCTeH".
M-kbs. 1926 r.

1687. .COBCTCKHH 6yKB3pb AJIH
Bspoc^bix". Hsa. BcepoccHHCKsro Uen-
rpajībHoro Hcn. Kom. Cob. Pa6., Kpecrb-
3HCKHX, KpaCH0apM6HCKHX H Ka33HbHX
AenyxaTOB.

1688. „CoBercKHH Snpan" 1929 —
Ne 37. Hsa. „Te3-KHH0-neH3Tb". M-KBa.

1689. ,CoBCTCKoe Ooto" 1929 —
JVeJvfo 19, 20, 21 h 1930 — N9 6. Hsa.
Akii. Hsa. 06-ctbo ^ OroneK". M-kbs.

1690. „CoBeTCKHH Jiy6oK". O. Po-
FHHCKaH. HSA- AcCOIIHaUHH xyAO>KHHKOB
peBo;noiTHH. M-KBa. 1929 r.

1691. ,,Špil aun arbeit". Žīdu valodā,
palīggrāmata I skolas gadam I un 11 daļa
no A. Spivaks. Koop. izd. „Kultur-Lig3".
K ijevā. 1926. g.

1692. ,,T3nks". Literārisks krājums.
„Prometejs". 1928. g.

1693. „TeopHH k^sccoboh 6opb6bi
Mapnca". B. Fpase. Hsa. «Kpaenan
HoBb". MocKBa. 1923 r.

1694. „Tom Shark" . Der Konig. der
Detektive. (Sēriju izdevums). Druck und
Verlsg.: Verlagshaus Freys G. m. b. H.
Heidenau bei Dresden.

1695. „TpH6yHa". HHTHAHeBHaH rs-
sera pa6oMHx h c;iy>KainHx 33B0Aa hm.
Kap^a MspKc a. Hsa.3aBKOM". JI-rp3A.

1696. „TpyA b iuKOJie nepson cxy-
neHH". O. H. Py< pHHa. Hsa. »Pa6oTHHK
FlpocBemeHHH". M-KBa. 1930 r.

1697. „TpyAbi I BcepoccHHCKoro
C'eSA3 COBCTOB HSpOAHOrO X03HHCTB3
25 M3H—4 hiohh 1918 r.". OreHorps-
d)HHeCKHH OTHCT. M-KB3. 1918 T.

1698. „TpyA0B3HAHCHHn^HH3H yn^0T-
Henne pa6o4ero ahh". K fl. Kophhiikhh. J
Hsa. „TexHHKa Vnpas^eHHH". M-KBa
1929 r.

1699. „y<ie6HHK a^ih pa6oHHx shth-
pe^HrH03Hbix KpywKOB". Hoa peA. A.
JIyK3ieBCK3ro. C npeAHCJioBneM E. M.
$pocn3BCKoro. Hsa. Aku. Hsa. 06-ctbo
„Be36oiKHHK". M-kbs. 1928 r.

1700. „ y (pOHspsi". FeoprHH Hhkh-
(ķopoB. Hsa. „3čmjih h d>a6pHKa".
M-kbs, JI-rp3A. 1929 r.

1701. ,,Uindzer vord" (Mūsu vārds).
Žīdu valodā, 1 un II daļa, no A. Spivaka.
Koop. izd. „Kultur-Liga". Kijevā. 1929. I

1702. ,,Uļjanova , V. J. eiss dzeives
aproksts". Vyskrivijas Centrālais Ispildu
Komitets. 1918.

1703. ,,Unzere lider" (Mūsu dziesmas).
Žīdu valodā. Izd. Baltkrievijas Komuni-
stiskā jaunatnes savienība.

1704. j.VTOmmeCKHH COU,Ha^H3M B0
dppaHiiHH". Ho^b JIyH. F,/iaBno./iHT-
npocBCT V.C.C P. XapbKOB. 1923 r.

1705. „B Bohx". JlHxep.-xyA. cčop-
hhk. Hsa- „Ky^bTypa", FocTpecTa
..KneB-HeiaTb". 1928 r.

1706. ,,B 6opb6e sa ^yHmyio >KH3Hb".
A. KpaB^eHKO. Foc Hsa. M-KBa, JI-rpaA.

1707. ,,Vei aun mut" (Sāpes un drosme)
Zīdu valodā no Š. Halkina. Central-
izdevniecība Maskavā. 1929.

1708. ..BeiHH s-Toro roAa ao 1 as-
rycx3 1923 r.". B. MaHKOBCKHH. Hsa.
Akii. O-bo , HaK3HyHe". BepjiHH.

1709. ,,Verklingende Zeiten?" Bilder
aus altbalstichem Leben und Kampf.
Adslbert Volck. Hammer - Verlag im
Leipzig. 1930.

1710. ,,B KHTail no B03Ayxy". A. JIe6e-
A6HKO Foc. Hsa. M-KBa, JI-rpaA. 1928 r.

1711. „BoKpyr CBeTa" 1930 —JSTslS.
JļeCHTHAHeBHblH *ypH3H nyTemecTBHH H
npHKJIKDHCHHH. HsA- ,,3Hdp". M-KB3.

1712. „BxopOH c'esA KOMHcapoB
TpyAa h npeACTaBHTCJieH Snp» TpyAa
Mockobckoh o6;iacTH 10—13 Mapxa
1918 r.". M-KBa. 1928 r.

1713. „3aA3MH KOMMyHHCTHMeCKOrO
BocnHTaHHH". JI. TpoiiKHH. Hsa. „Kpac-
H3H Hobb". F^aBnojiHTnpocBeT. M-sa.
1924 r.

1714. „>KH3Hb HcKy<:TB3" 1929 r. JSf«38.
Hsa. „Tea - Khho - HeMarb". JI-rpaA.

1715. „>Ky>K3". M3T3 3a^Ka. Foc.
Hsa- M-KBa, JI-rp3A. 1928 r.

Rīgā, 1930. g. 20. jūnijā. N° 153075.
Iekšlietu ministris E. Lsimiņš.

Preses un biedrību nod. vsdītājs K. V i 1 d e.

KURSI.
Rīgas biržā, 1930. gada 26. jūnijā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijasmārciņa25,17—25.100 Francijas franku 20,29—20,44

100 Beļģijas beigu 72,10—72,65
100 Šveices franku 100,10—100,85
100 Itālijas liru 27,07—27.28
100 Zviedrijas kronu 138,95—139,65
100 Norvēģijas kronu .... 138,50—139,20
100 Dānijas kronu 138,45—139,15
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 207,90—208,95
100 Vācijas marku '. 123,30—123,95
100 Somijas marku 12,97—13,09
100 Igaunijas kronu 137,65—138,35
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

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

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers P. Rupners.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.
Rīkojums.

Dsžos pagastos ir psrādījusies trskuma
sērgs. Pamatojoties uz obligātoriskiem
noteikumiem par sērgas apksrošsnu,
publicētiem ,,V3ldībss Vēstnešs" 1927. g.
198. numurā, izsludinu ar š. g. 25. jūniju
Jēkabpils apriņķi par trakuma sērgss
spdrsudētu, un uzdodu psgssta valdēm
steidzami pssludināt iedzīvotājiem šinī
nolūkā izdotos obligātoriskos noteikumus
par trakuma sērgas apkarošanu.

Jēkabpilī, 1930. g. 21. jūnijā.
Jēkabpils apr. priekšnieks M. Kadašs.

Sekretārs Linde.

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

Šim numuram 8 lapas pus



(Tiesu
«ludiisējumi.

v )
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1930. . g.
6. maijā izklausījusi lietu par
Jūda Askinazi atzīšanu par mak-
sātnespējīgu parādnieku, par ko
iespiests sludinājums ,,Valdības
Vēstnesī" 1928. g. 12. aprīlī
81. num. un nolēma: atzīt Jūdu
Askinazi maksātnespēju tirdz-
niecībā par neuzmanīgu (vien-
kāišu) un viņa konkursu par
slēgtu.

Rīgā, 1930. g. jūnijā.
7345p JVg 194-i

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. likumu 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Edes Saliņš u. c. lū-
gumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 3. jūnijā publicēto
1922. g. 13. augustā Liepkalnes
pag. mir. Pētera Brenča d.
Saliņa 1922. g. 11. augustā pie
Liepkalnes-Ozolu pag. tiesas tai-
sīto testamentu, kā arī visas per-
sonas, kam ir kaut kādas tie-
sības uz mir. Pētera Brenča d.
Saliņa mantojumu- vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem' u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu 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.

Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
7351 x L. Ke 4511

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Civ. ties. likumu 1907.,
2011.—2014. un 2079. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
pamata, uz Idas Skaidrais lū-
gumu uzaicina visus personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 3. jūnijā publicēto
1930. g. 13. martā Stāmerienas
pag. mir. Jēkaba-Teodora Jē-
kaba d. Skaidrā, 1930. g. 14. febr.
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Jēkaba-Teodora Jēkaba d.
Skaidrā mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu 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
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
7350p I- Mā 4644

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. likumu 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
pamata, uz Mades Mežaks, dzim.
Grasis u. c. lūgumu, uzaicina
visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1930. g. 3. jū-
nijā publicēto 1929. g. 29. jan-
vārī Daugavpils sarkanā krusta
slimnīcā mir. Andreja Miķeļa d.
Mežaka, 1929. g. ' 6. janvārī
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Andreja Miķeļa d. Mežaka
mantojumu vai ' sakara ar šo
mantojumu, kā mantniekiem, le-
gātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas

? atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
7349x L. Ne 2389

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

Rīgas apgabaltiesas 3: civīlnodaļa
Izklausījusi Vsevoloda Burago
lūgumu atzīt Pēteri Alekseja d.
Burago par mirušu un pamato-
joties uz savu lēmumu no 1930. g.
27. maija un Civ. proc. lik.
1947.—1950. p. p. un viet.
Civ. lik. 524. p. pamata nolēma:
uzaicināt bezvēsts prombūtnē
esošo Pēteri Alekseja d. Burago
gada laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas „Valdības
Vēstnesī", ierasties tiesā, vai
dot tiesai drošas ziņas par sevi,
kā arī uzaicināt visas citas per-
sonas, kam ir drošas ziņas par
viņa dzīves vietu vai nāvi,
iesniegt šīs ziņas tiesai, aizrādot,
ka ja pēc publikācijas termiņa
notecēšanas nebūs saņemtas dro-
šas ziņas, ka Pēteris Alekseja d.
Burago atrodas pie dzīvības,
tiesa uz ieinteresētu personu
lūgumu, uz Civ. proc. lik. 1951. p.
pamata, atzīs viņu par mirušu.

Rīgā, 1630. g. '12. jūnijā.
7348p L." Ne 4073'!I

Pr iekšsēd. f. A. Blūmentāls.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas Civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Ernests Graudiņš un
Pauline Graudiņš, dzim. Voi-

tovičs; noslēguši savstarpīgo lau-

lības līgumu pie Rīgas notāra

J. Krūklanda 1930. g. 20. maija
reģ. Ne 14078, ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši Vietējo civillikumu 79. un

turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību. L- N"9 4977

Rīgā. 1930. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

7985v Sekre. "- V. P. Pirkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1930. g.
25. martā izklausījusi mir. An-
dreja Pāvula d. Apalupa manto-
šanas lietu un nolēma: iecelt
aizgādnību par promesošās Ma-
rijas Jankovics, dzim. Apalups
mantu, par ko paziņot attiecīgai
aizbildnības iestādei.

Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Latvijas Civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vispārī-
bai, ka Meiers Simona d. Berlins
un Kela Izaka m. Berlins, dzim.
Aleksanders, noslēguši savstar-
pējo laulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Līvena 1930. g.20.mai.jā
reģ. Ne 11150, ar kuru viņi, attie-

cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši Vietējo civillikumu 79. un

turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību. L. Ne 4957

Rīgā, 1930. g. 19. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

7986v Sekretāra v. P
^

Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz Latvijas Civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Jānis Krilovs un
Emīlija Krilovs, dzim. Dancs,

noslēguši savstarpīgo laulības lī-

gumu pie Rīgas notāra J.Purgala
1930. g. 20. maijā reģ. Ne 6701,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši Vie-

tējo civillikumu 79. un turpm.
n paredzēto laulāto mantas ko-

pību. L. Ne 4933
Rīgā, 1930. g. 19. jūnijā.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
7987v Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata,
uz Mārtiņa Pētera d.Roga lūgumu
uzaicina visas personas, kam ir
kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1930. g.
3. jūnijā publicēto 1923. g.
10. janvārī Vaives pagastā miru-
šās Judītes (Jūdas) Jāņa m.
Roga, dzim. Liepiņš, 1923. g.
10. janvāri mājas kārtībā sastā-
dīto testamentu, kā ari visas
personas, kam ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jūdites (Jūdas)
Jāņa m. Roga, dzim. Liepiņš,
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
7353o L. Ne 4293.
Priekšsēdētāja v. A.Blūmentāls

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. likumu 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.
pamata, uz Vernera Andža d.
Filipsona lūgumu uzaicina visas
personas, kam ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā-1930. g. 3. jūnijā
publicēto 1929. g. 8. novembrī
Bebru pag. mir. Andža Jura d.
Filipsona, 1929. g. 16. augustā
mājas kārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Andža Jura d. Filipsona
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, pa-
raddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu 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 li-
kumīgā spēkā gājušu.

. Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
7352x L. Ne 4657

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 7. maija
lēmumu uzaicina 1929. g. 8. de-
cembrī Liepājā mirušās Rebekas
Gutmans (arī Rebeckas Gutt-
mann) mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un vi-
sas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7384r Ne 798 30 M.

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

Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.

paziņo, ka Sarkanmuižas krāj-
aizdevu sabiedrība, kas reģistrēta
ar Liepājas apgabaltiesas 1925. g.
12. febr. lēmumu, saskaņā ar
šīs tiesas '1929. g. 14. marta
lēmumu slēgta un likvidācija
izbeigta.

Jelgavā, 1930. g. 12. jūnijā.
L. Ne 66/29. g. 7364b

Nodaļas pārzinis Veiss.
Sekretāra p. i. M. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesa

uz sava 1930. g. 7. maija
lēmuma pamata uzaicina 1929. g.
4. decembri Liepājā mir. Eduarda
Teodora d. Fossa (Vossa) mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie-
sības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. II jūnijā.
7399x ' . Ne 803tn/30

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas Civillikumu kop.36.p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Arnolds Kreišmans un
Matilde Kreišmans, dzim. Ozo-
liņš, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
). Purgala 1930. g. 22. maijā

reģ. Ne' 6803. ar kuru viņi, attie-
cībā uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši Vietējo civillikumu 79.
un turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. Ne 4939

Rīgā, 1930. g. 19. jūnijā.

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
7988v Sekretāra v. P. Birkens.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu šā gada 12. maija
lēmumu, uzaicina 1918. g. 18. ok-
tobrī Lutriņu pag. mir. Gustava
Kārļa-Fridr 'icha d. Kocha mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
atzīs parzaudētām uz visiem
laikiem.

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7400x Ne 699/30M

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 2. jūnija
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Agnezes Grin-
valds lūgumu viņas prasības lietā
pret Reinholdu Grinvaldu dēļ
laulības šķiršanas, uzaicina at-
bildētāju Reinholdu Grinvaldu,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā vai uzdot
savu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pie lūguma pielikti noraksti no
prasības' lūguma un klātpielik-
tiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku un savu juridisku dzīves
vietu Liepājā neuzdos, tiks no-
likta tiesas sēdē lietas izklausī-
šanai aizmuguriski. L. N» 230

Liepājā, 1930. g. jūnijā.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

7540r Sekretārs A. Jansons.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7404x ' Ne 814 30m

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 7. maija
lēmumu uzaicina 1919. g. 23. apr.
Gudenieku pagastā mirušā Jāņa
Matīsa d. Gaiļa mantniekus, kre-
ditorus, legātārus, fideikomisā-
rus un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7398r Ne 801 m/30

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 14. maija
lēmumu uzaicina 1910. g. 9. maijā
Liepājā mirušās Billes Friča m.
Bunce mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un vi-
sas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
740Ir . Ne 857/30 m.

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 5. maija
lēmumu, uzaicina 1927. g. 29. jū-
nijā Alšvangas pag. mir. Andža
Pētera d. Gutmaņa mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, atzīspar zaudētam uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. II. jūnijā.
7402x ' Ne 791 '30m

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 5. maija
lēmumu, uzaicina 1926. g. 20. no-
vembrī Valtaiķu pag. mir. Friča
Sīmana d. Roņa mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā

laikā, atzīs ' par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7403x Ne 795,30m

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 5. maija
lēmumu, uzaicina 1921. g.
15. februārī Rucavas pag. mir.
Jura Jāna d. Kundziņa mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ar Liepājas apgabalt. 1930. g.
27. marta lēmumu Miķelis Kussa
atzīts par maksātnespējīgu pa-
rādnieku, kamdēļ iestādēm un
priekšniecībām vajadzīgs lab-
prātīgi: 1) uzlikt aizliegumu
uz parādnieka nekustamiem īpa-
šumiem, ka arī apķīlāt viņa
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un paziņot
Liepājas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgo
parādnieku, kā arī summas, kas
pienākas iestādēm, un 2) privāt-
personām jāpaziņo apgabaltiesai
par savu parādu prasībām no
parādnieka, kā ari par summām,
kādas parādniekam pienākas, ne-
skatoties vai maksājumi note-
cējuši vai arī termiņš nākamībā,
kā arī par maksātnespējīgā ne-
kustamiem īpašumiem, kas at-
rastos viņa pārziņā uz atse-
višķiem noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iesnie-
šanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" .

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7408x ' Ne L31-1,'30

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 28. aprīļa
lēmumu, uzaicina 1915. g. 30. jū-
lijā Kursīšu pag. mir. Lates
Jāņa m. Gusiņš mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, atzīs ' par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7406x Ne 42 '30m

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 7. maija
lēmumu, uzaicina 1928. g. 9. sep-
tembrī Kazdangas pag. mir.
Ernesta Anša d. Eikerta mant-
niekus, kreditoru.s, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
atzīs par zaudētām uz visiem
laikiem.

Liepājā, 1930. g. 11. -jūnijā.
7407x " Ne 824/30m

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 2. jūnija
lēmumu un Civ. proc. lik. 293. un
sek. pantiem, uz Paula Dukatana
lūgumu viņa prasības lietā pret
Maigu Diikatans dēļ laulības
šķiršanas, uzaicina atbildētāju
Maigu Dukatans, kuras dzīves
vieta prasītājam nav zināma, ie-
rasties tiesā vai uzdot savu dzī-
ves vietu Liepājā četru mēnešu
laikā, no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

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

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

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
7533r L. Ne 235

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 7. maijā
lēmumu uzaicina 1927. g. 30. de-
cembrī Rīgā mirušā Friča Jāņa d.
Grauda mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un vir-
sas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības jeb prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
tādas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
7534r Ne 792m/30

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 2. jūnija
lēmumu un Civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Annas
Zēhuzens lūgumu viņas prasības

lietā pret Ernestu-Žani Zēhuzenu
dēļ laulības šķiršanas, uzaicina

atbildētāju Ernestu-Zani Zēhu-
zenu, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
vai uzdot savu dzīves vietu
Liepājā četru mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atoildētajs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos.
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
L. Ne 234. 7539b

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 19. maija
lēmumu uzaicina 1924. g.3. martā
Kuldīgā mirušā Jūlija Johana d.
Cērpe mantniekus, kreditorus,
legātārus, fideikomisārus un vi-
sas citas personas, kurām va-
rētu būt kādas tiesības jeb pra-
sības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
7537r Ne 882/30 m.

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 19. maija
lēmumu uzaicina 1903. g. 11. jan-
vāri Pērkones pagastā mirušā
Jāņa Pātara mantniekus, kre-
ditorus, legātārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kam va-
rētu būt kādas tiesības jeb pra-
sības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
7538r Ne 886/30 m.

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 19. maija
lēmumu uzaicina 1913. g. 20. jan-
vārī Pērkones pagastā mirušās
Ilzes Anša m. Kundziņš mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības jeb prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
7536r Ne 905 '30 m.

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

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
30. oktobrī mir. Jāņa Jāzepa
un Annas d. Urbanoviča, 1928. g.
5. augustā sastādītais privāt-
testāments ar apgabaltiesas
1936. g. 21. marta lēmumu

apstiprināts.
Daugavpilī, 1930. g. 12. jūnijā.
L. Ne 1769a. 30. g. 7521b

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

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 19. maija
lēmumu uzaicina 1930. g. 1. jan-
vārī Saldus pagastā mirušā Mi-
ķeļa Marta d. Poļa mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,kam
varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
7535r Ne 876 30 m.

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 193Ģ. g.
27. maijā izklausīja Emīlijas-
Amandas Jansons hipotekāro pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par samaksātu obligāciju,
ingrosētu uz nekustamu īpašumu
Siguldas muižas zemn. zemes no
,.Grūdiņu" mājām, atdalītām
Jaun-Grūdiņu mājām Rīgas apr.,
ar zemes grāmatu reģistra Ne 6752
1929. g. 27. maijā pārvestu

ar līdzšinēju priekšrocību un
,,Grūdiņu" māju, ar zemes grām.
reģ. Ne 1805, solidāru atbildību
uz pēdējām 1907. g. 28. febr.
ar Ne 73 par 2000 rbļ., kura
obligācija izdota uz māju domāto
pusi Mārtiņam Āboliņam par labu
un pārgājusi uz Rūdolfu Hincen-
bergu, kā blanko cessionāru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko.

