
LIKUMS

Saeima ir pieņēmusi un Valsts Prezidents
izsludina šādu likumu:

par konvenciju par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību
krimināllietās starp Latvijas Republiku un Spānijas Karalisti.
1. 1930. gada 8. martā Rīgā parakstītā konvencija par noziedznieku izdošanuun tiesisku palīdzību,, krimināllietās starp Latvijas Republiku un Spānijas Karalisti

ar šo likumu pieņemta un apstiprināta.
2. Likums stājas spēkā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma 1 pantā

minētā konvencija un tās tulkojums latviešu valodā.
3. Konvencija stājas spēkā konvencijas 21. pantā paredzētā laikā un kārtībā.

Likums Saeimā pieņemts 1930. g. 17. jūnijā.
Rīgā, 1930. g. 8. jūlijā.

Valsts Prezidents A. Kviesis.

CONVENTION
d'extradition et d'assistance judiciaire en matiēre pēnale, conclue

entre la Rēpublique de Lettonie et le Rovaume d'Espagne.
Le Prēsident de la Rēpublique de Lettonie et Sa Majestē le Roi d'Espagne, dēsirant

rēgler Ies rapports juridiques entre Ies deux Etats en ce qui concerne l'extradition ainsi
que l'assistance judiciaire en matiēre pēnale, ont dēcidē de conclure ā cet effet une
Convention et ont nommē comme Plēnipotentiaires:

Le Prēsident de la Rēpublique de Lettonie:
Son Excellence Monsieur Germain Albat,
Ministre Plēnipotentiaire, Secrētaire Gēnēral du Ministēre des Affaires Etran-
gēres;

Sa Majestē le Roi d'Espagne:
Son Excellence Don Eduardo Garcia Comin,
Son Envovē Extraordinaire et Ministre Plēnipotentiaire,

lesquels aprēs avoir procēdē ā l'echange de leurs pleins-pouvoirs, trouvēs en bonne
et due formē, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE 1.

Article premier.

Extradition.
Les Parties Contractantes s'engagent a se livrer rēciproquement sur demande,

Ies personnes se trouvant sur le territoire de I'une d'elles et poursuivies ou condamnēes
par les autoritēs judiciaires de I'autre Partie pour toute infraction pour laquelle l'extra-
dition peut ētre autorisēe par les lois de la Partie requise si:

a) cette infraction d'apres les lois des deux Etats — ne fussent elles applicables
que dans quelques parties de leur territoire — peut entraīner une peine privative de
libertē d'une annēe au moins ou une peine plus gravē, ou si la personne rēclamēe a ētē
comdamnēe pour le mēme fait a une peine privative de libertē de six mois au moins
ou a une peine plus gravē;

b) cette infraction a ētē commise sur le territoire de l'Etat requērant;
c) la poursuite de l'infraction n'est pas reservēe par les lois de l'Etat requis a

ses propres tribunaux;
Si l'infraction a ētē commise hors du territoire de l'Etat requērant, l'extradition

sera accordēe seulement dans le cas ou la Iēgislation de l'Etat requis autorise, dans
des circonstances analogues, la poursuite des mēmes infractions commises hors de son
territoire.

L'extradition sera ēgalement accordēe pour tentative desdites infractions ou
pour complicitē, lorsque'elles sont punissables d'apres la Iēgislation des deux Parties
Contractantes.

Article 2.
Dans aucun cas les Parties Contractantes ne seront obligēes a se livrer leurs propres

nationaux.
Si la personne rēclamēe a produit une demande en naturalisation dans l'Etat

requis avant que son extradition ait ētē demandēe la dēcision concernant la demande

d'extradition pourra etre retardēe jusqu'ā ce qu'il ait ētē statuē sur la demande en
naturalisation.

Article 3.

Infractions pour lesquelles l'extradition ne peut ētre accordēe. L'extradition ne

sera pas accordēe:
a) pour les dēlits politiques ou faits connexes;
L'Etat requis est seul appelē a juger si une infraction est de cette nature.

II ne sera pas rēputē dēlit politique ni fait connexe a un semblable dēlit l'attentat

contre la personne du Chef d'un Etat lorsque cet attentat constituera le fait d'assassinat

ou homicide ou tentative ou complicitē de ce fait;

b) pour les infractions d'ordre purement militaire;
c) pour les infractions de presse proprement dites;
d) pour les infractions aux lois des douanes, d'impots et autres lois financieres;

e) pour les infractions dont la poursuite ne peut avoir lieu que sur plainte de la

partie lēsēe et peut ētre arrētēe par son renoncement;

f) si la poursuite ou la peine est prescrite d'apres les lois en vigueur dans toutes
les parties du territoire de l'une des Parties Contractantes ou d'apres les lois de l'Etat

ou l'infraction a ētē commise avant que l'inculpē ait ētē arrētē ou assignē a I interroga-

toire ou si on ne peut le poursuivre ou exēcuter la condamnation pour d autres motifs

l6gaU
si si I'individu rēclamē est poursuivi dans l'Etat requis pour la mēme infraction

ou s'il v a dēja ētē mis hors de cause, condamnē acquittē, ou gracie pour le meme fait

ā moins que la Iēgislation de cet Etat ne permette la reprise de la procedure pēnale par

suite de faits nouveux; „A\„^-
h) si I'individu rēclamē sera jugē par un tnbunal extraordina re,

i) si dans FEtat requis I'individu rēclamē ā ētē condamnē a la peine de mort

Article 4.
Demande d'extradition.

La demande d'extradition sera faite par voie diplomatique.
Elle sera accompagnēe soit de l'acte d'accusation, du mandat d'arrēt, ou de tout

autre acte judiciaire ēquivalent ā celui-ci ou de la sentence prononcēe contre la personne
rēclamēe. Ces actes seront produits en originaux ou en expēditions authentiques, ils
indiqueront briēvement le fait incriminē, sa qualifacation et dēnomination et seront
accompagnēs du texte de la loi pēnale de l'Etat requērant applicable ā l'infraction et
mentionnant la peine qu'elle entraine. Dans la mesure du possible le signalement de
la personne rēclamēe sera joint ainsi que sa photographie ou d'autres donnēes pouvant
servir ā ētablir son identitē.

Lorsqu'il s'agit d'actes contre la propriētē, ii sera indiquē le montant du dommage
rēellement causē, ou si faire se peut, de celui que le malfaiteur a voulu causer.

Article 5.
Les documents mentionnēs ā I'article prēcēdent seront rediģēs dans la langue

officielle de l'Etat requērant, dans la formē requise par la loi de celui-ci et munis du
sceau officiel. Ils seront accompagnēs d'une traduction en langue francaise, faite ou
attestēe conforme par le reprēsentant diplomatique de la Partie requērante, qui les
munira de sa signature et de son cachet.

Article b.

Explications compiēmentaires.
S'il y a doute sur la question de savoir si l'infraction pour laquelle l'extradition

est rēclamēe rentre dans Ies prēvisions de la prēsente Convention, des explications
seront demandēes a l'Etat requērant et l'extradition ne sera accordēe que Iorsque Ies
exp!ications fournies seront de nature a ēcarter ces doutes.

En aucun cas, l'Etat requērant ne pourra ētre tenu ā produire la preuve de la
culpabilitē de I'individu rēclamē.

L'Etat requis pourra dans chaque cas fixer un dēlai pour la production des ren-
seignements compiēmentaires; ce dēlai sera cependant, sur demande motivēe, suscep-
tible de prolongation.

Article 7.

Mesures en vue d'assurer l'extradition.
Dēs Tarrivēe de la demande d'extradition accompagnēe des actes prēvus aux

articles 4 et 5, l'Etat requis pr.endra toutes Ies mesures nēcessaires pour s'assurer de la
personne rēclamēe et pour prēvenir son ēvasion, ā moins que de prime ahord ii n'appai-
raisse que l'extradition ne pourra ētre accordēe.

Article 8.

Arrestation provisoire.
En cas d'urgence la personne rēclamēe pourra ētre mise provisoirement en detention,

mēme avant que la demande d'extradition ait ētē prēsentēe, sur tout avis transmis
par la poste ou par le tēlēgraphe a condition qu'il soit fait mention de I'existence d'un
mandat d'arrēt ou d'une sentence et qu'en mēme temps l'infraction y soit indiquēe.
Cet avis pourra ētre adressē directement par le tribunal ou autoritē compētente de l'Etat
requērant a l'autoritē compētente de l'Etat requis. Toutefois I'autoritē requērante devra
confirmer l'avis tēlēgraphique dans un dēlai de huit jours.

Les autoritēs compētentes de chacune des Parties Contractantes pourront pro-
cēder, mēme ā dēfaut d'un pareil avis, a l'arrestation provisoire de tout individu dēcouvert
sur leur territoire et signalē par les autoritēs de I'autre Partie, ou inscrit comme recherchē
par la police dans leurs bulletins ou reģistrēs respectifs.

L'autoritē qui a procidē ā l'arrestation d'un individu conformēment aux alinēas
1 et 2 en informera sāns retard l'autoritē qui I'a provoquēe en indiquant en mēme temps
I'endroit de la detention.

Si dans un dēlai de quinze jours, ā partir de la datē ou cette information a ētē
expēdiēe conformēment aux dispositions ci-dessus, Ies autoritēs de I'autre Partie Con-
tractante ne font pas savoir que Pextradition de I'individu arrētē sera demandēe, celui-ci
pourra ētre mis en libertē.

Article 9.
La personne arrētēe pourra de mēme ētre mise en libertē, si la demande d'extra-

dition accompagnēe des piēces ā l'appui ēnumērēes aux articles 4 et 5 n'a pas ētē recue
dans un dēlai de six semaines, ā compter du jour ou la communication d'arrestation
prēvue par l'alinēa 3 de I'article prēcēdent a ētē expēdiēe.

Dans le cas ou des explications compiēmentaires auraient ete demandēes confor-
mēment ā I'article 6, la personne arrētēe pourra ēgalement ētre libērēe, si ces explications
n'ont pas ētē donnēes ā l'Etat requis dans le dēlai convenable qu'il a fixē ou prolongē.

Article 10.
Concours de demandes.

Si I'individu dont l'extradition est demandēe par une des Parties Contractantes
est ēgalement rēclamē par un ou plusieurs autres Etats, l'Etat requis sera libre de le
livrer soit ā l'Etat dont ii est ressortissant soit ā l'Etat sur le territoire duquel l'infraction
a ētē commise.

Si l'Etat dont la personne rēclamēe est ressortissante ne se trouve pas parmi les
Etats requērants, l'Etats requis pourra l'informer des demandes d'extradition recues
d'autres Etats, en lui fixant un dēlai de quinze jours pour faire conaītre s'il entend lui
aussi rēclamer I'extradition. Les dispositions du premier alinēa de I'article 9 seront
ēgalement applicables en ce qui concerne sa demande d'extradition. Autrement la per-
sonne rēclamēe sera livrēe ā l'Etat sur le territoire duquel elle a commis l'infraction la
plus gravē, et s'il s'agit d'infractions de gravitē ēgale, ā l'Etat dont la demande d'extradi-
tion sera parvenue la premiēre.

Ces dispositions ne portent pas atteinte aux engagements pris antērieurement
par l'un des Etats Contractants vis-ā-vis d'autres Etats.

Article 11.

A j o u r n e m e n t d e 1' e x t r a d i t i o n.
Si I'individu rēclamē est poursuivi ou s'il a ētē condamnē dans l'Etat requis pour

une infraction autre que celle qui a motivē la demande d'extradition, ou bien s'il v est
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dētenu pour d'autres causes, son extradition pourra ētre differee jusqu ace que ies pour-

suites soient terminēes ou jusqu'ā ce qu'il ait subi sa peine, ou en ait obtenu la remise,

ou jusqu'ā ce que sa detention pour d'autres causes ait pris fin.