Rīgā, 1930. g. 12. jūnijā.
7354o Ne 3471.
Priekšsēdēt. v. A. Blūmentāls.
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Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 5. maija
lēmumu uzaicina 1924. g. 14. aug.
Krustpils pagastā mirušā Pētera
Pētera d. Kalniņa mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
jeb prasības uz atstāto manto-
jumu pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7396r Ne '651 m/30

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

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 6. maija
lēmumu, uzaicina 1929. g. 11. jū-
nijā Vaiņodes pag. mir. Jāņa
Kriša d. Štengrevica mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt tādas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 11. jūnijā.
7405x ' Ne 835.30m

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



Liepājas apgabaltiesa ,

īimnš?2- g- 2- Jūnijaemumu un Civ. proc. lik. 293.
o-.seK- Pantiem, uz MarijasBruders lūgumu viņas prasības'eta pret Pēteri Brūderu, dēļlaulības šķiršanas, uzaicina at-bildētāju Pēteri Brūderu, kuraazives vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā vai uzdotsavu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā lailcā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas ' sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1930. g. 12. jūnijā.
L. Ne 238. 7541b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretā'-s A. lansons.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
2014. un 2079. p. p., paziņo,
ka pēc 1922. g. 8. maijā Aknistes
pag. Stūra Geidānu mājās mir.
Pētera Brenča d. Geidana, ir
atklāts mantojums un uzaicina
visus, kam būtu uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to kaut
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas „ValdībasVēst-
nesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
un prasījumus atzīs par spēku
zaudējušiem.

Daugavpilī, 1930. g. 11. jūnijā.
7462x L. N9ll63a/30

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. p.
un Balt. Privāttiesību kop.2451.p.
uz Jēkaba Semjona d. Necvet-
naja lūgumu, uzaicina visas per-
sonas, kam ir kaut kādi strīdi
vai ierunas pret testamentu,
kuru 1929. g. 9. septembrī sa-
stādījusi mājas kārtībā 1929. g.
13. oktobrī Laucesas pag. Pa-
labišķu mājās mir. Pelageja Sem-
jona m, Puriševs, dzim. Ņecvet-
naja, kā arī visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas
un tiesības uz . mir. Pelagejas
Puriševs mantojumu, vai sa-
karā ar šo mantojumu kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem. parāddevējiem u. t. t,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termina notecē-
juma tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām, bet
testamentu pasludinās par li-
kumīgā spēiā gājušu.

Daugavpilī. 1930. g. 11. jūnijā.
:7459x L. Ne2009a/30

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K- Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. p.
un Balt. privāttiesību kop.
2451. p., uz Staņislava Gabreviča
lūgumu, uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādi strīdi vai
ierunas pret testamentu, kuru
1929. g. 21. jūlijā sastādījis
mājas kārtībā 1929. g. 25. jū-
lijā Sventes pag. Timšanu Ne 49
mājās mir. Josifs (Jezups)
Franča d. Pilacs, kā ari visas
personas, kam ir kaut kādas
pretenzijas un tiesības uz mir.
Josifa Franča d. Pilaca mantOr
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantniekiem, legātā-
riem, fideikomisāriem, parādde-
vējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma ie-
spiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī".

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

Daugavpilī, 1930. g. 11. jūnijā.
7460x L.Nel620a/30

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
-Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. ties. lik. 1967.,
2011.—2014. un 2079. p. p. un
Balt. privāttiesību kop. 2451. p.,
uz Aleksandra Dementijana
d. Leonova lūgumu, uzaicina
visas personas, kam ir kaut
kādi strīdi vai ierunas pret
testamentu, kuru 1928. g. 15. de-
cembrī sastādījis notariālā kār-
tībā 1929. g. 11. maijā Daugav-
pils pilsētā mir. Dementijans
(Demeņtijs) Afanasija d. Leo-
novs, kā ari visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas
un tiesības uz mir. Dementijana
Leonova mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī slu-
dinājuma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

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

Daugavpilī, 1930. g. 11. jūnijā.
7461 x L. Ne 1460a 30

Priekšsēd, b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Kangurs.

Ziemera pagasta valde izslu
dina par nederīgu nozaudēto
zirga pasi Ne 194 (Ne04194), izd.
no Gaujenes pag. valdes 1926. g.
13. febr. ar Pētera Berķis vārdu.

Latgales apgabaltiesas I. rivīlnod.
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
18. martā mirušā Izidora Brīvera
1924. g. 4. februārī sastādītais
notariālais testaments ar ap-
gabaltiesas 1928. g. 12. novembra
lēmumu apstiprināts.

Daugavapilī, 1930. g. 13. jūn.
8116v L. Ne 2592a 28.

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
uz Civ. prot. lik. 293., 295.,
298., 30]., 309. un 311. p. p.
pamata, Franča Jura d. Čivča
prasības lietā pret Andreju
Kuzmas d. Puzanski par īpa-
šuma tiesībām uz nekustamu
mantu aiz valdīšanas noilguma,
uzaicina Andreju Kuzmas d.
Puzanski, kura dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „ValdībasVēst-
nesī" , ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot,
savu dzīves vietu Daugavpilī.

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

Daugavpilī, 1930. g. 11. jūnijā.
7464p L. Nell28p/30

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

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
2014. un 2079. p. p., paziņo,
ka pēc 1923. g. 14. decembrī
Aknistes pag. Navicku mājās
mir. Jāņa Jāņa d. Lukstaraupa,
ir atklāts mantojums un uz-
aicina visus, kam būtu uz šo
mantojumu vai sakarā ar to,
kaut kādas tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
un prasījumus atzīs par spēku
zaudējušiem.

Daugavpilī, 1930. g. II. jūnijā.
7473p L. Ne 3020a/30

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs K. Kangurs.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. lik. 2011.,
2014. un 2079. p. p., paziņo,
ka pēc 1921. g. decembra mē-
nesī Grīvas pilsētā mir. Lūka
Jēkaba d. Okuņeva, ir atklāts
mantojums un uzaicina visus,
kam būtu uz šo mantojumu vai
sakarā ar to, kautļkādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem fi-
deikomisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā , skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
un prasījumus atzīs par spēku
zaudējušiem.

Daugavpilī, 1930. g. 11. jūnijā.
7740p L. Ne 498a/30

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretārs Ķ. Ķangurs.

Latgales apgabalt. I. civīlnodaļa
saskaņā ar Civ. proc. Hk. 2011.,
2014. un 2079. p. paziņo, ka
pēc 1929. g. 19. jūnijā Demenes
pagasta Sventadonišku mājās mi-
rušā Nikolaja Ādama d. Garkula-
GVreviča ir atklāts mantojums
un uzaicina visus, kam būtu uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to,
kaut kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legātāriem, fideikomisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Vald.
Vēstn.". Termiņā nepieteiktās
tiesības un prasījumus atzīs par
spēku zaudējušām. L Ne 1940a/30

Daugavpilī, 1930. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
7612o Sekretārs Ķ. Kangurs.
Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
ar šo paziņu vispārībai, ka 1928. g.
10. jūlijā mirušā Pētera Radiona
dēla Petrova 1928. g. 23. jūnijā
sastādītais privāttestāmen'ts ar
apgabaltiesas 1930. g. 5. maija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 13. jūnijā.
7613o Ļ. Ne 948a'30.
Priekšsēdētāja h. A. Strazdiņš.

Sekretārs K. Kangurs.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz Grigorija Vasiljeva (Vasilija d.)
tagad pēc uzvārda Chatilova
lūgumu, par nekustamās mantas,
sastāvošas no Rodovoje muižas
dačas atdalītā viensētas zemes
gabala, pēc plāna Ne 8, platībā
19 desetīnas 1741 kv. asis, vairāk
vai mazāk, Jauniatgales (senāk
Ostrovas) apriņķa, Kacēnu (senāk
Grihuļevas) pagastā, ievešanu ze-
mes grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests attie-
cīgā zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pār-
došanas un hipotēkārisku apgrū-
tinājumu tiesībām. Ne 2432.

Daugavpilī, 1930. g. 12. jūnijā.
Kom. priekšsēd. E. Helviclis.
7411b Sekr:-darbv. A. Vitkovskis

Zemes grāmatu atjaunošanas,
kommisijā

uz Mārtiņa Jēkaba d. Meža-
raupa lūgumu par nekustamās
mantas, sastāvošas no Posus-
sejas sādžas viensētas trijos ga-
balos N°N° 5, 15 un 19, kop-
platībā 9 desetīnas 845 kv. asis,
Ilūkstes (bij. Novoaleksandrovas)
apriņķa Aknistes pag., Posus-
sejas sādžas zemes robežās, ie-
vešanu zemes grāmatu reģistri, —
uzaicina visas personas, kam
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tiesī-
bām.

Daugavpilī, 1930. e. 12. jūnijā.
Ne 2440. 7409b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darbved. A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz Jāņa Miķeļa (Nikolaja) dēla,
Eduarda, Rūdolfa un Voldemāra
Jāņa dēlu Medņu lūgumu, par
nekustamās mantas, sastāvošas
no Manuchnovas pūstošas zemes
gabala, platībā 22 desetīnas un
Zeļennaja-Grīva ari Manuchnovas ,
pūstošas zemes gabala platībā
12 desetīnas, Jauniatgales (senāk
Ostrovas) apriņķa Kacēnu pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģ., —
uzaicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto nekust,
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētie lūdzēji varētu tikt
ievesti attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašniekiem bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrī-
damas pārdošanas un hipotēkā-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 12. jūnijā.
Ne 2450. 7410b

Priekšsēd. E. Helvichs.
Sekret.-darbved. A. Vitkovskis.

Latgales apgabaltiesas Jaun-
iatgales iecirkņa miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu 1930. g. 12. jūnija
lēmumu, pamatodamies uz Civ.
proc. lik. 1401. p. un Civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. uzaicina
1929. g. 28. decembrī mirušā
Nikolaja Antonova mantniekus
pieteikt savas mantošanas tiesības
uz mantojumu, kas palicis Jaun-
iatgales apr. Augšpils pagastā.
Mantojuma tiesības jāpieteic pēc
piekritības 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas „Valdības Vēstnesī".

Jaunlatgalē, 1930. g. 12. jūnijā.
7o26v jvfo 47.

Miertiesn. J. Zadvinskis.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis
uz sava 1930. g. 13. jūnija
lēmuma pamata uzaicina 1929. g.
25. septembrī mirušās Līzes Jāņa
meitas Niedols, dzim Ķēķa
(Koehka;, mantniekus, kredito-
rus, legātārus, fideikomisārus un
visas citas personas, kam varētu
būt kādas tiesības un prasības
uz viņas atstāto mantojumu,
piete'kt miertiesnesim savas tie-
sības im prasības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Va!d. Vēstn.".

Minētā laikā nepieteiktas tiesī-
bas un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 13. jūnijā.
7948o ' Ne518.

Miertiesn. J. Gertmanis.

Zeme» grāmatu artjaunošanas
kommisijā,

uz Grigorija Vasiljeva (Vasilija d.)
tagad pēc uzvārda Chatilova
lūgumu, par nekustamās mantas
sastāvošas no Ablezovas un Ani-
simovas pūstošas I daļas un
Djadinu pūstošas atdalītā zemes
gabala, platībā 9 desetīnas 1200
kv. asis, Jauniatgales (senāk
Ostrovas) apriņķa Kacēnu pag.,
ievešanu zemes grāmatu reģistri,
uzaicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu laikā ,
skaitot no izsludināšanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", pretējā ga-
dījumā nepieteiktās tiesības skai-
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievests attie-
cīgā zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem aprobežo-
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotēkārisku apgrūti-
jumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 12.jūnijā
7412z Nē 2416
Kommisijas. priekšsēdētājs

E.Helvichs.
Sekr.-darbvedis A. Vitkovskis.