Cet ajournement n'empēchera pas de statuer sāns dēlai au sujet de l'extradition
sauf motifs spēciaux qui seront portēs aussitot ā la connaissance de l'Etat rēquerant.

Article 12.

Remise temporaire de I'individu rēclamē.

Si l'ajournement de l'extradition mentionnē ā I'article prēcēdent pouvait cependant
avoir comme effet, d'apres les lois de l'Etat requērant, la prescription ou d'autres entraves

importantes a la poursuite, on pourra accorder la remise temporaire de I'individu rēclamē,
ā moins que des considērations spēciales ne s'y opposent et ā la condition que l'e\tradē
soit renvovē aussitot que dans l'Etat requērant les actes de l'instruction pour lesquels
I'individu ā ētē temporairement rēclamē seront terminēs.

Article 13.

Dēlai pour l'accomplissement de l'extradition accordēe.

Si l'extradition a ētē accordēe l'Etat requērant qui se procurera les autorisations
nēcessaires du transit le plus tot possible sera tenu de se faire dēlivrer I'individu rēclamē
dans un dēlai de trois mois ā compter du jour ou ii aura recu Pinformation que l'extra-
dition lui ētait accordēe. Passē ce dēlai I'individu dont ii s'agit pourra ētre mis en libertē.

Article 14.

Extension des effets de l'extradition.

L'individu extradē pourra ētre poursuivi ou puni dans l'Etat auquel !'extradition
ā ētē accordēe ou livrē ā un pays tiers pour une infraction autre que celle qui a motivē
son extradition et commise avant celle-ci, seulement:

a) si l'Etat qui avait accordē l'extradition y consent. Ce consentement ne pourra
ētre refusē si l'extradition pour l'infraction en question est prēvue par la prēsente Con-
vention. L'Etat qui a extradē pourra exiger que ce consentement soit demande dans
la formē prescrite powr la demande d'extradition, avec Ies piēces ā I'appui ēnumērēes
aux articles 4 et 5. L'Etat qui a obtenu le consentement informera I'autre du rēsultat
final de la poursuite en lui envovant une copie de la dēcision intervenue;

b) si avant eu la libertē de le faire ii n'a pas quittē pendant la semaine qui suit
son ēlargissement dēfinitif le territoire de l'Etat auquel ii a ētē livrē ou s'il y est retournē
par la suite.

Article 15.

Transit.
Si l'extradition d'un malfaiteur a lieu entre l'une des Parties Contractantes et

entre un tiers Etat, I'autre Partie accordera son transit sur la simple production, en
original ou en expēdition authentique, de l'un des documents mentionnēs dans I'article 4.

Les dispositions relatives ā I'autorisation d'extradition s'appliquent ēgalement
ā ce transit.

Le transit sera effectuē par les aģents de la Partie requise, dans les conditions et
par la voie qu'elle dēterminera.

Si dans un delai d un mois ā partir du jour oū 1 Etat requērant a ētē informē que
f extradition est accordēe celui-ci ne produit pas la preuve du consentement au transit
de la part de l'Etat ā travers le territoire duquel I'individu rēclamē doit ētre transportē,
I'autorisation sera nulle.

CHAPITRE II.

Assistance judiciaire en matiēre pēnale.

Article 16.
Dispositions gēnērales.

En matiēre pēnale les Parties contractantes se preteront rēciproquement assistance
judiciaire, Elles feront notamment signifier les actes de procēdure pēnale a des personnes
se trouvant sur leur territoire, procēderont aux actes d'instruction tēls que l'audition
des tēmoins, les expertises, le constat judiciaire, les perquisitions et les saisies d'objets
et elles remettront rēciproquement Ies actes judiciaires et les piēces a conviction.

Les jugements de condamnation ainsi que les citations a comparaitre comme
īnculpē ēmis par les tribunaux de l'une des Parties Contractantes contre des ressortis-
sants de I'autre Partie ne seront toutefois pas signifiēs ā ces derniers. De mēme un
ressortissant de l'une des Parties Contractantes ne pourra sur la demande de I'autre
Partie ētre soumis ā un interrogatoire comme inculpē.

La demande d'assistance judiciaire sera rēdigēe dans la langue officielle de l'Etat
requērant munie du sceau de l'autoritē requērante et transmise directement au Mini-
stēre de la Justice de l'Etat requis par celui de l'Etat requērant, ou en cas de procēdure
pēnale militaire, par l'Administration Suprēme de la justice militaire.' Les dispositions
de I'article 5 concernant la traduction s'appliquent aussi ā la demande et aux piēces
qui y sont annexēes.

II sera donne suite a la demande d assistance judiciaire en matiēre pēnale en
observant les lois de l'Etat sur le territoire duquel l'acte d'instruction demande doit
avoir lieu. Les procēs verbaux y relatifs ne seront pas traduits dans la langue officielle
de l'Etat requērant.

L'assistance judiciaire en matiēre pēnale pourra ētre accordēe dans les limitēs
prēvus par la Iēgislation de chaque Etat, mēme dans Ies cas ou d'apres les dispositions
de la prēsente Convention ii n'y aurait pas d'obligation d'extrader.

Article 17.

Citation et comparution de personnes se trouvant sur le territoire de
I'autre Etat Contractant.

Si dans une cause pēnale pendante devant Ies tribunaux d'un Etat Contractant
la comparution personelle d'un tēmoin ou d'un expert se trouvant sur le territoire de
I'autre Etat Contractant est jugēe nēcessaire ou dēsirable, les .autoritēs de celui-ci lui
communiqueront I'invitation qui lui sera adressē ā cet effet.

Les frais de la comparution personnelle d'un tēmoin ou expert seront supportēs
par l'Etat requērant et I'invitation indiquera la somme ā allouer au tēmoin ou expert
ā titre de frais de voyage et de sējour, ainsi que le montant de I'avance que l'Etat requis
pourra lui faire ā charge de remboursement par l'Etat requērant.

Aucun tēmoin ou expert, quelle que soit sa nationalitē, se trouvant sur le terri-
toire de l'une des Parties Contractantes et qui, citē par I'autre, comparaītra volontai-
rement devant lSs tribunaux de celle-ci, ne pourra y etre poursuivi ou dētenu pour des
infractions antērieures ni sous prētexe de complictitē dans Ies faits, objets du procēs ou
ii figurē.

Ces personnes perdront toutefois cet avantage, si ayant eu la libertē de le
faire, elle n'ont pas quittē le territoire de l'Etat requērant dans une semaine ā partir
du moment ou leur prēsence devant les tribunaux n'y ētait plus nēcessaire.

Si la personne citēe se trouve en detention sur le territoire de l'Etat requis, sa
comparution pourra ētre demandēe sous l'engagement qu'elle y sera renvovēe ie plus
tot possible. Une pareille demande ne pourra ētre refusēe a moins de considērations
spēciales, notamment si le dētenu citē s'y oppose expressement.

Sera de mēme accordē, dans les conditions ēnoncēes ci-dessus, le transit aller et
retour par le territoire de l'une des Parties Contractantes d'un individu dētenu dans
un pays tiers que I'autre Partie Contractante jugera utile de confronter avec un indi-
vidu poursuivi ou d'entendre comme tēmoin.

Article 18.

Remise de piēces ā conviction.

Les autoritēs des deux Parties Contractantes se remettront rēciproquement, sur
demande, les objets qu'un inculpē s'est procurē par son infraction, ou bien q'ui peuvent

servir de piēces a conviction et cēla mēme dans les cas ou lesdits objets seraient passibles
de saisie ou de confiscation.

Si ces objets se trouvent en possession de l'inculpē lors de son extradition ou de
son transit, ils seront, autant que faire se pourra, remis en mēme temps que se fera
l'extradition ou le transit. Leur remise aura lieu mēme dans le cas ou l'extradition
dēja accordēe ne pourrait ētre effectuēe par suite de la mort ou de l'ēvasion de l'inculpē.
Elle comprendra ēgalement tous les objets de la mēme nature que le prēvenu aurait
cachēs ou dēposēs le pays accordant l'extradition et qui seraient dēcouverts ultērieure-
ment.

Sant toutefois rēservēs les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en
quetion, lesquels dans ce cas devront, le procēs fini, ētre rendus le plus tot possible et
sāns frais ā l'Etat requis.

L'Etat auquel la remise de ces objets aura ētē demandēe pourra les retenir pro-
visoirement s'il Ies juge nēcessaires pour une instruction.criminelle. II pourra de mēme
en les transmettant se rēserver leur restitution pour le mēme but, en s'obligeant de les
retourner ā son tour dēs que faire se pourra.

Article 19.

Communication des sentences de condamnation et des extraits du casier
judiciaire.

Les Parties Contractantes se communiqueront rēciproquement chaque semestre
les condamnations passēes en force de chose jugēe ou Ies extraits de toutes les sentences
dēfinitives, y compris les sentences conditionnelles prononcēes pat leurs autoritēs judi-
ciaires contre Ies ressortissants de I'autre Partie pour autant qu'elles soient inscrites,
d'apres les lois en vigueur, dans leurs casiers ou reģistrēs judiciaires.

Elles se commuhiq'ueront ēgalement les dēcisions ultērieures concernant lesdites
sentences et inscrites au casier ou dans les reģistrēs judiciaires.

Les autoritēs d'une des Partie Contractantes chargēes de la tenue des casiers ou
reģistrēs judiciaires fourniront gratuitement aux autoritēs de I'autre Partie, sur leur
demande, des informations concernant des cas particuliers sur la base des casiers ou
reģistrēs judiciaires.

Les Communications visēes ci-dessus seront ēchangēes directement entre le Mi-
nistēre de la Justice ā Riga d'une part et le Ministēre de la Jusrice et Gulte ā Madrid
de I'autre.

Article 20.
Frais d'assistance judiciaire en matiēre pēnale.

Les frais occasionnēs par la demande d'extradition ou de toute autre assistance
judiciaire en matiēre pēnale seront ā la charge de la Partie sur le territoire de Iaquelle
ils ont ētē occasionnēs.

Les autoritēs de la Partie requise communiqueront toutefois ā la Partie requērante
le montant de ces frais en vue de leur remboursement par la personne obligēe de les
supporter. Les montants percus de celle-ci reviennent a l'Etat requis, jusqu'ā con-
currence de la quantitē que ledit Etat aura justifiēe.

Font exception les indemnites pour les expertises de toute mature de meme que
les frais occasionnēs par la citation ou comparution des personnes se trouvant en de-
tention sur le territoire de l'Etat requis et les frais de transit. Tous ces frais resteront
ā la charge de l'Etat requērant. ?,

Seront ēgalement supportēs par l'Etat requērant les frais de la remise temporaire
et ceux du renvoi mentionnēs ā I'article 12 de la prēsente Convention.

CHAPITRE III.

Article 21.
Dispositions finaies.

La prēsente Convention sera ratifiēe et les ratifications seront ēchangēes le plus
tot possible ā Riga. Elle entrera en vigueur un mois aprēs l'ēchange des ratifications
et restera en vigueur tant que l'une des Parties Contractantes n'aura pas fait connaitre
ā I'autre six mois d'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi les Plēnipotentiaires ont signē la prēsente Conviction et y ont
apposē leurs sceaux.

Fait en double exemplaire ā Riga, le 8 mars mii neuf cent trente.

L. S. (signē) Albat. L. S. (signē) E. Garcia Comin.

Tulkojums.