Zemes grāmatu artjauncšanas
kommisijā

uz Georgija (Jura) Antona dēla
Šolkovska (Šaikovska) lūgumu,
par nekustamās mantas, sastā-
vošas no Līksnas muižas atdalītā
zemes gabala, pēc plāna Ne 17,
platībā 1 desetīna 1600 kv. asis,
vairāk vai mazāk, Daugavpils
apriņķa Līksnas pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri —
uzaicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto neku-
stamo mantu, iesniegt kommisijai
par to paziņojumu 4 mēnešu
laikā, skaitot ' no izsludināšanas
dienas „Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tiesī-
bas skaitīsies par iznīcinātām un
minētais lūdzējs varētu tikt ie-
vests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkā-
risku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930._g. 12. jūnijā.
Kommisijas priekšsēdētājs

E.Helvichs.
Sekr.-darbvedis A. Vitkovskis.

Preiļu iec. miertiesnesis. Preiļos,
pamatodamies uz Civ. proc. lik^
146046. p. nolēma izdarīt iz-
dotas no Staņislava Jēkaba d.
Boļšaka 1927. g. 15. jūnijā pie
Preiļu notāra Nikolaja Kuško
ar Ne 1110 Ludvigam Staņislava

dēlam Boļšakovam ģenerālpiln-
varas iznīcināšanu.

. Preiļos, 1930. g. 16. jūnijā.
8200x L. Ne 500

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
3. iec. miertiesnesis, uz Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj!
1. d. 1239. p. pamata uzaicina
1928. g. 7. martā mirušā Pētera
Pētera d. Koponana mantniekus
pieteikt viņam sešu mēnešu laikā ,
skaitot no šī sludinājuma iesp c-
šanas dienas ,,Vaid. Vēstnesī"
savas mantošanas tiesības uz
minēto mantojumu, atrodošos
Rēzeknes apriņķī, Bērzgales pa-
gasta.

1930. g. 12. jūnijā. 7528z
Miertiesnesis ļ. ļasse.

Liepājas lauku iec. miertiesnesis
uz sava 1930. g. 13. jūnija
lēmuma pamata uzaicina 1929. g.
18. septembrī mirušās Annas
Jura m. Šokolaitis, saukta arī
Šukuleis, Šokolejs, Šukle un
Sakalejs, dzim.Dambenieks mant-
niekus, kreditorus, legātārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz viņas
atstāto mantojumu, pieteikt mier-
tiesnesim savas tiesības un prasī-
bas sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Minētā laikā nepieteiktas tiesī-
bas un prasības tiks atzītas par
zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1930. g. 13. jūnijā.
7S49o ' ' Ne 545

Miertiesn. J. Gertmanis.

.

Mežotnes pagasta tiesa
uzaicina visas tās personas, kam
būtu kādas ierunas pret Leona
Ferģis adopciju caur Annu un
Ignata Trembelis, pieteikt šīs
ierunas Mežotnes pagasta tiesai
6 mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas trešo
reizi ,,Valdības Vēstnesī".

Mežotnē, 1930. g. 5. jūnijā.
7098 3* Pagasta tiesa.

Rundāles pagasta tiesa,
Bauskas apr., pamatojoties uz
savu lēmumu no š. g. 21. maija un
Pagasttiesu lik. 108. un \09. p.
un paziņodama, ka Rundāles
pag. ,,Nāčurpju" mājā dzīvo-
jošie pilsoņi, laulāts pāris Kriš-
jānis Jēkaba d. Villa ar sievu
Lavīzi Jēkaba m. Villa, dzim.
Vilups, vēlas adoptēt resp. pie-
ņemt bērna vietā viņu apgādībā
esošo Annu-Abēli Kupči, dzim.
1913. g. 4. jūnijā, piešķirot
viņai likumīga bērna tiesības
un uzvārdu ,,Villa", ar šo uz-
aicina personas, kam būtu kādi
ieoildumi pret šo adopciju, pie-
teikt tādus šai tiesai līdz 1930. g.
2. jūlijam, pīkst. 12 dienā, uz
kuru dienu nolikta tiesas sēde
šās adopcijas apstiprināšanai.

Vēlāki iebildumi netiks atzīti.
Rundālē. 1930. g. 28. maijā.

6246x Ne 62 Pagasta tiesa.

Kuldīgas iec. miertiesnesis, uz
Civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata un Billes
Kušinskis, arīKuršinskis, dzim.
Andersons, dzīv. Kuldīgā, Ka-
toļu ielā Ne 14 lūgumu uzaicina
visas personas, kam būtu kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai
ierunas pret šai tiesā 1930. g.
4. jūnijā publicēto mir. Kārļa
Kārļa d. Kušinska testamentu ,
kā arī visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz Kuldīgā, Ka-
toļu ielā Ne 14, 1930. g. 3. martā
mir. Kārļa Kušinska mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legātāriem, "fidei-
komisār., 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 fiersonas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu.

Kuldīgā, 1930. g. 13. jūnijā.
7999v C. Ne 708/30.

Miertiesnesis I. Gertmanis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisijā

uz GrigorijaVasiljeva (Vasilija d.),
tagad pēc uzvārda Chatilova,
lūgumu, par nekustamās mantas,
sastāvošās no Ablezovas un Aņi-
simovas pūstošas I daļas un Dja-
dinu pūstošas atdalītā zemes ga-
bala, platībā 6 desetīnas 1500 kv.
asis Jauniatgales senāk Ostrovas
apriņķa Kacēnu pagastā, ieve-
šanu zemes grāmatu reģistri —
uzaicina visas personas, kam ir
kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu 4 mē-
nešu laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī'
pretējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecīgā zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotēkārisku
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1930. g. 12. jūnijā.
7412z Ne 2424

Kommisijas priekšsēdētājs
E.Helvichs.

Sekr.-darbvedis Vitkovskis.

Rēzeknes 1. iec. miertiesnesis,
kura kamera atrodas Rēzeknē,
Atbrīvošanas alejā Ne 23, saskaņā
ar savu 1930.g. 13. jūnija lēmumu
un pamatojoties uz Civ. proc. lik.
140!., 1402., 1408. p. un Civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. uzaicina
1929. g. 23. jūnijā mirušās
Anastasijas (Nastasijas) Astra-
tovas likumīgos mantniekus pie-
teikt minētam miertiesnesim sa-
vas mantošanas tiesības uz pali-
kušo pēc nelaiķes nekustamu
īpašumu, atrodošos Rēzeknē, Vie-
nības ielā Ne 23, sastāvošu no
ēkām un zemi, sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".
7527o Ne 592.

Miertiesnesis A. Pļaviņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 13. jūnija lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. bn 1402. p.
un Civ. lik. X sēj. 1. d. 1239. p.
pamata paziņo, ka pēc 1929. g.
2. janvārī mirušā Nikolaja Usana
ir atstāts mantojums, kas atro-
das Kaunatu pag. Petrovku s.,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar viņu ir kādas tiesības,
kā mantniekiem, pieteikt tās
sešu mēnešu laikā pēc piekritības,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 1930. g. 13. jūnijā.
7643o "Ne 772.

Miertiesneša v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.g.
3. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ne 157, darbnīcā,
firmas ,,Hiršfeld , Hiršhorn un
Trainis" lietā pārdos Zoracha
Gutkina kustamu mantu, sastā-
vošu no skārda locāmās mašīnas
u. c, novērtētu par Ls 330,—.

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

Rīgā, 1930. g. 16. jūnijā.
8266 Tiesu izpild. V. Strauss-

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 13. jūnija lēmumu
un Civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un Civ. lik. X sēj. 1. d.
1239. p. pamata paziņo, ka pēc
1914. g. 21. maijā mirušā Antona
Antona d. Orska ir atstāts
mantojums, kas atrodas Saksti-
galas pag. Kašu sādžā, kādēļ
uzaicina visas personas, kam uz
šo mantojumu, vai sakarā ar
viņu ir kādas tiesības, kā mant-
niekiem, pieteikt tās tiesības
sešu mēnešu laikā pēc piekritības,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas-,,Vaid. Vēstn.".

Rēzeknē, 1930. g. 13. jūnijā.
7648o Civ. ' lieta Ne 695.

Miertiesneša v. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
3. jūlijā, pulkst. 11 dienā,
Rīgā, M. Palisades ielā Ne 21/23,
dz. 4, Zemkopības ministrijas
u. c. lietās pārdos Viļā Vēzīša
kustamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm, novērtētu par Ls 780,—.

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

Rīgā, 1930. g_J£. -jūnijā.
8265 Tiesu izp. V. Strauss.

Ludzas apr. pol. 2. iec. pr-ks
izsludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus: 1) pils.
Donata Aluža d. Kivlis sadegušo
zirga pasi uz zirgu ar pazīmēm:
ērzelis, bēras spalvas, krēpes
uz abām pusēm, zīme pierē,
141 cm augsts, 8 gadi vecs;
2) Broņislava Staņislava d. Zu-
jans nozaudēto zirga pasi uz
zirgu ar pazīmēm: zirgs, 142 cm
augsts, tumši bēras spalvas,
krēpes uz kreiso pusi, !0 g. vecs.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
3. jūlijā, pikst. 11 dienā, Rīgā,
Kungu ielā Ne 3, kantori,
pārdos II izsolē Kārļa Vēvera
kustamu mantu, sastāvošu no
kantora iekārtas' un novērtētu
par Ls 1000,—.

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

Rīgā, 1930. g. 25. jūnijā.
8253 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
8. jūlijā, pulkst. 11 dienā, Rīgā,
L. Kalēju ielā Ne 9/11, kalpo-
tāju arteļa ,,Ekspress" noliktavā,
pārdos otrā izsolē Ēvalda
Šķipsnas kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, rakstām-
mašīnas, tepiķiem u. c. un no-
vērtētu par Ls 3810,—.

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

Rīgā, 1930. g. 25. jūnijā.
8254 Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
9. jūlijā, pīkst. 11 dienā, Rīgā,
Ezermalas ielā Ne 4, pārdos
Vilhelma Transehe kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 25. jūnijā.
8255 Tiesu izpild. J. Grīnfelds.

Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309. un 311. p. pamata
Ādama Jāņa d. Stricka prasības
lietā pret Ignatu Antonu un
Pauli Jāņa d. Strickiem par
īpašuma tiesībām uz nekustamu
mantu aiz valdīšanas noilguma
uzaicina Ignatu, Antonu un Pauli
Jāņa d. Strickus, kuru dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.", ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātie minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņu klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā. ' ' L. Ne 270p/30.

Daugavpilī, 1930. g. 13. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

Sekretāra v. i. K- Ozoliņš.
Latgales apgabalt. 3. civīlnodaļa
ar šo paziņo vispārībai, ka
1925. g. 20. jūlijā mirušā Jāzepa
Binduka 1925. g. 13. jūlijā sa-
stādītais privāttestāments ar Lat-
vijas tiesu palātas civīldeparta-
menta 1930. s. 15. janvāra
spriedumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 13. jūnijā.
7614o L. Ne 226p/28.
Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).

Sekretāra v. i. K- Ozoliņš.



Rīgas apgabalt. Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura

kanceleja atrodas Alūksnē, pa-
ziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā par Ls 179,36 ar soda

' naudu, 1930. g. 25. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civllnodaļas sēžu zāle publiskos

. torgos pārdos Jūliusa Jēkaba d.
Trapana nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apr., Jaunlai-
cenes muižā ar zemes grām.
reģ. Ne 477 un sastāv no Trapanu
Ne 81 mājas, 37,86 des. zemes
platības;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2300;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4125,55 un
1000 rhļ. cara naudā.

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Cēsu-Valkas 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 ūz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
B. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 1.7. jūnijā. '
SI48x Tiesu izp. V. Vilkus.

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

1) ka Latvijas hipotēku bankas
piedzīšanas lietā par Ls 3445,60
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Latvijas hipot. bankas
statūtu 18. p. not. 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Laurena Kuznecova
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Daugavpilī, Vakzāles un Sau-
les ielu stūrī N°N° 65/67
un 83 ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1365, un sastāv no 2 kopējiem
zemes gabaliem 312—17,128 kv.
sāž. platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 20000,—;

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

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

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

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

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

1930. g. 20. jūnijā. L. 1475
8155 Tiesu izp. A. Menšikovs.

Jelgavas apgabalt. Jelgavas pils.
. tiesu izpildītājs paziņo, ka šā
gada ,.Valdības Vēstn." 81. num.
izsludinātā Sīmanim Loģinam
piederošo Remtes pag.,,Brūveru"
māju, ar zemes grām. reģ. Ne8210,
pārdošana publiskā izsolē š. g.
2. jūlijā, pīkst. 10 rīta, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 20. jūnijā.
8150x Tiesu izp. K. Burdais.

Jelgavas apgabalt. Jelgavas pils.
tiesu izpildītājs paziņo, ka šā
gada „Vald. Vēstn." 81. num.
izsludinātā Jānim Skrubam pie-
derošo Dzirciema pag. ,,Graviņu "
'māju ar zemes grām. reģ. Ne 2042,
pārdošanu publiskā izsolē š. g.
2. jūlijā, pīkst. 10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 20. jūnijā.
8152x Tiesu izp. K- Burdais.

Jelgavas apgabalt. Jelgavas pils.
tiesu ' izpildītājs, paziņo, ka šā
gada ,,Vald. Vēstn." 89. num.
izsludinātā Fricim Kučeram pie-
derošo Popes pag. „Zaļkalnu"
māju ar zemes grāmatu reģ.

_Ns 2528/6980, pārdošana publiskā
izsolē š. g. 16. jūlijā, pīkst.
10 rītā, atcelta.

Jelgavā. 1930. g. 20. jūnijā.
8153x Tiesu izp- K- Burdais.
^ Jelgavas apgabalt. Jelgavas pils.
tiesu izpildītājs paziņo, ka šā
gada „Vald. Vēstn.' 89. num.
izsludinātā Zāmueļa Strautmaļa
nekustama īpašuma Tērvetes pag.
„Vec - Gaviles" māju ar zemes
grām. reģ. Ne 7974, pārdošanu
publiskā izsolē š. g. 16. jūlijā,
pīkst. 10rītā,atcelta..Jelgavā, 1930. g. 20. jūnijā.
8154x Tiesu izp. K- Burdais.

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

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasības lietā par Ls 5520,60
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Latvijas hipot. bankas
statūtu 18. p. not. 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Laurena Kuznecova
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Daugavpilī, Vakzāles un Saules
ielu stūrī N°N° 65/67 un 83,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 1365,
un sastāv no 2 kopējiem zemes
gabaliem 312—17, 128 kv. sāž.
platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 20000,—;

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

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales zemes
grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 20. jūnijā. L. Ne 1476
8156 Tiesu izp. A. Menšikovs ^.

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

1) ka Latvijas hipotēku bankas
piedzīšanas lietā par Ls 6762,40
ar soda naudu un termiņmaksām,
saskaņā ar Latvijas hipot. bankas
statūtu 15.-20. p., 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē, publiskos
torgos pārdos Vulfa Jdeļa d.
Kļackina nekustamo īpašumu,
kas atrodas Daugavpilī, Virsnieku
ielā Ne 96/98, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 3654, un sastāv no grunts
gabala 368.72 kv. asis platībā
ar dzīvojamām ēkām;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 8000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ļ_ s —;

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

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Latgales apgabal-
tiesas zemes grāmatu nodaļā.

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

1930. g. 20. jūnijā. L. Ne 1532

8157 Tiesu izp. A. Menšikovs^

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

1) ka Latvijas hipotēku bankas
piedzīšanas lietā par Ls 4600,50
ar soda naudu un termiņmaksām
saskaņā ar Latvijas hipot. bankas
statūtu 18. p. not. 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Laurena Vasilija d.
Kuznecova nekustamo īpašumu,
kas atrodas Daugavpilī, Vakzāles
un Saules ielu stūrī N°N°65/67
un 83, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1365, un sastāv no 2 kopējiem
zemes gabaliem 312—17, 128 kv.
sāž. platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 20.000;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Latgales apgabal-
tiesas zemes grāmatu 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 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 20. jūnijā. L. Ne 1477
8159 Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils Liec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
3. janvāja ielā 12, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
piedzīšanas lietā par Ls 4868,50
ar soda naudu ūņ termiņmaksām
saskaņā ar-Latvijas hipot. bankas
statūtu 18. p. not. 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Dau-
gavpilī, Latgales apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē , publiskos

torgos pārdos Laurena Vasilija d.
Kuznecova nekustamo īpašumu,
kas atrodas Daugavpilī, Vakzāles
un Saules ielu stūrī Ne 65 67
un 83, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 1365, un sastāv no 2 kopējiem
zemes gabaliem 312—17, 128' kv.
sāž. platībā ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 20000;

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

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales apgabal-
tiesas zemes grāmatu 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 1. civīlnodaļas kancelejā.

1930. g. 20. jūnijā. L. Ne 1478
8158 Tiesu izp. A. Menšikovs.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ne 24, paziņo:

1) ka Valsts* zemes bankas
Daugavpils nodaļas prasības lietā
Ls 157,44 apmērā 1930. g. 30. aug.
pīkst. 10 rītā, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Vikentija
Vikentija d. Beleviča nekustamo
īpašumu, kas atrodas Daugav-
pils apr. Skaistas pag., Baltiņu
mājās, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 12370, (grunts Ne 11F), un
sastāv no 15,84 ha zemes un
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2400,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1900,—;

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

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

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

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

1930. g. 19 jūnijā. 8160b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ne 24, paziņo:"

1) ka Valsts zemes bankas
Daugavpils nodaļas prasības lietā
Ls 144,72 apmērā. 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Edgara Pētera d. Ozola nekust,
īpašumu, kas atrodas Daugav-
pils apr. Skaistas pag. ,,Eglītes"
mājās, ar zemes grāmatu reģ.
Ne 14067, (grunts Ne 8F), un
sastāv no 10,46 ha zemes un
ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3800,—;

?4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt jāiemaksā

zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 19. jūnijā. 8J61b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
lejā atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ne 24, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Daugavpils nodaļas prasības lietā
Ls 145,81 apmērā, 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Franča un Teklas Smaņu un
Ignata Pastora nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Daugavpils
apr. Kapiņu pag., Tauriņu mājās,
ar zemes grāmatu reģ. Ne 8437
(grunts Ne 5), un sastāv no
27,346 ha zemes un ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 4420,—;

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

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

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

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

1930. g. 19. jūnijā. 8165b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kufa kance-
leja atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ne 24, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Daugavpils nodaļas prasības lietā
Ls 114,88 aprnērā, 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Aleksandra Nikona d. Grigor-
jeva nekustamo īpašumu, kas
atrodas Daugavpils apr. Nau-
jenes pag-, Veco-Stupelišku sā-
džā, ar zemes grāmatu reģistra
Ne 5192, (grunts Ne 1), un sastāv
no 7,214 ha zemes un ēkām;

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

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

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

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

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

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

1930. g. 19. jūnijā. 8162b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ne 24, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Daugavpils nodaļas prasības lietā
Ls 175,05 apmērā 1930. g.
30. augustā, pīkst. 10 rītā, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Juliāna Antona d. Spalvisa ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Daugavpils apr. Skaistas pag.,
Zīles mājās, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 13518 (grunts Ne IF),
un sastāv no 17,33 ha zemes
un ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1600,—.;

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 19. jūnijā. 8163b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ne 24. paziņo:

1) ka Latvijas bankas Daugav-
pils nodaļas prasības lietā Ls 242
ar % un citiem izdevumiem,
1930. g. 30. augustā, pīkst. 10
rītā, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Vikentija Kazimira d.
Dargeviča nekustamo īpašumu,
kas atrodas Daugavpils apr.
Skaistas pag. Lielo-Atganišku sā-
džā, ar zemes grāmatu reģistra
Ne 7342 (grunts Ne 4) un sastāv
no 8,1046 ha zemes un ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūināts ar hipotēku
parādiem par Ls i 000,—;

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

5) ka zemes grāmartas šim
īpašumam tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1930. g. 19. jūnijā. 8164b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

f \

'Citu iestāžu
sludinājumi,

v *
Rīgas p'rēī. 2. iec. priekšnieks

paziņo, ka 1930. g. 7. jūlijā,
pīkst. 10 no rīta, Pulk/. Brieža
ielā Ne 8, dz. 16, pārdos vairāk-
solīšanā Chavas Opeškins ku-
stamo mantu, sastāvošu no 2
trauku bufetēm, 2 kluba krēsliem
un 10 ēdamistabas krēsliem, kop-
vērtībā par Ls 1000,—. 8256b

Jelgavas pilsētas lombardam
pieteiktas par zudušām šādas
ķīlu zīmes:

1) Ne 8487, izsniegta 1930. g.
27. febr. Annai Biezbārdis par
Ls 10,—;

2) Ne 8757. izsniegta 1930. g.
3. martā Jāzepam Zdanovičam,
par Ls 20,—.;

3) Ne 10251, izsniegta 1930. g.
11. apr. Līnai Žogs, par Ls 23,—.

Personas, kuru īpašumā šās
zīmes atrodas, tiek uzaicinātas
3 mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas, zīmes
nodot lombardā, vai uzdot savas
likumīgās tiesības uz tām, pre-
; ējā gadījumā īpašniekiem iz-
sniegs jaunas ķīlu zīmes.

8168b Valde.

Valsts Liepājas I ģimnāzijai
(Liepājā, J-Dīķa ielā Ne 9)

vajadzīgi:
1) inspektors un
2) fivifzas skolotājs
pie pilna stundu komplekta (24
stundas).

Reflektantiem jāiesniedz ne
vēlāk kā līdz 1930. g. 15. jūlijam
lūgums, apmaksāts ar 80 sant.
zīmogmarkām, curriculum vitae
un cenza dokumenti. Direktors.

Pociema pag. padome
1930. g. 4. jūlijā, pīkst. 12.
Pociema pag. namā izdos mazāk-
prasītājiem

nespējnieku nama
jaunbūves darbus,
atsevišķi koka un mūra darbus.

Izsole varēs piedalīties, kas
pirms izsoles sākšanas bus ie-
maksājuši Ls 100,— drošības
naudu, vai iesniegs kredītiestāžu
garantijas. Pēc nosolīšanas dro-
šības nauda jāpapildina līdz 2(>" ,,
no nosolītās summas.