KONVENCIJA
par noziedznieku izdošanu un tiesisku palīdzību krimināllietās

starp Latvijas Republiku un Spānijas Karalisti.
Latvijas Republikas Prezidents un Viņa Majestāte Spānijas Ķēniņš, vēlēdamies

nokārtot tiesiskos sakarus starp abām valstīm attiecībā uz noziedznieku izdošanu un tie-
sisko palīdzību krimināllietās, nolēma noslēgt šajā nolūkā konvenciju un iecēla par
pilnvarotiem:

Latvijas Republikas Prezidents:

Viņa Ekselenci Hermani Albata kungu,
Pilnvaroto ministri, Ārlietu ministrijas ģenerālsekretāru;

Viņa Majestāte Spānijas Ķēniņš:
Viņa Ekselenci Don Eduardo Garcia Comin,
Savu ārkārtējo sūtni un pilnvaroto ministri,

kuri, apmainījuši savas pilnvaras, kas atrastas labā un pienācīgā kārtībā, vienojušies
par šādiem noteikumiem:

I NODAĻA.

1. pants.
Izdošana.

Līdzējas puses apņemas savstarpēji uz pieprasījumu izdot personas, kuras uzturas
vienas Līdzējas puses territorijā un kuras vajātas vai notiesātas no otras puses tiesu
iestādēm par noziedzīgu nodarījumu, kura dēļ izdošana pielaižama saskaņā ar pieprasī-
juma saņēmējas puses likumiem, ja:

a) šis noziedzīgais nodarījums saskaņā ar abu valstu likumiem — pat ja šie likumi
piemērojami tikai kādā viņu territoriju daļā -- ir sodāms ar sodu, kas atņem brīvību
uz vienu gadu vai arī ar smagāku sodu, vai ja pieprasītā persona ir notiesāta par to
pašu nodarījumu ar sodu, kas atņem brīvību mazākais uz sešiem mēnešiem, vai ar
smagāku sodu;

b) šis noziedzīgais nodarījums izdarīts pieprasītājas val sts territorijā;
c) noziedzīgā nodarījuma vajāšana saskaņā ar pieprasījuma saņēmējas valsts

likumiem nepiekrīt viņas pašas tiesām.

^
Ja noziedzīgais nodarījums izdarīts ārpus pieprasītājas valsts territorijas, tad

izdošana atļaujama vienīgi gadījumā, ja pieprasījuma saņēmējas valsts likumi atļauj,
līdzīgos apstākļos, vajāt tos pašus noziedzīgos nodarījumus , kas izdarīti ārpus viņas
territorijas.

Izdošana tāpat atļaujama par minēto-noziedzīgo nodarījumu mēģinājumu vai par
līdzdalību, ja mēģinājums un līdzdalība sodāmi saskaņā ar abu Līdzēju pušu likumiem.



2. pants.
Nevienā gadījumā Līdzējām pusēm nav jāizdod savu pašu valsts piederīgie

valstSDavSecfhfS *?***# lū^mu dē! uznemšanas pieprasījuma saņēmējas
nras LSfu var itkifn P'^'J"™ iesniegšanas, tad lēmumu par izdošanas pie-
Eoā am 'bŪS izŠķirtS lfi§ums P"lemšanu pavalst-

3. pants.
Noziedzīgie nodarījumi, kuru dēļ izdošana nav pielaižama
Izdošana nav pielaižama:

nodaļurniemrnt iSkiem n0ziedzīgiem ^āaniumlem vai ar tiem sakarā stāvošiem

šāds rak?tu
a
rs.

JUma ******** ^'^"P3ti 'ZŠķir Vai noziedz 'gam nodarījumam ir

Par politisku noziedzīgu nodarījumu vai ar tamlīdzīgu noziedzīgu nodarījumusakara stāvošu nodarījumu nav uzskatāms atentāts pret kādas valsts galvu, ja atentāts
^fnnzilSf^^ ™ nonāvēšanu - vai ir » nozieguma mēģinājums vaHīdzdalība
Sāja IlUZlcgUlTlā \

b) par tīri militāra rakstura noziedzīgiem nodarījumiem-
c) par noziedzīgiem nodarījumiem, kas uzskatāmi tikai 'kā preses pārkāpumi-d) par noziedzīgiem nodarījumiem pret muitas, nodokļu un citiem finančiilikumiem;
e) _par noziedzīgiem nodarījumiem, ku ru vajāšana izdarāma tikai uz cietušās

puses sūdzības pamata un izbeidzama ar cietušās puses atsacīšanos;
f) ja vajāšana vai sods noilguši saskaņā ar likumiem, kas spēkā vienas Līdzējas

puses territorijas visas daļās vai saskaņā ar tās valsts, likumiem, kur noziedzīgais nodarī-
jums izdarīts pirms tam, kamēr apsūdzētais apcietināts vai uzaicināts uz nopratināšanuvai ari ja viņu nevar vajāt vai sodu izpildīt citu likumīgu iemeslu dēļ;

g) ja pieprasītā persona pieprasījuma saņēmējā valstī vajāta par to
'
pašu noziedzīgo

nodarījumu vai ja vajāšana ir pārtraukta, vai ja šī persona ir notiesāta, attaisnota vai
apžēlota par to pašu nodarījumu, ja tikai šīs valsts likumi nepielaiž kriminālvajāšanas
atjaunošanu sakarā ar jauniem apstākļiem;

h) ja pieprasīto personu tiesās ārkārtēja tiesa;
i) ja pieprasījuma saņēmējā valstī pieprasītā persona notiesāta ar nāves sodu.

4. pants.

Izdošanas pieprasījums.
Izdošanas pieprasījums iesniedzams diplomātiskā ceļā.
Pieprasījumam jāpievieno apsūdzības raksts, vai lēmums par apcietināšanu,

vai kāds cits tam līdzvērtīgs tiesas raksts vai spriedums pret pieprasīto personu. Šie
akti iesniedzami oriģinālos vai apliecinātos norakstos, tajos īsumā jāaprāda noziedzīgais
nodarījums, tā sastāvs un nosaukums un tiem jāpievieno pieprasītājas valsts sodu
likumu teksts, kas noziedzīgam nodarījumam piemērojams, uzrādot soda mēru. Pēc
iespējas pievienojams arī pieprasāmās personas apraksts un fotogrāfija, vai citas ziņas,
kas noder viņas personības noskaidrošanai.

Ja lieta grozās ap noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tad jāuzrāda nodarītā
zaudējuma īstais apmērs, vai ja iespējams, zaudējuma apmērs, kuru noziedznieks gribējis
izdarīt.

5. pants.
Iepriekšējā pantā minētie dokumenti sastādāmi pieprasītājas valsts oficiālā valodā,

viņas likumos noteiktās formās, pieliekot tiem oficiālu zīmogu. Dokumentiem pievieno-
jami tulkojumi franču valodā, ko izgatavojis vai apliecinājis pieprasītājas valsts diplo-
mātiskais pārstāvis,, pieliekot savu parakstu un zīmogu.

6. pants.
Papildu paskaidrojumi.

Ja rodas šaubas par to, vai noziedzīgais nodarījums, kura dēļ pieprasījums iesniegts,
ietilpst šajā konvencijā paredzētos gadījumos, tad pieprasītāju valsti lūgs iesniegt pa-
skaidrojumus un izdošanu piešķirs tikai tad, ja piesūtītie paskaidrojumi būs pietiekoši
šo šaubu izklaidēšanai.

Nekādā gadījumā pieprasītājai valstij nevar uzlikt par pienākumu piegādāt pie-
prasītās personas vainīguma pierādījumu.

Pieprasījuma saņēmēja valsts var katrā gadījumā noteikt laiku papildu ziņu ie-
sniegšanai; uz dibināta lūguma pamata šo laiku ir tomēr iespējams pagarināt.

7. pants.
Izdošanas nodrošināšanas līdzekļi.

Tiklīdz ienāk izdošanas pieprasījums, kam pievienoti 4. un 5. pantā minētie do-
kumenti, pieprasījuma, saņēmēja valsts spers visus vajadzīgos soļus, lai sev nodrošinātu
pieprasīto personu un novērstu viņas aizbēgšanu, ja tikai jau tūliņ nav skaidri redzams,
ka izdošana nebūs pielaižama.

8. pants.
Pagaidu apcietināšana.

Steidzamos gadījumos pieprasīto personu var pagaidām apcietināt, pat priekš
izdošanas pieprasījuma iesniegšanas, uz katra paziņojuma pamata, kas piesūtīts pa
pastu vai pa telegrāfu, ar nosacījumu, ka šajā paziņojumā atzīmēts lēmums par apcieti-
nāšanu vai spriedums, kā arī aprādīts noziedzīgais nodarījums. Šo paziņojumu var
piesūtīt pieprasītājas valsts tiesa vai piekritīga iestāde tieši pieprasījuma saņēmējas
valsts piekritīgai iestādei. Tomēr pieprasītājai valstij telegrāfiskais pieprasījums jā-
apstiprina septiņu dienu laikā.

Katras Līdzējas puses piekritīgās iestādes var arītez tāda paziņojuma pagaidām
apcietināt savā territorijā atrastu personu, ko uzrādījušas otras puses iestādes vai ko
policija ierakstījusi attiecīgos biļetenos vai reģistros kā meklējamu personu.

Iestāde, kas arestējusi kādu personu saskaņā ar 1. un 2. rindkopas noteikumiem,

par to nekavējoties paziņo iestādei, kas apcietināšanu prasījusi .-paziņojot reizā vietu,

kur apcietināto tur. . ""77 -*-I .
ļa piecpadsmit dienu laikā, skaitot no dienas, kad sis paziņojums nosūtīts saskaņa

ar iepriekšējiem noteikumiem, otras Līdzējas puses iestādes nepaziņo, ka apcietinātās
personas izdošanu pieprasīs, to var atsvabināt.

9. pants.

Apcietināto personu var atsvabināt arī tad, ja izdošanas pieprasījumu līdz ar 4. un

5 pantā minētiem papildu dokumentiem nesaņem sešu nedēļu laika, skaitot no tas
dienas, kad nosūtīts iepriekšējā panta 3. rindkopā paredzētais paziņojums par ap-
cietmasanm

^
ildu paskaidrojumi saskaņā

ar 6.
pantu, apcietināto personu var

arī apcietināt, ja šie paskaidrojumi nav piesūtīti pieprasījuma saņēmējai valstij pie-
nācīgā laikā, ko tā noteikusi vai attiecīgi pagarinājusi.

10. pants.
Vairāku valstu izdošanas pieprasījumi,

ļa personu, kuras izdošanu pieprasa viena Līdzēja puse bez tam vēl pieprasa

viena vai kairākas citas valstis, tad pieprasījuma saņēmēja valsts var pec: sava ka a

to izdot tai valstij, pie kuras minētā persona piederīga, vai ar, tai, kuras territorijā

ftŠrpiSPSāSvaistim nav valsts, pie kuras pieprasītā persona pieder

tad piVasTurna saņēnJja valsts var tai paziņot
^
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^no citām valstīm noteicot tai četrpadsmit dienu i gu laiku, lai paziņotu, vai ari viņa

īlnSusrfe rasīt izdošanu. Arī viņas izdošanas
^f^^ļ^^^pirmās rindkopas noteikumi. Citādi pieprasīta persona izdodama valstij, kuras territorijā

izdarīts vissmagākais noziedzīgais nodarījums, un ja lieta grozās ap līdzīgi smagiem

noziedzīgiem nodarījumiem, tad persona izdodama valstij, kuras izdošanas pieprasījums
ienācis pirmais.

Šie noteikumi neaizkar saistības, ko viena vai otra Līdzēja puse agrāk uzņēmusies
attiecībā pret citām valstīm.

11. pants. '
Izdošanas atlikšana.

Ja pieprasīto personu vajā vai ja tā ir notiesāta pieprasījuma saņēmējā valstī
par citu noziedzīgu nodarījumu, nekā tas, kura dēļ izdošanas pieprasījums iesniegts,
vai ja viņu citu iemeslu dēļ tur apcietinājumā, tad izdošanu var atlikt līdz vajāšanas
izbeigšanai vai līdz soda izciešanai, vai arī līdz tam laikam, kad izbeidzas apcietināšana
citu iemeslu dēļ.

Šī atlikšana netraucē nekavējoties izšķirt jautājumu par izdošanu, ja tikai nav
sevišķu iemeslu to nedarīt, kas tūliņ paziņojams pieprasītājai pusei.

12. pants.
Pieprasītās personas pagaidu izdošana.

Ja tomēr iepriekšējā pantā minētā izdošanas atlikšana būtu par iemeslu tam,
ka saskaņā ar pieprasītājas valsts likumiem rastos noilgums vai citi svarīgi šķēršļi
vajāšanai, tad var atļaut pieprasītās personas pagaidīt izdošanu, ja tikai pret to neceļas
sevišķi iebildumi, un ar nosacījumu, ka izdoto personu atsūtīs atpakaļ tiklīdz kā piepra-
sītājā valstī būs nobeigta izmeklēšanas darbība, kuras dēļ persona pagaidām pieprasīta.

13. pants.
Laiks, kurā jāizdara atļautā izdošana.

Ja izdošana atļauta, tad pieprasītājai valstij, kurai jāizgādā vajadzīgās tranzita
atļaujas cik drīz vien iespējams, jāpārņem pieprasītā persona trīs mēnešu laikā skaitot
no tās dienas, kad tā saņēmusi paziņojumu par izdošanas atļauju. Pēc šā laika notecē-
šanas attiecīgo personu var atsvabināt.

14. pants.

Izdošanas seku paplašināšana.
Izdoto personu var vajāt vai tiesāt tajā valstī, kurai izdošana atļauta, vai izdot

trešai valstij- par citu noziedzīgu nodarījumu, nekā to, kura dēļ viņa izdota, un kas
izdarīts priekš tā, tikai ja:

a) valsts, kas atļāvusi izdošanu, tam piekrīt. Šī piekrišana nav liedzama, ja par
attiecīgo noziedzīgo nodarījumu šajā konvencijā ir paredzēta izdošana. Valsts, kas
attiecīgo personu izdevusi, var prasīt, lai piekrišanu pieprasa tādā formā, kāda noteikta
attiecībā uz izdošanas pieprasījumu līdz ar 4. un 5. pantā minētiem papildu dokumentiem.
Valsts, kas dabūjusi piekrišanu, paziņos otrai vajāšanas galīgo iznākumu, piesūtot
tai attiecīgā lēmuma norakstu;

b) šī persona nav atstājusi tās valsts territoriju, kurai viņa bija izdota, nedēļas
laikā, skaitot no atsvabināšanas dienas, kaut gan nekādi šķēršļi nebija likti, vai ja viņa
vēlāk tur atgriezusies.

15. pants.
Noziedznieku pārvadāšana.

Ja noziedznieka izdošana notiek starp vienu Līdzēju pusi un kādu trešo valsti,
tad otra puse atļauj viņu pārvadāt tranzītā, uzrādot tikai, oriģinālā vai apliecinātā
norakstā, vienu no 4. pantā minētiem dokumentiem.

Noteikumi par piekrišanu izdošanai piemērojami arī šai pārvadāšanai.
Pārvadāšanu izdara pieprasījuma saņēmējas valsts ierēdņi tādos apstākļos un tādā

ceļā, ko viņa nosaka.
Ja mēneša laikā, skaitot no tās dienas, kad pieprasītājai valstij paziņots, ka iz-

došana atļauta, tā neiesniedz pierādījumu, ka valsts caur kuras territoriju pārsūtāma
pieprasītā persona, piekrīt pārvadāšanai, tad piekrišana izdošanai zaudē spēku.

II NODALA.

Tiesiska palīdzība krimināllietās.
16. pants.

Vispārīgie noteikumi.
Krimināllietās Līdzējas puses sniegs viena otrai tiesisku palīdzību. Viņas izsniegs

krimināltiesāšanas aktus personām, kas atrodas viņu territorijā, izdarīs izmeklēšanas
aktus, kā liecinieku nopratināšanu, ekspertīzes, tiesās apskates, kratīšanas un priekšmetu
sekvestrēšanu, un viņas savstarpīgi izsniegs tiesas dokumentus un lietišķus pierādījumus.

Tie spriedumi, ar kupem vienas Līdzējas puses tiesas notiesājušas otras puses
pilsoņus, kā arī pavēstes ierasties, kā apsūdzētiem, tomēr tiem nav izsniedzami. Tāpat
vienas puses pavalstnieks nav nopratināms kā apsūdzētais uz otras puses pieprasījuma
pamata.

Tiesiskas palīdzības pieprasījums sastādāms pieprasītājas valsts oficiālā valodā,
tam piespiežams pieprasītājas iestādes zīmogs un pieprasītājas valsts tieslietu ministrijai
vai militāras krimināltiesāšanas gadījumā — augstākai kara tieslietu pārvaldei tas
tieši jāpiesūta pieprasījuma saņēmējas valsts tieslietu ministrijai. 5. panta noteikumi
par tulkojumu piemērojami arī pieprasījumam un tam pievienotiem dokumentiem.

Tiesiskās palīdzības lūgums krimināllietās izpildāms saskaņā ar tās valsts likumiem,
kuras territorijā jānotiek pieprasītam izmeklēšanas aktam. Attiecīgie protokoli nav
pārtulkojami pieprasītājas valsts oficiālā valodā.

Tiesisku palīdzību krimināllietās var atļaut katras valsts likumos paredzētās
robežās pat gadījumos, kad saskaņā ar šās konvencijas noteikumiem nepastāv pienākums
izdot attiecīgo personu.

17. pants.
Otras Līdzējas vasts territorijā atrodošos personu aicināšana ierasties

tiesā un ierašanās tiesā.

Ja krimināllietā, kas atrodas vienas Līdzējas valsts tiesu iztiesāšanā, uzskata
par vajadzīgu vai vēlamu otras Līdzējas valsts territorijā atrodošās liecinieka vai liet-
pratēja ierašanos, tad pēdēji minētās valsts iestādes izsniegs tiem uzaicinājumu, ko tiem
šajā nolūkā piesūta.

Liecinieka vai lietpratēja personīgās ierašanās izdevumus sedz pieprasītāja valsts
un uzaicinājumā uzrādāma summa, kas piešķirama lieciniekam vai lietpratējam par ceļa
un uzturēšanās izdevumiem, kā arī avansa apmērs, ko tiem var izmaksāt pieprasījuma
saņēmēja valsts pret pieprasītājas valsts vēlāku atmaksu.

Neviens liecinieks vai lietpratējs neatkarīgi no viņa valsts piederības, kas atrodas
vienas Līdzējas puses territorijā un otras puses uzaicināts ierodas viņas tiesās, nav tur
vajājams vai apcietināms par agrākiem noziedzīgiem nodarījumiem vai par līdzdalību
tajos nodarījumos, kuru dēļ notiek krimināltiesāšana. kurā viņš uzstājas.

Šīs personas zaudē tomēr šo priekšrocību, ja tās neatstāj pieprasītājas valsts
territoriju nedēļas laikā pēc tam. kad viņu klātbūtne tiesā vairs nebija vajadzīga,
lai gan nebija nekādu kavēkļu to darīt.

Ja uzaicinātā persona atrodas apcietinājumā pieprasījuma saņēmējas valststerritorijā,__ tad var pieprasīt viņas ierašanos, apsoloties viņu pēc iespējas drīz atsūtīt
atpakaļ. Šādu lūgumu var atraidīt, ja ir sevišķi iemesli to darīt, it īpaši, ja aicinātais
apcietinātais tam noteikti pretojas.

Tāpat atļaujama, ar iepriekš minētiem nosacījumiem, trešā valstī apcietinātas
personas pārvadāšana turp un atpakaļ pa vienas Līdzējas puses territoriju. ja otra
Līdzēja puse atzīst par lietderīgu to konfrontēt ar vajājamo personu, vai nopratināt
kā liecinieku.



18. pants.

Lietišķo pierādījumu izsniegšana.

Abu Līdzēju pušu iestādes viena otrai uz pieprasījumu izsniegs priekšmetus, ko

apsūdzētais ieguvis ar savu noziedzīgo nodarījumu, kā ari visus priekšmetus, kas var

noderēt kā lietišķi pierādījumi, pat tādos gadījumos, ja minētie priekšmeti būtu sekvestre-

jami vai konfiscējami.

Ja šie priekšmeti atrodas apsūdzētās personas rīcībā izdošanas vai pārvadāšana s

laikā, tie pēc iespējas izsniedzami vienā laikā ar izdošanu vai pārvadāšanu. Tie iz-

sniedzami pat tajā gadījumā, ja izdošana, kurai piekrišana jau dota, nevar notikt ap-

sūdzētā nāves vai izbēgšanas dēļ. Tāpat ir izsniedzami visi līdzīgi rakstura priekšmeti,

ko apsūdzētais noslēpis vai nodevis glabāšanā izdevējā valstī un ko atrod vēlāk.

Tomēr jāievēro tiesības, ko trešās personas ieguvušas uz šiem priekšmetiem,

kas šajā gadījumā pēc tiesāšanas izbeigšanas nododami atpakaļ bez maksas un cik drīz
vien iespējams pieprasījuma saņēmējai valstij.

Valsts, kurai pieprasīta šo priekšmetu izsniegšana, tos var pagaidām ieturēt,
ja tā tos uzskata par vajadzīgiem kādas krimināllietas izmeklēšanai. Viņa tāpat var,
šos priekšmetus izsniedzot, nosacīt, ka tie viņai izsniedzami atpakaļ tam pašam nolūkam,
apņemoties no savas puses tos izsniegt atpakaļ, tiklīdz būs iespējams to darīt.

19. pants.

Soda spriedumu un sodu reģistra izrakstu paziņošana.

Līdzējas puses apņemas viena otrai paziņot katru pusgadu galīgus soda spriedumus
vai visu galīgu spriedumu izrakstus, nosacītos spriedumus ieskaitot, ko taisījušas viņu
tiesu iestādes pret otras puses pavalstniekiem par tik, par cik tie ierakstīti, saskaņā
ar spēkā esošiem likumiem, viņu sodu sarakstos vai reģistros.

Viņas tāpat viena otrai paziņos vēlākus lēmumus, kas attiecas uz šiem spriedumiem
un ierakstīti sodu sarakstos vai reģistros.

Vienas Līdzējas puses iestādes, kurām uzdots vest sodu sarakstus vai reģistrus,
izsniedz bez maksas otras puses iestādēm uz viņu pieprasījumu ziņas no sodu sarakstiem
vai reģistriem par atsevišķiem gadījumiem.

Augstāk minētie paziņojumi apmaināmi tieši starp Tieslietu ministriju Rīgā no
vienas puses un Tieslietu un Kultu ministriju Madridē no otras puses.

20. pants.

Izdevumi, kas saistīti ar tiesisku palīdzību krimināllietās.
Izdevumi, kas radušies sakarā ar izdošanas pieprasījumu vai ikkuru citu tiesisku

palīdzību krimināllietās, sedzami tai pusei, kuras territorijā tie radušies.

Pieprasījuma saņēmējas puses iestādes tomēr paziņo pieprasītājai pusei šo iz-
devumu apmēru, lai tos varētu piedzīt no personas, kurai pienākas tos atlīdzināt. No
šās personas piedzītās summas pienākas pieprasījuma saņēmējai valstij līdz tam ap-
mēram, kuru viņa var attaisnot.

Kā izņēmumi uzskatāmas atlīdzības par visāda veida ekspertīzēm, kā arī izdevumi,
kas cēlušies sakarā ar tādu personu uzaicināšanu un ierašanos, kas atrodas apcietinājumā
pieprasījuma saņēmējas valsts territorijā, kā arī tranzita izdevumi. Šie izdevumi jāsedz
pieprasītājai valstij.