Sīkākus noteikumus sniedz pa-
gasta valde. Tālrunis — Pociei
Ne 8. 8188b

IZSOLE.
Ventspils muita

pārdos atklātā vairāksolīšanā
1930. g. 29. jūlijā, pīkst 11,

šādas preces,
uzglabāšanas nodokļa nesamaksā-
šanas dēļ: 1; 3 kastes reklāma
materiāla, br. svarā 211,2 kg,
kas pievestas 1929. g. 3. aprīlī
ar kuģi ,,Uranus" no Ham-
burgas, kravas nor. Ne 54, kon.
Ne 13; nodokļi uz precēm gulstas
Ls 63,64 apmērā; 2) 2 kastes
reklāmu materiāla, br. svarā
77,4 kg, kas pievestas 1929. g.
10. apr. ar kuģi ,,Wa!ter L. M.
Russ" no Hamburgas, kravas nor.
Ne 17, kon. Ne 40; nodokļi —
Ls 21,80; 3) 8 saiņus (116 gab.)
koka izstrādājumu (griežamie rok-
turi), br. svarā 290,0 kg, kas
pievesti 1929. g. 10. maijā ar
motorlaivu Ne 825 no Cereles
(Igaunijā), kravas dok. Ne 41;
nodokļi — Ls 219,42. Solīšana
sāksies no uz precēm gulstošiem
nodokļiem.

Bez tam pārdos otrā izsolē':
1) 17 gab. lietotas gramofonu
plates, br. svarā 3,450 kg —
novērtētas uz Ls 8,50; 2) 1 kasti
lietotas drēbes, br. svarā 32,0 kg,
novērtētas uz Ls 200,—; 3) 12
kastes un 1 režģi ar krēsliem
un drukas lietām (biroja iekārtas
piederumi), br. svarā 702,0 kg —
novērtēti uz Ls 250,— un 4) I
kasti kartonāžas izstrādājumu,
br. svarā 32,2 kg, novērtēti
uz Ls 4,80. Solīšana sāksies
no vērtētās summas.

Tāpat pārdos konfiscētus 3 gab.
puszīda ' un mākslīga zīda au-
dumus, vērtībā Ls 11,—. Preces
apskatāmas ūtrupes dienā.
8167b Ventspils muita.

Ludzas apr. polic. 3. iec. priekš-
nieks paziņo, ka 1930. g. 4. jūlijā,
pīkst. 10, Zilupē uz tirgus lau-
kuma pārdos Moiseja Golandska
kustamo mantu, sastāvošu no
viena simts pāriem kungu galo-
šām firmas ,,Kvadrat", vērtībā
Ls 300,— dēļ ienākuma nodokļa
piedzīšanas, saskaņā ar nodokļu
dep-ta rakstu no 1930. g. 2. jfiri.
Ns 173055. 8174b

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-

' celeja atrodas Alūksnē, paziņo;
lj ka Valsts zemes bankas

prasībā par Ls 125,67 ar soda
naudu, 1930. g. 25. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabalt.
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Opes lauksaimn. un
rūpn. mašīnu koplietošanas bie-
drības nekustamo īpašumu, kas
atrodas Valkas apr., Apes muižā
ar zemes grām. reģ. N° 4110
un sastāv no zemes gabala Ns 6F,
zemes platībā 1,50 ha;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 3900; .

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

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļā

Personām, kam ir kādas tie-
.-.riias uz p^raoc'amo "TpašLiniu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

1930. e. 17. jūnijā.
8149x Tiesu izp. V. Vilkus.

Jelgavas apgabalt. Jelgavas pus.

tiesu izpildītājs paziņo, . ka šā
gada „Vald. Vēstn." 118. num.
izsludinātā Vilim Kronbergam
piederošo Vecmoku pag. ,,Au-
sekļi" māju ar zemes grām.
reģ. Ns 2224, pārdošanu publiskā
izsolē š. g. 6. augustā, pīkst.
10 rītā, atcelta.

Jelgavā, 1930. g. 20. jūnijā.
815ix Tiesu izp- K- Burdais.
Seces pagasta valde izsludina

par nederīgu nozaudēto Latv. pasi
ser. KV Ns 019225, izd. no
Seces pag. valdes 1928. g.
13. jūnijā ar ļēkaba Šiliņa vārdu.

Latgales apgabalt. Krāslavas
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Krāslavā, Domes
ielā Ns 24, paziņo:

1) ka Karolines Gerkis prasības
lietā, viņas meitas Donatas,
dzim. 1923. g. 27. maijā uzturam,
1930. g. 30. augustā, pīkst.' 10
rītā, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos tor-
gos pārdos Donata Staņislava d.
Alidzana nekustamo īpašumu,
2daļas, kas atrodas Daugavpils
apr. Krāslavas pag., Kozindu
sādžā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 19152 (grunts Ns 4), un
sastāv no 16,920 ha zemes un
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 100,—;

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

4) ka personām, kas veļas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas 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
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

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

1930. g. 19. jūnijā. 8166b
Tiesu izp. J. Avotnieks.

Dzelzceļu techD. direkcija
Rīgā, Gogoļa ielā Ns3, ist. 308a,
izdos S. g. 7. jūlijā, pīkst. 10,

rakstveida izsolē
ūdensvadu un hidrantu
ierīkošanas darbus gulšņu
mērcētavas teritorijā, Ganību

stacijā.
Drošības nauda Ls 400,—.
Ar izsoles noteikumiem var

ienazīties dzelzceļu virsvaldē,
ist. Ns 308 a no pulkst. 10—14.

L 1983 8272

Dzelzceļu virsvaldes
materiālo apgāde

pārdod rakstveida sacensībā
1930. g. 10 jūlijā

apm. 700 ton. II labuma
dzelzs un tērauda lūžņus.

Sacensības sākums pīkst. 11
rītā, ist. 121. Dalībniekiem
jāiemaksā 500 latu drošības
naudas. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3,
ist. 103. LI 968 8268

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstveida izsoli
1930. g. 14. jūlijā uz vadmalu

uzvalkiem, pl. 142 cm —
600 tek. mtr.

Izsoles sākums pīkst. 11 rītā,
ist. 121. Dalībniekiem jāiemaksā
5% drošības naudas no piedāvā-
jumu vērtības. Tuvākas ziņas
dzelzceļu virsvaldē', Gogoļa ielā 3,
ist. 1103. L 1971 8269



Rīgas prefektūra
izsludina par nederīgām pases un
personas apliecības, kas pieteiktas
par zudušām;

1) Latv. pasi ser. PN Ns 004983,
izd. no Brigu pag. 1928. g. 11.
maijā ar Alberta Salmana v.;
2) Latv. pasi ser. AP Ns 009073,
izd. no 9. iec. 1928. g. 2. janvāri
ar Ābrama Šneiveisa v.; 3) Latv.
pasi ser. KZ Ns 008803, izd. no
Augšpils pag. ar Aleksandras
Romanovs v.; 4) person. apl. Ne91,
izd. no Rīgas prēf. 1925. g.
14. janvārī ar Emīlijas Biskaps v.;
5) Latv. pasi ser. AL Ka 010465,
izd. no 8 iec. 1927. g. 25. oktobri
ar Kār-ļa Lesina v.; 6) Latv. pasi
ser. BK Ns02*3291, izd. no Rīgas
prēf. 1929. g. 9. jūnijā ar Almas
Dreimanis v.; 7) Latv. pasi ser.
BJ Ns 022463, izd. no 4. iec. 1928.
gada 15. jūnijā ar Magdalēnas
Lucs v.; 8) Latv. pasi ser. AV
Ns 015127, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 10. martā ar Andreja
Spūlis v.; 9) Latv. pasi ser. AN
Ns 016406, izd. no 7. iec. 1927. g.

15. novembri ar Esfiras Zandlers
vārdu; 10) Latv. pasi ser. BK
Ne 012405, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 10. oktobrī ar Annas
Plintovskis v.; 11) Latv. pasi
Ns 124057, izd. no Rīgas prēf.
1920. g. 14. aprīlī ar Alfrēda
Krastiņa v.; 12) Latv. pasi
Ns 124261, izd. no Rīgas prēf.
1920. g. 19. aprīlī ar Hermaņa
Krastiņa v.; 13) Latv. pasi ser.
AP Ns 012278, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 8. februārī ar Genovevas
FreijsA/ .-, 14) Latv. pasi ser. LP
Ns 002387, izd. no 4. iec. 1927. g.
30. novembrī ar Antonijas An-
šmits v.; 15) Latv. pasi ser. AP
Ns 023705, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 13. janvāri ar Friča
Gulbja v.; 16) Latv. pasi ser. AA
Ns 004039', izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 20. augustā ar Hirša
Vainers v., 17) personas apl.
Ne 146/2982, izd. no Valkas apr.
pr-ka 1927. g. 3. aprīlī ar Nikolaja
Kopajeva v.: 18) Latv. pasi ser.
BA Ns 016895, izd. 1928. g.
30. aprīlī ar Zelmas Sudrabs v.;
19) Latv. pasi ser. AK Ne003308,
izd no 3. iec. 1927. g. 6. oktobrī
ar Ernesta Less v.; 20) Latv.
pasi ser. KL Ns 019398, izd. no
Salienas pag. v. 1928. g. ll.janv.
arSoiortiejasRuļevičs v.; 21)Latv.
pasi ser. AN Ns 013269, izd. no
4. iec. 1927. g. 25. novembri ar
Idas Sprincis v.; 22) Latv. pasi
ser. AT Ne 008286, izd. no 5. iec.
1928. g. 6. februārī ar Pētera
Reķa v.; 23) Latv. pasi ser. AJ
Ne 0021657, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 24. septembrī ar Jāzepa
Navarska v.; 24) Latv. pasi ser.
BK Ns 013283, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 19. oktobrī ar Jāņa
Naudiņa v.; 25) Latv. nāsi ser.
AP Ne' 019015, izd. no 11. iec.
1928. g. 12. janvārī ar Ādama
Maksimoviča v.; 26) Latv. pasi
ser. AN Ns 013655, izd. no 5. iec.
1927. g. 16. novembrī ar Emmas
Strazdiņš v.; 27) Latv. pati ser.
NM Ne 012026, izd. no Varakļānu
pag. 1928. g. 17. aprīlī ar Tatjanas

Udns v.; 28; Latv. pasi ser. AP
Ne 005325, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 21. decembrī ar Alberta
Jaunzema v.; 29) Latv. pasi ser.
ML Ne 011423, izd. no Medzes
pag. 1928. g. 2. augustā ar
Grietas Sauleslejas v.; 30) Latv.
pasi ser. AZ Ns 016385, izd. no
6.-iec. 1927. g. 21. decembrī ar
Solome,as Michailovs vārdu; 31)
person. apl. Ns 314, izd. no Rīgas
prēf. 1930. g. 10. martā ar
Marijas Menze v.; 32) Latv. pasi
ser. GL Ns 023098, izd. no Vec-
piebalgas pag. v. 1928. g. 7. maijā
ar Antona Punkas v.; 33) Latv.
pasi ser. AV Ns 016794, izd. no
Rīgas prēf. 1928. g. 4. janvārī ar
Marijas Spiridončiks v.; 34) Latv.