Tāpat pieprasītāja valsts segs izdevumus, kas radušies sakarā ar šās konvencijai
12. pantā minēto pagaidu izdošanu un atpakaļsūtīšanu.

III NODAĻA.

21. pants.
Beigu noteikumi.

Šī konvencija ratificējama un ratifikācijas dokumenti apmaināmi Rīgā, cik drīz
vien iespējams. Tā stājas spēkā vienu mēnesi pēc ratifikācijas dokumentu apmaiņas
un paliek spēkā tik ilgi, kamēr viena Līdzēja puse nepaziņos otrai, sešus mēnešus iepriekš,
savu nodomu šo konvenciju izbeigt.

Šo apliecinot pilnvarotie parakstīja šo konvenciju un piespieda tai savus zīmogus.

Sastādīts Rīgā, divos eksemplāros, tūkstots deviņi simti trīsdesmitā gadā, 8. martā.

Z. v. (paraksts) H. Albats. Z. v. (paraksts) E. Garcia Comin.

Konvencijas tulkojuma teksts pieņemts Saeimas 1930. g. 17. jūnija plenārsēdē.

J. Breikšs, Saeimas sekretārs.

Valdības iestāžu paziņojumi.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūr' techniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 28. 'maija lēmumu ir apstiprinājis
Latv. lauksaimn. ekonomiskās sabiedrības

1 kultūrtechniskā biroja sastādīto un Jaun-
Zvārdes meliorācijas sabiedrības,,Kultūra"
dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto Jaun-
Zvārdes' meliorācijas sabiedrības ,, Kul-
tūra" I novadgrāvju projektu.

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

Rīgā, 1930. g. 14. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 28. maija lēmumu ir apstiprinājis

; kultūrtechniskā biroja ,,Zemes kultūra"
sastādīto un Kabiles meliorācijas sabie-
drības ,,Desa" dalībnieku pilnā sapulcē

; pieņemto Kabiles meliorācijas sabiedrības
|,,Desa" galvenā novadgrāvja projektu.

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

Rīgā, 1930. g. 17. jūnijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja v.
J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.

i

Sludinājums.
Iekšlietu ministrijas administratīvais

departaments, paziņojot, ka Otto Šlos-
bergs ir likvidējis viņam atļauto rakstu
darbu biroju Rīgā, uzaicina personas,
kurām pret minēto biroju būtu kādas
prasības, pieteikt tās iekšlietu ministrijai
Rīgā, Brīvības ielā N° 37/39, istabā 88,
triju mēnešu laikā no sludinājuma publicē-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Pēc šī termiņa notecēšanas prasības ne-
pieņems un nodrošinājumu izsniegs Šlos-
bergam atpakaļ.

Rīgā, 1930. g. 4. jūlijā. N° 6757.

Administratīvā departamenta
direktorsŠlosbergs.

9150 Civillietu pārzinis A. Krauze.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 28. maija lēmuma ir jāpiedalās Jaun-Zvārdes meliorācijas sabiedrībā „KuItūra",
jāņem dalība pie kopējo Jaun-Zvārdes meliorācijas sabiedrības „KuItūra" I novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

B n,iīK„iat,,™ ' Māju Na>6 Darbu .ti _ , . Dalībniekam ' izmaksa pēc
S Dalībnieka

Dalībnieka
piederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,

£ vārd. un HTvJrrtc
īpašumu tiesību viņa lietošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas a„rS Piezīmesc varas un uzvaras esošo māiu mēmie- zemes fRF5& .

Ž apzīmējums ™°
utT. cibas grāmatu piederēja dalībnieku

g nosaukums
plāniem reģistra balsu skaitu___________ i

Ls

1. Jānis Reņķis īpašnieks Raudupieši 4F 6618 Zvārdes pag. ļaun-Zvārdes muižas 416,— Šinī dalībnieku sarakstā uzrādītās
2. 2. Žanis Bolsteins .... „ Stārķi 5F 6621 „ ,, „ 361— darbu izmaksas summas uzskatāmas par
3. Jānis Bolsteins ,, Dzenīši 6F 6624 336— pamatu dalībnieku maksājumu noteik-
4. (Valsts) Kursīšu virsmežn. . . „ Valsts mežs — — "" ,'. '" 0=7 šanaiun nokārtošanaikā pie darbu pirm-

^ Frici? RnhprR Rlfim* c+to^s*,. ' -re no-7C " " " " »5/,— raizējas izvešanas, tā arī pie izvesto
« w1I.'«-°,.ertS B,UmS

" Strazdiņi 7F 9376 „ „ ,,. „ 371,— darbu uzturēšanas kārtībā turpmāk,O. Vilis Unslis „ Cenkuri 8F 6620 „ „ 429— neņemot vērā faktisko izmaksu, kujrā
7. Kārlis Sproģis ,, Glūdaiņi 9F 6619 ,, 732 ' var būt mazāka vai lielāka.

1930. g. 14. jūnijā.
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts

Nekustamas mantas saraksts,
!̂SSS?^*i^J?^u*5!Sle,P?C zemk°Pibas ministra š. g. 28. maija lēmuma ir jāpiedalās Kabiles meliorācijas sabiedrībā Desa"janem dal.ba pie kopējo Kabiles meliorācijas sabiedrības ^Desa" galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas:

£ Dalībniekam MāJ^? Darbu
S Dalībnieka

Dalībnieka
piederošovai - Kādā pagastā atrodas mājas '^ofektT

t vārds un uzvārds M»*™,, tiesību viņa Hetošanā pēc pēc un pie kādas agrākās muižas »» £«** Piezīmes
* armmpinm* esošo maiu mernie- zemes apreipna

apzīmējums
nosaukums čības grāmatu piederēja dalībnieku

* plāniem reģistra balsu skaitu——
, Ls

2. KSf.::::::? īpažnieks ggffl »ē *i_ KabilespagastaKabilesmuižas 312 >- ^d^^j
3 Kārlis 1 ama ' " rauKleji 100F 3844 „ „ 470— rādītās darbu izmaksas sum-
a pv rC a "

Uurl 101F 2?48 „ ror mas uzskatāmas par pamatu4. Fricis Dundurs „ Dunduri 102F 9747 " " " i*£~ dalībnieku maksājumu no-
5. Ansis blanka „ Lēpes 103F 2694 " " " " — teikšanai un nokārtošanai kā
6. Krišs Šteinbergs Akmenkalni ioif oeot) " " " " 503,— pie darbu pirmreizējas izve-
7. Ernests Langenfelds '

Se< bni S liii " " " » 688 >- fef' '^/S&£.8 intc Hnrctc ' segliņi l <J5 b 2767 „ „ =9c darbu uzturēšanas kārtībāo. ints Morsts .. .... „ Milgumi 106F 2712 " " Hl~ turpmāk, neņemot vērā darbu9. Miķelis un Lavīze Lassmaņi . „ Tīdaļ-Rožu-Seski — 2292 " " " ' " 605,— faktisko izmaksu, kura var
10. Jānis Priede, viņš arī Briedis . . „ Tīdaļ-Soste 99<n " " " " ^'— b0t mazSka vai lielāka,
11. Mir. īpašn. Friča Mizas (Misse) ' __ " " » » 188 —

mant. masa Mant. masa Pēdzeniek-Dižais 227112. Jēkabs Jansons Īpašnieks Rojas 36 F 9?o« " " " " 188> —
13. Alise Matvejs , Kabile 9f/F

2g8 » » ?„ „ 128,-
14. Tridrichs Zubovs, tagad Grau- ,a 3858 » » v » ,, 10,-

,_ .nš » Aizpurvi 35 F 264T5. Jan.s Celms N^uri fĻ ff „ „ „ „ 173,-
6. Aleksandrs Lancmanis .... „ Imantas 2gp \' \ļ » -. „ „ 211,-
I- Augusts Lancmanis „ Kalnarāji 28F 26 9 " " " " 109

'
-

18. Valsts, Kuldīgas valsts zemju J 2Diy » » „ „ 203—
inspekcija |f Kulturēl. centrs 90 F _

Rīgā, 1930. g. 17. jūnijā. , " " " " 429~
Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.

Darbvedis Brandts.



XXI prēmiju izloze 1930. g. 1. jūlijā.
Latvijas iekšējais 1920. g. 4°/n aizņēmums ar tirēmiiām„

Vilti IHllll

Uz likuma pamata par „Latvijas iekšējā
1920. g. 40/0 aizņēmuma ar prēmijām" un
saskaņā ar instrukciju par prēmiju iz-
lozi 1930. g. 1. jūlijā, klāt esot visiem kom-
misijas locekļiem, notika prēmiju izloze.
Prēmijas krita uz šādām sērijām:
Setija Biļ. JV° Vinnests Sērija Biļ. Ms Vinnests

13 46 1000 2459 80 25000
46 32 50000 2499 69 1000
67 65 1000 2579 66 1000
69 95 1000 2597 60 1000
74 15 1000 2622 14 1000
80 16 5000 2626 , 98 1000

11 2 68 10000 2638 65 5000
117 27 1000 2651 10 1000
125 25 1000 2693 7 1000
132 ' 18 1000 2722 31 1000
185 49 5000 2802 54 1000
213 54 1000 3086 11 1000
275 73 1000 3148 17 5000
302 16 1000 3160 14 10000
324 9 25000 3177 95 1000
363 46 1000 3249 48 1000
494 6 1000 3264 79 1000
669 4 1000 3268 40 1000
721 52 1000 3291 84 1000
752 55 1000 3319 93 1000
753 52 1000 3344 2 1000
781 80 5000 3352 12 10000
788 60 1000 3417 21 1000
805 13 1000 3419 62 1000
889 66 1000 3546 15 1000
898 64 1000 3594 3 1000
902 10 1000 3599 42 10000
906 24 1000 3608 58 1000
935 54 1000 3632 26 1000
939 52 5000 3674 57 5000
940 67 100000 3706 20 5000
977 22 1000 3837 27 1000
992 44 1000 3908 49 1000

1080 76 1000 3928 91 1000
1170 37 10000 3952 42 1000
1260 37 1000 3963 36 1000
1322 25 1000 4010 77 5000
1425 96 1000 4019 86 1000
1575 35 1000 4036 34 1000
1577 2 1000 4052 76 1000
1653 18 1000 4057 78 100Q
1659 53 1000 4110 80 1000
1671 44 1000 4114 34 1000
1735 II 5000 4134 58 1000
1771 -89 1000 4332 31 1000
1797 43 1000 4438 72 1000
1879 82 5000 4450 67 1000
1892 87 1000 4464 85 1000
1921 4 25000 4476 52 '1000
1931 91 5000 4517 70 1000
1963 89' 1000 4557 4 1000
2004 68 50000 4562 74 1000
2060 51 1000 4568 75 1000
2061 23 1000 4571 97 1000
2090 15 1000 4583 67 5000
2116 52 1000 4746 56 1000
2172 ' 31 1000 4764 19 1000
2174 4 1000 4795 13 5000
2200 45 - 1000 4830 40 1000
2257 77 1000 4856 70 1000
2339 71 1000 4861 48 1000
2354 82 1000 4887 64 5000
2370 9 1000 4940 45 1000

Tirāžas tabula.
Uz instrukciju pamata un atsevišķa ap-

stiprināta dzēšanas plāna pamata 1930. g.
1. jūlijā dzēšanas tirāža krita uz šādām
sērijām:

59 1410 2223 3024 3753 '4215
145 1504 2462 3159 3803 4365
306 1852 2555 3570 3981 4586

1024 1875 2833 3677 4054 4957

,, , — —

No iepriekšējām izlozēm paliek
neizņemti šādi vinnesti:

Serīja Biļ. Ns Vinnests Sērija Biļ. JV? Vinnests

4 42 1000 1162 74 1000
5 8 1000 1170 27 1000
9 34 1000 1178 68 5000

42 21 1000 1185 63 1000
42 34 1000 1201 54 1000
79 83 1000 1212 49 1000
85 41 1000 1255 66 1000
119 52 1000 1260 3 1000
135 13 1000 1260 47 1000135 48 10000 1270 13 1000
141 6 1000 1282 69 1000
150 71 1000 1306 80 1000
156 83 1000 1343 67 1000
192 28 1000 1364 35 1000
193 24 1000 1392 88 5000
199 18 1000 1427 94 1000
203 100 1000 1478 17 10000
209 55 1000 1502 77 1000
221 21 1000 1507 27 1000
233 80 10000 1510 36 1000
236 26 1000 1512 88 1000
239 47 1000 1553 66 1000
250 54 25000 1556 58 5000
273 35 10000 1570 46 10000
287 86 1000 1636 65 1000
295 17 . 1000 1658 84 1000
318 52 1000 1674 31 1000
343 63 1000 1685 97 1000
359 36 1000 1743 52 1000
371 68 1000 1776 51 1000
381 70 1000 1781 44 1000
386 24 5000 1798 85 1000
394 74 5000 1845 24 1000
400 9 ' 1000 1847 53 5000
404 34 1000 1853 84 1000
405 54 1000 1861 7 1000
405 63 1000 1884 85 1000
413 25 1000 1957 80 25000
415 40 1000 1968 97 1000
457 2 1000 2006 68 10000
457 21 1000 2045 30 1000
503 28 1000 2050 76 50000
513 45 1000 2097 90 1000
528 6 1000 2107 50 1000
529 97 1000 2149 91 1000
532 78 1000 2179 89 1000
546 5 1000 2278 1 1000
549 52 .1000 2278 100 1000
553 84 1000 2413 12 1000
558 23 1000 2699 11 1000
573 66 1000 2699 29 1000
681 39 1000 2730 22 1000
778 24 5000 2758 6 1000
802 98 1000 2769 56 1000
828 49 1000 2861 36 1000
870 78 1000 3050 98 1000
896 22 1000 3125 14 1000
898 78 10000 3209 14 5000
901 85 1000 3247 10 5000
903 99 1000 3262 56 1000
905 83 5000 3264 5 1000
906 46 1000 3267 68 1000
907 13 1000 3398 41 1000
908 19 1000 3405 40 1000
908 74 1000 3405 54 1000
920 6 1000 3426 49 1000
925 37 1000 3428 1 1000
932 30 1000 3430 30 1000
935 19 1000 3437 2 1000
966 69 1000 3469 30 10000
970 79 1000 3492 61 1000

1009 12 1000 3495 19 1000
1021 2 1000 3602 52 1000
1042 19 1000 3603 90 1000
1084 45 1000 3608 14 1000
1087 71 1000 3673 100 5000
1149 37 5000 3730 70 1000

,

JJj---

Sērija Biļ. Ne Vinnests | Sērija Biļ. .N° Vinnests
3830 6 1000 ļ 4171 77 1000
3830 78 1000 4179 75 1000
3963 74 1000 4249 9 1000
4076 33 1000 I 4545 66 5000
4103 81 1000 4708 38 5000
4110 46 1000 4758 1 1000
4150 36 1000 ļ

Iepriekšējos gados tiražēto obligāciju
tabula.

38 836 1488 2358 3325 4195
40 837 1489 2364 3334 4198
60 841 1493 2368 3351 4204
87 844 1514 2389 3354 4209
88 851 1524 2398 3363 4226
95 859 1538 2434 3382 4240

122 862 1580 2435 3386 4252
131 868 1584 2436 3389 4312
133 869 1597 2441 3402 4324
155 880 1624 2449 3440 4326
181 890 1641 2473 3476 4333
188 895 1646 2487 3477 4350
190 909 1648 2510 3519 4370

202 910 1676 2513 3549 4373
218 911 1690 2515 3550 4380
219 912 1722 2516 3551 4391
225 916 1727 2521 3563 4413
238 927 1728 2532 3574 4429
250 965 1745 2557 3579 4459
251 984 1772 2565 3582 4462
254 989 1777 2573 3597 4490
289 1028 1791 2603 3612 4497
297 1034 1792 2609 3615 4511
300 1052 1800 2627 3617 4519
332 1061 1815 2633 3635 4526
338 1068 1820 2647 3637 4570
343 1074 1829 2654 3641 4606
356 1116 1858 2681 3665 4611
370 1130 1868 2694 3681 4637
430 1146 1908 2701 3684 4638
431 1155 1922 2719 3712 4641
441 1181 1939 2731 3722 4645
442 1187 1973 2757 3724 4650
443 1228 1988 2768 2732 4654
450 1230 1999 2786 3739 4673
461 1248 2017 2809 3745 4681
464 1255 2028 2817 3746 4688
467 1275 2062 2874 3749 4709
469 1286 2063 2899 3787 4726
487 1294 2066 2933 3796 4738
493 1303 2068 2937 3808 4741
514 1310 2072 2958 3817 4777
518 1315 2093 2959 3847 4794
531 1323 2125 2982 3851 4812
533 1331 2128 2983 3852 4819
534 1333 2132 2990 3854 4852
548 1337 2138 3008 3861 4857
560 1359 2139 3010 3890 4868
616 1368 2199 3027 3950 4870
650 1370 2204 3053 3956 4875
662 1374 2208 3061 3971 4885
664 1396 2243 3097 4015 4900
679 1407 2251 3171 4028 4914
691 1429 2263 3193 4060 4922
695 1437 2264 3209 4084 4938
696 1449 2277 3250 4088 4948
699 1457 2280 3267 4116 4951
735 1474 2291 3271 4117 4959
773 1476 2309 3286 4139 4965
812 1484 2311 3290 4145 4985
825 1485 2330 3322 4155

Finanču ministrijas
valsts saimniecības departaments.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rokas ratiņu stūmēju stāvēšanai
Rīgā

nosaku sekošas vietas:
1) Daugavas krastā pie Šmita ogļu no-

liktavām.
2) Alberta Jaukumā uz bruģētās daļas.
3) Torņa ielā.
4) Gūtenberga ielā, gaļas «-tirgus puse

vienā rindā.
5) Blaumaņa ielā pie nama JV° 14.
6) Ģertrūdes ielā pie nama N» 29, Tēr-

batas ielas stūri.
7) Baznīcas ielā pie nama N° 8, Dzir-

navu ielas stūrī.
8) Hanzas ielā pie preču stacijas ēkas.
9) Antonijas' un Dzirnavu ielu stūrī,

pie zemkop. min. nama.
10) Kr. Barona ielā pie nama M> 65,

Mātisa ielas stūrī.
11) Tērbatas ielā pie nama Xe 70, Mā-

tisa ielas stūrī.

I 12) Šarlotes ielā pie ,.Saules" aptiekas.
13) Kr. Barona ielā pie nama N° 95,

Rēveles ielas stūri.
14) Bruņinieku ielā pie nama Ne 51,

Marijas ielas stūrī.
15) Rēveles ielā pie nama N° 25/27,

Brīvības ielas stūri.
16) Blaumaņa ielā, Marijas ielas stūrī.
17) Lāčplēša ielā pret namu JN° 69,

Avotu ielas stūrī.
18) Lāčplēša ielā pret namu JV° 68,

Avotu ielas stūrī.
19) Marijas ielā pret namu N°53, Stabu

ielas stūrī.
20) Bruņinieku ielā pret namu Marijas

ielā Ns 57.
21) Ādmiņu ielā pret namu Ģertrūdes iela

JVe 117.
22) Ādmiņu ielā pret namu Stabu iela

X° 90 *.
23) Stabu ielā pret namu Valmieras iela

N° 17.
24) Pie stacijas Rīga I uz ormaņu lau-

kuma.

I 25) Elijas ielā pie Turgeņeva ielas kru-

stojuma.
26) Gaisina ielā no Prāgas līdz Maska-

vas ielai.
27) Dzirnavu ielā no Maskavas līdz

Krasta ielai.
28) Turgeņeva ielā no Maskavas līdz

Krasta ielai.
29) Āgenskalna tvaikonīšu piestātnes,

blakus pilsētas kioskam.
30) Tapešu ielā, pret Zaslauka staciju.
31) Āgenskalna tirgus laukuma malā,

L. Nometņu ielas pusē.
Piezīme A. Attiecīga prefektūras ie-

cirkņa priekšnieks var ierādīt ratiņu
stūmējiem vēl papildus stāvvietas, ja
tādas būtu vēlamas.

Piezīme B. Saraksta min. stāvvietas,
kuras noteiktas ielu stūros, ratiņu
stūmēji nedrīkst ieņemt pašus stūrus,
bet no šiem stūriem jānostājas 5 metru
atstatumā.

Rīgā, 1930. g. 5. jūlijā. N° 5234.
Rīgas prefekts T. Grinvaids.

Saistoši noteikumi par noliegumu
vadāt nepiesietā veidā vai palaist
savvaļā suņus pilsētas apstādījumos.

Pieņemti pilsētas domes 1930. g. 16. jūnija
sēde un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1930.g.30.jūnija

rakstu JVs 89777.

1. §. . Par pilsētas koptiem apstādīju-
miem skaitās: 1) Kūrmājas dārzs, 2) Vec-
Liepājas jūrmalas parks abās pusēs Kūr-
mājas dārzam, 3) laukums uz Kūrmājas
prospekta pretī valsts vidusskolai, 4) Rožu
laukums, 5) Prezidenta Čakstes laukums ,
6) Raiņa parks.

2. §. Laikā no 15. aprīļa līdz 1. ok-
tobrim min. apstādījumu robežās noliegts
vadāt suņus nepiesietā veidā, vai palaist
tos savvaļā, bet Kūrmājas dārzā ievest
suņus vispār noliegts.

3. §. Šo saistošo noteikumu pārkāpēji
saucami pie likumīgas atbildības uz sodu
likumu 138. p. pamata.

4. §. Šie saistošie noteikumi nāk spēkā
pēc 2 nedēļām no viņu publicēšanas
,.Valdības Vēstnesī".

Liepājā, 1930. g. 2. jūlijā.
Liepājas pilsētas valde.

Papildinājumi saistošos noteikumos
par tirgošanos uz ielām un lauku-

miem Valmieras pilsētā.
Pieņemti pilsētas domes 1930. g. 2. jūnija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1930. g. 30. jūnija

rakstu JVs 89843.

1. §. 1927. g. „Valdības Vēstneša"
273. numurā publicēto saistošo noteikumu
par tirgošanos uz ielām un laukumiem
Valmieras pilsētā 2. § papildināt ar šādu
piezīmi:

,,Tirgošanās jāizbeidz nedēļu tirgus
dienā līdz pīkst. 13, bet gada tirgus
dienā līdz pīkst. 17".

2. §. Šo papildinājumu resp. notei-
kumu pārkāpēji saucami pie atbildības
uz attiecīgo sodu lik. pamata.

3. §. Šie papildinājumi stājas spēkā
pēc 2 nedēļām no viņu publicēšanas
,,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Līgats.
Sekretārs Ed. Radziņš.

Telegrammas.
Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Helsinki, 7. jūlijā. No Rovaniemi,
Ziemeļsomijā,-telegrafē, ka komunisti tur
pagājušā naktī pielaiduši uguni piecām
lielām magazinām. Tās nodegušas līdz
pamatiem. Zaudējumi sniedzas miljonos.

Helsinki, 8. jūlijā. No Rovaniemi
ziņo, ka tur sakarā ar lielo ugunsgrēku
kā dedzinātāji apcietināti 20 komunisti.