pasi ser. BJ Ne 006448, no Rīgas
prēf. 1928. g. 14. maijā ar Veras
Antošenko v.; 35) Latv. pasi ser.
BK Ne 001154, izd. no 11. iec.
1928. g. 15. jūnijā ar Bertas
Āboliņš v.; 36) person. apl. Ne 156,
izd. no Rīgas prēf. 1928.g.
18. februārī ar Praskovjas Vek-
šins v.; 37) Latv. pasi ser. AJ
Ne 024699, izd. no 3. iec. 1927. g.
1. oktobrī ar Katrīnas Stiebris
vārdu; 38) Latv. pasi ser. AZ
Ne 020917, izd. no 7. iec. 1927. g.
13. decembrī ar Edes Kleins v.;
39) person. apl. Ne 5502, izd. no
Rīgas prēf. 1923. g. 5. jūnijā ar
Hajas Gurevičs v.; 40) Latv. pasi
ser. BK Ns 000077, izd. no Rīgas
prēf. 1928. g. 12. jūnijā ar Martas
Liepiņš v.; 41) Latv. pasi ser.
BA Ns 024291, izd. no 8. iec.
1928. g. 9. maijā ar Jāņa Kaleša
vārdu; 42; Latv. pasi ser. AA
Ne 023035, izd. no 3. iec. 1927. g.
10. septembrī ar Abes Vester-
mana v.; 43) Latv. pasi ser. AK
Ne013603, izd. no Rīgas prēf .1927.

gada 6. oktobrī ar Alvizija Šendo
vārdu: 44) Latv. pasi ser. AT
Ne 021835, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 11. februārī ar Ustinijas
Bazilens v.; 45) Latv. pasi ser.
BJ Ne 010016, izd. no 4. iec.
1928. g. 21. maijā ar Indriķa
Langenfelda v.; 46; Latv. ārzemes
pasi Ne 13, izd. no Latvijas kon-
sulāta Vīnē 1925. g. 12. martā ar
Kārļa Lerchcs vārdu.

Atsauc sludinājumus par pases
nozaudēšanu, jo minētās pases
ir atrastas un skaitās par derī-
gām: 1) Latv. pase ser. AK
Ns 022726, izd. no Rīgas prēf.
1927. g. 13. okt. ar Annas Teivans
vārdu, ieviet. ,,Vald. Vēstn."
Ne 295, izd. 1929. g. 31. decembrī;
2) Latv. ' pase ser. AL Ne 015913,
izd. no Rīgas prēf. 1927. g.
27. oktobrī ar Cilās Bērmanis v.,
ieviet. ,,Vald. Vēstn." Ne 48 no
š. g. 27. febr.; 3) Latv. pase ser.
AN Ns 011550, izd. no 8. iec.
1927. g. 23. nov. ar Eduarda
Romaševska v., ieviet. ,,Valdības
Vēstn." Ne 114 no š. g. 22. mai|a;
4) Latv. pase ser. BK Ne 008292,
izd. no Rīgas prēf. 1928. g.
13. septembrī ar Broņislava Beļe-
juna v., ieviet. ,,Vald. v'ēstn. "
Ne 134 no š. g. 18. jūnija.

Pamats: Rīgas prefektūras
raksts Ne 5212/1. d. no š. g.
2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13. un
14. jūnija. 8135z

Sapieru pulka komandieris iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
no viņa 1928. g. I. dec. pulka
virsleitnantam Konrādam Riek-
stiņam izdoto personas apliecību
N»'7967. 8257b

Pasienas pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ns 14695, izd. no
Daugavpils kara apr. pr-ka
1924. g. 23. jūl. ar Jāzepa Jā-
zepa <L Skromans vārdu. 7066x

®ažādi
sludinājumi.

?

Lauku pašvaldību apdro-
šināšanas sauien. valde
sasauc 1930.g. 28. jūlijā, pīkst. 12,
Rīgā, Blaumaņa ielā Ne 19,

pilnu sapil
Dienas kārtība:

1) prezidija vēlēšanas;
2) obligātoriskie apdrošināšanas

principi pret uguni un krusu-
3) vēlēšanu kārtības noteikšana;
'4) valdes, padomes un revīzijas

kommisijas vēlēšanas.
8259b Valde.

Akciju sabiedrība
Pirmais privātais lombards

izūtrupēs
1930. g. 9. jūlijā, pīkst. 1 dienā,
ieķīlātas, bet nenokārtotas ķīlas
līdz N» 315000 un 1930. gada
30. julījā, līdz m 318000, Lom-
barda telpās, pašu namā, L. Ka-
lēju ielā Ne 18/20.

Ctrupē nozīmētās ķīlas jāno-
kārto trīs dienas pirms ūtrupes,.
pretēji jāmaksā par zelta un
sudraba lietām proves valdes
izdevumi, pie kam zemprovīgie-
priekšmeti tiks salauzti.

Pārdošanā nāks: briljanti,
zelts, sudrabs, pulksteņi, uzvalki,
zābaki, kažoki, velosipēdi, šuj-
mašīnas, manufaktūra, mēbeles
u. t. t. 8253 Valde.

Jelgavas linu manufaktūras
„L. & J. Horf" akc. b-bas valde
paziņo akcionāru kungiem, ka
kārtējā vispārējā sapulce, kas
bija izsludināta ,,Vald. Vēstn."
114.num., š.g. 18.jūnijā nenotika,
kādēļ uz statūtu 61. § pamata
tiek sasaukta

ct-a kārtējā vispārējā
sapufce

š.g. 15. jūlijā, pīkst. 6 pēc pusd.,
sabiedrības telpās, Rīgā, 1. Smilšu
ielā Ne 23/25. Pēc statūtu
61. § sapulce būs pilntiesīga
neatkarīgi no reprezentētā akciju
kapitāla.

Sapulces dienas kārtība:
1) sapulces vadītāja vēlēšanas;
2) 1929. g. darbības pārskats;
3) revīzijas kommisijas ziņojums;
4) gada pārskats un 1929. gada

bilances apstiprināšana;
5) 1930. gada budžets;
6) nekustamu īpašumu ieķīlā-

šana ;
7) vēlēšanas;
8) akcionāru dažādi pieprasī-

jumi un jautājumi.
8261b Valde.

Maksātnespējīgā parādnieka
Heinricha Bevera zvēr. kūrāt,
zvēr. adv. pal. V.Sticinskv paziņo,,
ka š. g. 7. jūlijā, pīkst. 18, Rīgas
apgabaltiesas telpās notiks Hein-
richa Bevera kreditoru pilna sa-
pulce ar šādu dienas kārtību :
1) zvērinātā kuratora ziņojums;
2) zvērinātā kuratora atalgojuma

noteikšana;
3) konkursa valdes vēlēšana, un
4) dažādi jautājumi.

Rīgā, 1930. g. 25. jūnijā.
Zvēr. adv. pal. V. Sticinsky.

Sarkanu pagasta padomes
1930. g. 15. jūnija mantu izlozes

vinnējušo biļešu saraksts:
Vinnesti ar vērtību virs Ls 100 —

4175;
Vinnesti ar vērtību no Ls 50,—

līdz Ls 100 — 3250;
Vinnesti ar vērtību no Ls 10,—

līdz Ls 50,—: NeNe 371. 667,
3643, 4309, 4604, 4981;

Vinnesti ar vērtību līdz Ls 10,—:
HeNs 15, 48, 56, 57, 63. 119, 194,
245, 257, 259, 264, 317, 399, 518,
519, 532, 644, 645, 654, 684, 695,
741, 780, 810, 881, 923, 942, 955.

1019, 1026, 1070, 1104, 1109,
1186, 1211, 1248, 1288. 1297,
1476, 1483, 1564, 1714.

2046, 2052, 2131, 2213, 2265
2316, 2325, 2328, 2345, 2561,
2568, 2838, 2860, 2904.

3052, 3076, 3095, 3229, 3233,
3281, 3291. 3348, 3466, 3467,
3541, 3729, 3765, 3921, 3950.
3957, 3988.

4053, 4092, 4116, 4162, 4169,
4379, 4462, 4577, 4593, 4597,
4671, 4733, 4779, 4798, 4817,
4822, 4831, 4889, 4945.

Sarkaņu pagasta valdē 1930. g.
17. jūnijā.

Priekšsēd. (paraksts).

Iekšlietu mintetrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu Nikolaja
Šabalkina pasi Ne 191081, izd.
1921. g. 14. dec. Rīgas prēf. 8258

Bukmuižas pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem šādus no-
zaudētus dokumentus: 1) karakl.
apl. Ne 22309, izd. no Rēzeknes
kara apr. pr-ka 1926. g. 30. okt.
ar Radionova Mirr.ja v.; 2) iekšz.
pasi ser. NL 20075/2075, izd.
no Bukmuižas pag. valdes 1928. g.
27. martā ar Martas Pontags v.;
3) Latv. iekšz. pasu tukšas blan-
kas ser. MK 21847 un 21848,
kuras tika nozagtas Bukmuižas
pag. valdei š. g. 13. februārī no
nezināmas personas; 4) nederīgo
karakl. ap!. Ne 4110, izd. no
9. Rēzeknes kājn. pulka k ra
1926. g. 30. aprīlī ar Kazimira
Paškevičs v.; 5) iekšzemes pasi
ser. Ne NL 19435/1435, izd.
no Bukmuižas pag. valdes 1928.g.
20. martā ar Dubrovskis, Pāvila
vārdu un zirga pasi izd. no
nezināmas iestādes un uz ne-
zināmas personas vārdu ērzelim,
melnas spalvas, apm. 5 g. v.,
un 153 cm augstam, tagad pie-
derošam Pavīlām Dubrovskim,

Jauniatgales apr. pol. 1. iec.
priekšnieks izsludina pat ne-
derīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi Ne 6480, izd. no Balvu pag.
valdes 1920. g. 13. okt. ar
Eduarda Jāna d. Metels v. 8001b

Kalupes pagasta valde izslu-
dina par nederīgo nozaudēto
zirga pasi Ne 459, izd. no Kalupes
pag. valdes 1920. g. 28. augustā
ar Eduarda Ādaina d. Lazdana
vārdiK 7009x

Madonas āpi\ polic" T. īēcT.
priekšnieks izsludina no Jāņa
Vitoliņa pieteikto par nozaudēto
un neesošo viņa rīcībā auto-
mātiskas sistēmas revolveri
Ne 120416, kuru turējis uz ieroču
atļaujas Ne 986/7579, izdotas
no Madonas apr. pr-ka. Persona,
kas būtu minēto ieroci atradusi!
tiek lūgta nodot polic. nekavē-
joši un no paturēšanas brīdiru.