Literatūra.
Ekonomists. Tautsaimniecība un

technika. JSs 13. — 1930. Finanču mini-
strijas izdevums. {

Rigasche Zeitschrift fūr Rechtsvvissenschaft.
Herausgegeben vom Deutschen Juristen-Vererai
in Riga. Erscheint viermal jahrlich. IV. Jahr-
gang. 2. Heft. Riga, Juli 1930. Druckerei-u.
Verlags-Akt.-Ges. Ernst Plates Rīga, bei der
Petri-Kirche. ?"

riID:

KURSI. iiii-.bM

Rīgas biržā, 1930. gada 8. jūlijā:'sIsi(i
nu

Devīzes: |.i
1 Amerikas dolfars 5,174-^5,184
1 Anglijasmārciņa25;!9-^-25.100 Francijas franku 20j31-^20!,46

100 Beļģijas beigu 72,15—72,70
100 Šveices franku 100,35^-lQ,i#p
100 Itālijas liru 27,04-27,25
100 Zviedrijas kronu .139,00—139,70
100 Norvēģijas kronu .... 138,55—139,25
100 Dānijas kronu . . .l/f , . . 138,55—139,25
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,00—209,05
100 Vācijas marku 123,30—123,96
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 54-62

j. I -:
Vērtspapīri:

5°,neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 9&—97

Rīgas biržas kotācījas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers Tli. Šummers.
^^^^^^^^^ ?^^?^^^^^ B^^MM*

. .

Redaktora vietā J. Janovskis-Janševskis.

Šim numuram 8 lapas puses.



Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 22. maija
lēmumu uzaicina 1929. g. 31. de-
cembri Liepājā mirušā Kārja-
Christofora -Vilhelma Hermaņa
d. Stendera mantniekus, kredi-
torus, legātārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kam
ir kādas tiesības un prasības uz
atstāto mantojumu, jeb kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testa-
mentu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par
kurām nebūs paziņots tiesai mi-
nēta termiņā, atzīs par zau-
dētām uz visiem laikiem un
testamentu pasludināt par liku-
mīgā spēkā stājušos.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
JSš 858m./30. 8613

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

Liepājas apgabaltiesa

pamatojoties uz Jēkaba Štāla
lūguma un sava š. g.'16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz nekustamu
mantu Liepāiā, krep. Ns 2730,
nostiprināta '1910. g. 23. okt. '
žurn. Ns 1197, ar Annas Fridriks
(Fridrichsons), Kriša Fridriksa
(Fridrichsona), Annetes Ruicen
un Elizabetes - Emīlijas Tilhardt
vārdu 1400 rbļ. liela obligācija
pirmvērtibā, tagad atlikumā
1200 rbļ., pēc kuras Krišis Frid-
riks, Annete Ruicen un Elizabete-
Emīlija Tilhardt savas prasības
nodevuši Annas Fridrikss (Frid-
richsons) īpašumā, viena mēneša
laiks, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 25,60 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs'parsamaksātu un dzēšamu no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
N> 607,30. " 8617b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Roi avs.

liesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civhnodaļa
uz Civ. ries. lik. 1967.. 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Arvida un Elmāra Celms
pilnv. zvēr. adv. p. M. Haffnera
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1925. g. 15. sept. publ. 1925. g.

13. aprīlī Ērģemes pag. mirušā
Dāvida Jāņa d. Celma, 1923. g.
27. jūnijā mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā arī visas per-
sonas, kam ir kaut kādas tie-
sības uz mirušā Dāvā Celma
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. 28. jūnijā.
L. Ns 5014. 8565

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. ņ. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata uz. Elizabetes Šilling pilnv.
zv. adv. B. Berenta lūgumu uz-
aicina visas personas, kam ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1930. g. 25. jūn.
publicēto 1930. g. 17. martā Rīgā
mir. Valfrīda - Fēliksa - Viktora
Reinholda d. Šilinga (Schilling),
1930. g. 18. febr. pie Rīgas notāra
V. Līvena taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Valfrīda-
Feliksa-Viktora Šilinga mantoju-
mu vai sakarā ar šo mantojumu,
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas 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. 28. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. .Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz EpifanaFrolova-lvanova
lūgumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas ^strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 25. jūnijā publicēto
1929. g. 1. septembrī Rīgā mir.
Karpa Alekseja dēla Frolova,
1929. g. 17. jūnijā pie Rīgas notāra
Trautsolta taisīto testamentu, kā
arī visas personas, kam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Karpa
Frolova mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas 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. 28. jūnijā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Civ. ties. lik. 1967., 2011. līdz
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Mildas Kalvjeks lū-
gumu uzaicina visas personas,
kam ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1930. g. 25. jūnijā publicēto
1927. g. 3. decembrī Odzienas
pag. mir. Jāņa Jāņa d. Kalvjeka
1927. gada 29. novembrī mājas
kārtībā taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kam ir kaut
kāda,s tiesības uz mirušā Jāņa
Kalvjeka mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, parāddevējiem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas.

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

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

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

saskaņā ar Civ. proc. lik. 1958. p.
paziņo, ka 1930. g. 22. jūlijā
minētās nodaļās atklātā tiesas
sOtC- nolasīs 1930. g. 9. martā
Rīgā mir. Mārtiņa Jāņa dēla
Osīša testamentu. ' 9104b

Rīgā. 1930. g. L ' jūl.'.jā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretāra v. P. Birken c .

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 28. maija
lēmumu uzaicina 1913. g. 19. de-
cembrī Liepājā mirušās Louizes
(Līze;) Vilhelmines Jāņa m.
Kin (Kflhn) mantniekus, kre-
ditorus, legātārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kurām ir
kādas tiesības un prasības uz
atstāto mantojumu, vai kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos. Ne 418m.'30.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

8609 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
saskaņā ar savu š. g. 22. maija
lēmumu uzaicina 1928. g. 2(1. ap-
rilī Pērkonē mirušā Andreja Jē-
kaba d. Gailis, mantniekus, kre-
ditorus, legātārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kurām ir
kādas tiesības un prasības uz
atstāto mantojumu, vai kuras
vēlētos apstrīdēt viņa testamentu,
pieteikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un . prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos. Ne 845m./30.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Priekšsēdētāja b.A.Kiršfelds.

8610 Sekretārs A. lansons,

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 22. maija
lēmumu uzaicina 1929. g. 26. de-
cembrī Saldū mirušā Miķeļa
Matīsa d. Anševica mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam it kādas tiesības un pra-
sības uz atstāto mantojumu,
jeb kuras vēlētos apstrīdēt viņa
testamentu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā
Nē 842m./30. 8612

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 22. maija
lēmumu uzaicina 1930.g. 14. janv.
Dunikas pagastā mirušā Miķeļa
Jāņa d. Ķ.ida mantniekus, kred.,
legātārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam ir kādas
tiesības un prasības uz atstāto
mantojumu, vai kuras vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos. Ns 853m./30.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Priekšsēdētāja b. A. Kiršfelds.

8611 Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 22. maija
lēmumu uzaicina 1926. g. 19. jū-
nijā Liepājā mirušās Ksenijas Fe-
dora m. Pokrovskis mantniekus,
kreditorus, legātārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam ir kādas tiesības un pra-
sības uz atstāto mantojumu,
jeb kuras vēlētos apstrīdēt viņa
testamentu, pieteikt tādas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
fām nebūs paziņots tiesai minētā
termiņā, atzīs par zaudētām uz
visiem laikiem un testamentu
pasludinās par likumīgā spēkā
stājušos.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Na 847m./30. 8614

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jāņa un Līzes
Saulīšu lūguma un sava š. g.
16. jūnija lēmumu, uzaicina
personu, kuras rokās atrodas
uz nekustamu mantu Liepāiā,
krep. No 3416, nostiprinātas
šādas hipotēkāriskas obligācijas:
1) 1904. g. 3. martā, žurn. Ns i76,
ar Oskara (jaunākā), Alīnes,
Antonijas, Johannas, Pāvila,
Oskara vecākā, Pāvila un Ale-
ksandra Kleinenbergu vārdu 1150
rbļ. lielumā un 2) 19!4. g. 22. apr.,
žurn. Ne 469, ar Friča Kronberga
vārdu 1000 rbļ. lielumā, blanko
cedēta, viena mēneša laikā, skai-
tot no .sludinājuma iespiešanas
dienas, iesniegt minētās obli-
gācijas tiesā, iemaksāto Ls 49,08
saņemšanai kā kapitālparāda ar
procentiem pilnīgu samaksu.
Obligāciju neiesniegšanas gadī-
jumā parādus atzīs par samaksā-
tiem un dzēšamiem no zemes
grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 563/30. 8615b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.
Sekretāra v. E. Roi avs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Filipa - Jāņa
Vicinska lūguma un sava š. g.
18. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Saldus pilsētas nekustamas man-
tas, krep. Ne 61, nostiorināta
1911. g. 19. dcc. ar Augusta
Pāvila d. Cielaua, vārdu 7500 rbļ.
liela, blanko cedēta obligācija,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minēto obligāciju tiesā,
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām.

Liepāja, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 458/30. 8616b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Olgas Miņuks
lūguma, š. g. 18. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku ob-
ligāciju, kas apgrūtina Olgai-
Miņuks-Miņuķas un Antonijai
Ulich piederošu nekustamu mantu
Liepājā, krep. Ne 1240, un no-
stiprinātu 1882. g. 5. jūlijā
ar Adalberta fon Bordeliusa
vārdu 3000 rbļ. lielumā;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskas obligācijas dzē-
šanu nr> zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 472/30. 8618b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Annas Bistras
lūguma un .sava š. g. 16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Liepājas ne-
kustamas mantas, krep. Ne 2232,
nostiprināta 1911. g. 27. aug '
žurn. Ns 1050, ar Emīli i as-
Jnhannas Jana m. SameJt, dz 'im
Dreže, vārdu 5500 rbļ. liela
obligācija no pirkuma līguma,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minēto obligāciju tiesā,
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 592/30. 8620b

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

Liepājas apgabalt*'esa,

pamatojoties uz Lapiņa Kadiķa
lūguma, š. g. 16. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotēkārisku obligāciju, kas ap-
grūtina Lapiņām Kadiķim pie-
derošu nekustamu mantu Lie-
pājā, krep. Ne 1188, un nostipri-
nāta 1913. g. 22. jūnijā, žurn.
Ne 902, ar Osipa Antiņa d.
Letvina vārdu 1000 rbļ. lielumā
un cedēta ar uzrādītāja vārdu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskas obligācijas drē-
šanu no zeme? grāmatām, un

3) iemaksāto maudu glabāt
tiesas depozītā un izmaksāt aug-
stāk minētā prasības dokumenta
iesniedzējam.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 310/30. '8619b

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

Liepājas apgabaltiesa
pamatojoties uz Lapiņa Kadiķa
lūguma, š. g. 16. jūnijā nosprieda:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotēkārisku obligāciju, kas
apgrūtina Lapiņām Kadiķim
piederošu nekustamu mantu
Liepāiā, krep. Ne 1188, un no-
stiprināta 1920. g. 7. septembri,
žurn. Ne 197, ar Jāzepa (Osipa)
Kazimira d. Petrika vārdu
23.800 rbļ. lielumā;

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

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

Liepāja, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 311/30. 8621 b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ženijas Lazda
lūguma, š. g. 16. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku ob-
ligāciju, kas apgrūtina Ženijai
Lazda, Andrejam un Jūlei Kreis-
burgiem piederošu nekustamu
mantu Liepājā, krep. Ne 3502,
un nostiprināta 1911. g. 19. okt.,
žurn. Ne 1293, 4000" rbļ. lielumā
ar Morducha Šlioma d. Hilmaņa
un Meijera Jankeļa Cvika vārdu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkāriskas obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā. 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 32630. 8622b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Pētera Audera
lūguma un savu š. g. 16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Liepājas apr.
Kalētu ,,Eberu" mājām, krep.
Ne 1294-11 reģ., nostiprināta
1912. g. 19. maijā, žurn. Ne 840.

ar Jāņa (Jāņa) Oirta d. Kļava
(Kļave) vārdu 800 rbļ. liela
obligācija, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie
šanas dienas, iesniegt minētc
obligāciju tiesā. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 548/30. 8625b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Izraēla - Meiera
Blūmberga lūguma un sava š. g.
16. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
nekustamu mantu Liepājā, krep.
Ne 1053, nostiprināta 1904. g.
12. jūnijā, žurn. Ne 412. ar
Kārļa Balka vārdu, 4000 rbļ.
lielumā, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 614/30. 8626b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Friča Ripela
lūguma un sava š. g. 16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Aizputes apr.,
Post-Drogas „Pilenieku" mājām
krep. Ne 188-U reģ. ", nostiorināta
1898. g. 26. aug. ar Teodora
Eduarda d. fon Šredersa vārdu
1750 rbļ. pirmvērtības lielumā
obligācijas, tagad atlikumā 1300
rbļ., viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju ties-"'
iemaksāto Ls 26,— saņemšanai
ka kapitālparāda ar procentiem
pilnīgu samaksu. Obligācijas ne-
iesniegšanas gadījumā parādu at-
zīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām.