Madonas apr. pol. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne 608, ser.
MT Ne 012008, izd. no Sarkanu
pag. valdes 1928. g. 25. maijā
ar Augusta Strižuka vārdu. 7108x

Makašēnu pag. valde, Rēzeknes
apriņķī, izsludina par nederīgu
nozaudēto: 1) Latvijas pasi ser.
NK Ne 006796, izd. no Maka-
šēnu pag. valdes 1927. g. 29. dec.
ar Ne785 ar Helēnas Donata m.
Zīra vārdu , un 2> Latvijas pasi
ser. MK Ne 003860, "izd. no
Makašēnu pag. valdes 1928. g.
15. jūti. ar Ne 3630 ar Annas
Kazimira m. Cinkars v. 4045b

TZ i.1 cl;

Bauskas apr. polic. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
pasi Ne 705 ser. CJ Ne 705, izd.
no Bauskas apr. polic. 1. iec.
pr-ka 1927. g. 13. okt. ar Jāņa
Vaičkuns vārdu. 7299r

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēta
Latvijas iekšzemes pasi BL
Ne 023844, izd. no Daugavpils
prefektūras 1928. g. 9. aug. ar
Annas Rutkovskis, dzim. Gav-
rovskis vārdu. 7294r

Kalvenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgiem šādus no-
zaudētus dokumentus: 1) La-
tvijas iekšzemes pasi Ne 500,
sērija BV Ne 013165, izd. no Kal-
venes pag. valdes 1927. g. ar
Jēkaba Brieža vārdu, 2) zirga
pasi Ne 603, izd. no Kalvenes
pag. valdes 1926. g. 18. sept. ar
Jēkaba Brieža vārdu un 3) zirga
pasi Ne 604, izd. no Kalvenes
pag. valdes 1926. g. 18. sept.
ar Jēkaba Brieža vārdu un4) zirga
pasi Ne 616, izd. no Kalvenes
pag. valdes 1926. g. 2. okt. ar
Katrīnes Briedis vārdu. 7337r

Mežotnes pag. valde, Bauskas
apriņķī, izsludina par nederīgu
kumeļa reģistrācijas zīmi
Ne 112, izd. no Mežotnes pag.
valdes 1926. g. 6. dec. ar Kriš-
iāna Vitelis vārdu. 7827b

Rēzeknes apr. pol. 1. iec. pr-ks
izsludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
pasi ser. KV Ne 19353, izd. no
Seces pag. valdes. 1928. g. 14. jū-
nijā ar Kalistrata Nachodkina
vārdu: 2) Latv. pasi ser. MK
Ne 941, izd. no Rēzeknes pils.
pol. 1928. g. 27. jūnijā ar He-
lēnes Čuplova vārdu; 3) Latv.
pasi ser. NK Ne 1156, izd. no
Rēzeknes pils. pol. 1927. g.
16. decembrī ar Annas Šneiera ,
dzim. Borkons, vārdu; 4) Latv.
pasi ser. MK Ne 1485, izd. no
Rēzeknes pils. pol. 1928. g.
31. jūlijā ar Kasriēļa Čerņaka
vārdu; 5) Latv. pasi ser. NL
Ne 1364, izd. no Rēzeknes pils.
pol. 1928. g. 14. maijā ar Dveiras
īzraelīta vārdu. 7099x

Slampes pag. valde izsludina
par ned.erīgu pieteikto par no-
zaudētu Latvijas iekšz. pasi CV
Ne017938, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 12. nov. ar ' Annas-
Dorotejas Akmeņkaļus, dzim.
Freiberģis vārdu. ' 7103b

Stopiņu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi
NT JV° 18453, izd. no Stopiņu
pag. valdes un karakl. apl.
Ne 36810, izd. no Rīgas kara apr.
pr-ka 1926. g. 20. aprīlī ar
Ignata Ignata d. Vanaga vārdu.

Tūjas pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zirga
pasi Ne 32/45190, izd. no Lim-
bažu pilsētas valdes 1930. g.
28. aprīlī ar kika Jakobsona
vārdu. 7-116r

Vainižu pagasta valde, Val-
mieras apr., izsludina par ne-
derīgu kumeļa reģistrācijas zīmi
Ne 2, izd. no Vainižu pag. valdes
1926. g. 23. febr. ar Jāna Gīļa
vārdu. 7218r

Vārkavas pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ne 26408, izd. no
Daugavpils kara apr. pr ka
1925. g. 31. augustā ar Kuzma
Potopa d. Kirilova vārdu. 7110x

Intendantūras dzirnavas un
maizes ceptuve

R'gā, Oskara ielā Ne 9, otrdien, 1930. g. 8. jūlijā, pīkst. 10 no rīta,

pārdos atklātā izsolē i/iālsoljiem:
I; rudzu, kviešu un miežu pusgraudus, 2) rudzu un kviešu

izsijās, 3) miežu mi'tus no putraimiem, 4) kviešu klijas smalkās un
rupjās, 5) lopu miltus I un II lab., 6) miežu sēnalas un 7) saslaukas—-
kopsvarā apm. 50.000 kg.

Apskatīšana izsoles dienā no pīkst. 9 rītā.
Atkritumi uz solīšanu tiks likti partijās no 500—2000 kg

Nosolītajiem jāiemaksā 15% drošības nauda no pirkuma vērtības.
Izņemšanas laiks līdz š. g. 19. jūlijam.

Nākošā izsole š.g. 5. augustā, par ko sekos sludinājums. L 1964

Šoseju un zemes ceļu departamenta
II. rajona inženieris,

Jelgavā, pilī, savā kancelejā, š. g. 9. jūlijā, pīkst. 10,

izāos jauktā izsolē:
1) 500 gab. ceļa aizsargu stabiņu uzstādīšanas darbus uz Tukuma-

Kabiles I šķ. ceļa, gar uzbēruma malām 11. un 12. km. Nodro-
šinājums Ls 136,—.

2) Tilta margu un aizsargu stabiņu atjaunošanas darbus uz Tukuma-
Kabiles-Kuldīgas I šk. ceļa 15., 20. un 23. km. Nodrošinājums
Ls 64,—.

3) Grīdas atjaunošanas darbus tiltam pār Abavu, uz Tukuma-
Auces I šk. ceļa pie Irlavas muižas un tilta margu aizsargu
stabiņu atjaunošanas darbus mūra tiltam pār Viesātes upi, uz
tā paša ceļa pie Pētertāles muižas. Nodrošinājums Ls 49,—.

Tuvākas zinas II rajona inženiera kancelejā, Jelgavā, pilī,
parastā darba laikā. 8270z L 1973

Dzelzceļu 10. ceļu iec. priekšnieks
Ventspilī — Pārventā, š. g. 5. jūlijā, pīkst. 11,

izdod vafkstveida izsolē:
1) Dzīvojamās ēkas izbūves un saimniecības šķūnīša būves darbus

Talsu stacijā.
Drošības nauda Ls 115,—.

2) Dežurtelpu paplašināšanas darbus Ventspils stacijā.
Drošības nauda Ls 100,—.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darba laikā. 8273r. 1. 1986

V rajona inženieris, Daugavpilī,
Šosejas ielā Ne 68, š. g. 7. jūlijā, pīkst. 10.

izdos jmmfctū izsolē:
1) 2 gab. koka tiltiņu būves uz Kalupes-Vārkavas-Preiļu ceļa.
Nodrošinājums Ls 100' ,—. 2) 13,50 m gara koka tilta būvi pār Jaņinu
upīti uz Berkeneļa-Didricbsteina ceļa. Nodrošinājums Ls 100,—.
Tuvākas ziņas kancelejā. . 8271z L 1976

Burtnieku virsmežniecība
pārdos mutvārdu izsolē 1930. g. 7. jūlijā, virsmežniecības kancelejā,

Dikļu pag., Budenbrokas muižā,
saimnieciskā kārtā sagatavotus materiālus:

Augstrozes novadā, Aizpurnieku mežā, pie Jaun-Meicēnu Ne 21
apg. mežsarga mājas:

Apses malku I šķiras — 180,75 st., vērtībā Ls 545,—.
Ozolu iežogojumu stabus: 30 gab., vērtībā Ls 35—, 46 gab.

vērtībā Ls 50, un 36 gab., vērtībā Ls 40,—.
1,212 kb. m (17 gab.) bērza klučus un 0,373 kb. m (4 gab.)

apses klučus —vērtībā Ls 20,—.
Materiālus pārdos uz virsmežniecības nosacījumiem.
Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai

10°Iq drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošība nauda jāpapildina līdz I 0°/(1 no summas,
par kādu vienība nosolīta.

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

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņa
i dņa. 8170x Burtnieku virsmežniecība.

t

Viļakas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1930. g. 10. jūlijā, pīkst. 12 dienā, virsmežnie-
cības kancelejā, Viļakā, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm
valsts vajadzībām (,,Vald. Vēstn." 1927. g. num.)

IV iec. mežziņa saimniecības ēkas jaunbūves darbus;
iemaksājama drošības nauda Ls 200,—.

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

Mutiskās izsoles dalībnieki paraksta nosacījumus mežu resora
būvdarbu izdošanai, iemaksā augstāk minēto drošības naudu un
zīmognodevu Ls 0,40 apmērā.

Rakstiskie piedāvājumi ar augstāk minētiem nodrošinājumiem
un zīmognodevu Ls 0,40 apmērā iemaksājami pirms izsoles sākuma
slēgtās aploksnēs izsoles kommisijai, vai iesūtāmi Viļakas virsmež-
niecībai, Viļakā, ar uzrakstu uz aploksnes: ,,1930. g. 10. jūlija iz-
soles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu drošības naudu neatzīs.

Rakstiska piedāvājuma iesniedzējam nav tiesība solīt mutiski.
Mazākais solījums nedrīkst pārsniegt uzstādīto slepeno cenu.
Pāc paziņojuma saņemšanas par izsoles apstiprināšanu 7 dienu

laikā jānoslēdz līgums.
Ar izsoles noteikumiem, būvplāniem un maksas aprēķiniem

var iepazīties Viļakas virsmežniecībā. 8I71x
Viļakas vissmežniecība.

1#rf-.«««B*» Pirmdien > 7 - Jū'Uā š. g., pīkst. i/jļJ dienā,
BS.m.m.tM§PmZ. pārdos Rīgas biržas zālē uz attiecīgas personas
rēķina, atklātā vairāksolīšanā: apm. 12000 kilogr.

„Amberduvum kviešus"
nenomuitotus, atrodošos Rīgā.

Tuvākas ziņas un paraugi pie zvēr. biržas māklera T. Šummera
8964 Zvēr. biržas māklers T. Snmniers

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab.

Jumu iisltiia" Rīgā
Gada pārskats par 1929. darb. gadu 1929. g. 31. decembrī.

AKTlVS. Ls
Kases konts 4427,49
Mašīnu konts 161 838,76
Fabrikas ierīkošanas un organizācijas konts .... 46840,80
Fabrikas inventāra konts 49923, 10
Vekseļu konts 30859,60
Debitoru konts 129 669,24
Preču konts 198272,86
Pārejošas summas 2 684.29

Ls 624516,14

PASĪVS. Ls
Akciju kapitāls 200 000 —
Kreditoru konts 118 718,48
Akceptu konts 230 882,16
Delkredere konts 991,—
Amortizācijas konts .57 542,77
1928. g. peļņa

'

' .3 199,09
1929. g. peļņa 13 182,64

Ls 624 511114

Peļņas un zaudējumu konts 1929. g. 31. decembrī.
DEBETS. Ls KREDĪTS. Ls

Preču konts 183228,99
Procentu konts . . . 16 793,06
Fabrikas izdevumu

konts 59 720,49
Tirdzniecīb. izdevumu

konts 62 929,31
Kursu starpības konts 59,14
Amortizācijas konts . 30 544,35
1929. g. pelņa . . . 13 182,64

Ls 183 228,99 Ls 183 228.99

8262k Valde.
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