Liepāja, i930. g. 27. jūnijā.
JVe 599/30. '8627b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jorena Valkira
lūguma, š. g. 16. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotēkārisku olMigāciju, kas
apgrūtina Jorenam Valkīram
piederošu nekustamu mantu Tāšu
pag. ,,Bagātu" mājas, krep.
Ne 59-11 reģ., un nostiorināta
1881. g. 1. dec:, Ne 8002, ar
grāfienes Teofiles Keiserling
vārdu -1320 rbļ. pirmvērtības
lielumā, tagad atlikumā 1827 rbļ.
liela un pārgājusi bar. Teofila
Štromberga īpašumā;

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

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

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 304/30. . '8623b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Kriša Strēlnieka
lūguma un sava š. g. 16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Aizputes apr.
Lēnu - Līču ,,Lukaitu" mājām,
krep. Ne 674-11 reģ., nostiprināta
1913. g. 11. dec, žurn. Ne 1642,
ar Aizputes aizdevu krājsabiedr.
vārdu 1000 rbļ. liela obligācija,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minēto obligāciju tiesā.
Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
un obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 580/30. 8628b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ābrama Levi
lūgumu š. g. 18. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku
obligāciju, kas apgrūtina Ābra-
mam Levi piederošu nekustamu
mantu Liepājā, krep. Ne 1497,
un nostiprināta 1908. g. 9. jū-
lijā, žurn. Ne 587, ar Friča
Friča d. ļākobsona vārdu 2000
rbļ. lielumā un cedēta av uzrādī-
tāja vārdu;

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

Liepājā, 1930." g. 27. jūnijā.
8629x Ne 237/30

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

Liepa;as apgabaltiesa,
pamatojoties uz Olgas Lemkes
lūguma un sava š. g. 16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Liepājas ne-
kustamas mantas, krep. Ne 267,
nostiprināta 1911. g. 20. aprīlī,
žurn. Ne 439, ar Šarlotes Rū-
dolfa m. Švarcenau, dzim. Hel-
man, vārdu 3000 rbļ. liela obli-
gācija, viena mēneša laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
iesniegt minēto obligāciju tiesā.

Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samak-
sātu un dzēšamu no zemes grā-
matām.

Liepājā. 1930. g. 27. jūnijā.
8630 x Ne 593/30

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Ābrama Levi
lūguma, š. g. 18. jūnijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkārisku
obligāciju, kura apgrūtina Ābra-
mam Levi piederošu nekustamu
mantu Liepājā, krep. Ne 1497,
un nostiprināta 1911. g. 20. apr.,
žurn. Ne 427, 4000 rbļ. lielumā
ar Johana Friča d. Cinovska
vārdu un cedēta ar uzrādītāja
vardu;

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

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 236/30. 8633b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jēkaba Berg-
maņa lūgumu un savu š. g.
28. apr. lēmumu, uzaicina ne-
zināmā prombūtnē esošo Paulu-
Kārlī Bergmani gada laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā, vai pa-
ziņot, ka viņš vēl ir dzīvs.
Uzaicina arī ci' tas personas, kam
ir ziņas par Paula-Kārļa Berg-
maņa dzīves vietu, vai kas zin,
ka Pauls-Kārlis Bergmans ir
miris, paziņot to tiesai. Pēc
minētā termi ņa notecēšanas, ja
tiesai nebūs ienākušas noteiktas
ziņas par to, ka Pauls-Kārlis
Bergmans ir dzīvs, viņu atzīs
par mirušu.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
-Ne 493/30. 8635b

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

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Ievas-Hermlnes
Oraikstes lūguma un sava š. g.
16. jūnija lēmuma, uzaicina per-

sonu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas apr., Amt-Durbes
,,Pērkonu Ne 37" mājām, krep.
Ne 2062-11 reģ., nostiprināta
1907. g. II. aug., žurn. Ne 582,
ar Friča Jāņa d. Evaldštāla
vārdu 2500 rbļ. pirmvērtības,
tagad atlikumā 1500 rbļ. liela
obligācija, viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas, iesniegt minēto
obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls 37,22 saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu. Obligācijas neiesnieg-
šanas gadījumā parādu atzīs
par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.

Liepāiā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ne 574/30. 8624b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Andreja Šķirhsta
lūguma un sava š. g. 16. jūnija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas ūz Liepājas ne-
kustamu mantu, - krep. Nē 3347,
nostiprinātas šādas hipotēkāriskas
obligācijas: 1) 1909. g. 2. maijā,
žurn. Ne 346, ar Vitālija Eduarda
d. fon Binenštama vārdu 1000 rbļ.
lielumā blanko cedēta un
2) 1910. g. 29. sept., žurn.
Ne 1086, ar Fridricha Indriķa d.
Šildera vārdu 1000 rbļ. lielumā,
blanko cedēta, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt minē-
tās obligācijas tiesā. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādus
atzīs par samaksātiem un dzē-
šamiem no zemes grāmatām
un obligācijas par iznīcinātām.

Liepājā. 1930. g. 27. iūnijā.
Ns 519/30. 8634b

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jettes Peter-
sens lūguma un sava š. g. 16. jū-
nija lēmuma, uzaicina personu,
kuras rokās atrodas uz Kuldīgas
pagasta ,,Prūšarāju" mājām,krep.
Ne 2334, nostiprināta' 1912. g.
31. maijā, žurn. Ne 676, hipotē-
kāriska obligācija pēc kuras pie-
nākas Lušai Jankovski 250 rbļ.
un Annai Jankovski 250 rbļ..,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minēto obligāciju tiesā,
iemaksāto Ls 10,67 saņemšanai
kā kapitālparāda ar procentiem
pilnīgu samaksu.

Obligācijas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
8631 x Ne 615/30

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Mika (Miķeļa)
Pūcena lūguma, š. g. 16.' jū-
nijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu šādu
hipotēkārisku obligāciju, kas
apgrūtina Mikam (Miķelim) Pū-
cenam piederošu nekustamu
mantu Aizputes apr., Boju Le-
ias-Rinkus mājas, krep. Ne 499-11
reģ., un nostiprināta 1914. g.
16. aprīlī, žurn. Ne 598, nodalī-
šanas akts 1800 rbļ. lielumā par
labu Trīnei Jāņa m. Pūcens,
dzim. Cīruls, Annai un Fricim
Jāņa bērniem Pūceniem katram
600 rbļ. apmērā;

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

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozitā un izmaksāt
augstāk minētā prasības doku-
menta iesniedzējam.

Liepājā, 1930'. g. 27. jūnijā.
8632x Ne 239/30

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

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Latvijas Komerc-
bankas lūguma un sava š. g.
12. jūnija lēmuma, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas uz
Liepājas nekustamu mantu, krep.
Ns 363, nostiprināta 1924. g.
16. dec, žurn. Ne 868 obligācija
Ls 6000— lielumā ar 12»/ģ
gadā, kāda obligācija pārgājusi
Dr. Jāzepa Frīdberga īpašumā
uz blanko cessijas pamata, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā, iemaksāto
Ls6360,— saņemšanai kā kapitāl-
parāda ar procentiem pilnīgu
samaksu. Obligācijas neiesnieg
šanas gadījumā parādu atzīs
par samaksātu un dzēšamu no
zemes grāmatām.

Liepājā, 1930. g. 27. jūniiā.
Ne 516/30. 8724b

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

Kigas pref. 12. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klans, apliec. Ne 36189,
izd. 1926. g. 9. apr. no Rīgas
kara apr. pr-ka ar Hilela Seja d.
Rātners vārdu. 9156b



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

I) ka dēļ Jakova Zilberbrandta
prasības par Ls 250,— ar pro-
centiem un citiem izdevumiem
pēc Viļēnu iecirkņa miertiesneša
1926. gada 14. oktobra izpildu
raksta Ne 3201 un Joseļa Brach-
maņa prasības par Ls 400,— ar
procentiem un citiem izdevu-
miem pēc Viļēnu iecirkņa mier-
tiesneša 1929. g. 9. decembfa
izpildu raksta Ne 3813 un par
Ls 400,— ar procentiem un ci-
tiem izdevumiem pēc tā paša
iecirkņa miertiesneša 1929. gada
9. decembra izpildu raksta Ne 3812
un Tatjanas Dukalevas prasības
viņas bērna uzturam par Ls !8,—
mēnesī un citiem izdevumiem,
sākot ar 1928. g. 1. janvāri līdz
bērna pilngadībai, 1930. gada
13. septembri, pulksten 10 rītā.
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē otrā
publiskā izsolē pārdos Ivana
Oeorgija d. Dukaļska nekustamo
mantu, kas atrodas Rēzeknes
apriņķa Vidsmuižas pag. Leščin-
skajas sādžas zemes robežās ar
zemes grāmatu reģ. Ne 13949 un
sastāv no zemniekiem piešķirtās
zemes Leščinskajas sādžas iz-
dalītas viensētas Ne 16 diviem
zemes gabaliem, kopplatībā 4,223
hektāra:

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem ap vērtēts par Ls 2000; bet
solīšanu var iesākt saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1182. p.;

3) ka bez augšminētās prasības
nekustama manta apgrūtināta ar
hipotēku parādiem par Ls 500
par labu Valsts zemes bankai;

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 zemes grā-
matu nodaļā.

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

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

1930. g. 2. jūlijā. 9090
Tiesu izp. v. i. J. Stālbergs.

Valsts zemes banka,
atrod. Rīgā, Valdemāra ielā 1-b.
pamatojoties uz likumu par aiz-
devumu nodrošināšanu, ieķīlājot
tiesības uz lauku nekustamu
mantu (Lik. krāj. 1925. g. III
un 1926. g. 35) paziņo, ka
Valsts zemes bankas aizdevumu
piedzīšanai:

1)Jaungulbenes pagasta valdes
telpās, 1930. g. 13. augustā,
pīkst. 10 dienā, pārdos atklāta
izsolē Jēkab" Jēkaba d. Strada
tiesības uz Madonas apriņķa,
Adulienas pagasta Jaunadulienas
muižas jaunsaimniecību Ne 14 F
ar ēkām, meliorācijām un citiem
zemes piederumiem (skat.,,Zemes
Ierīcības Vēstnesi" 56. num.,
lap. p. 7 kārtas Ne 22741).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes, kopplatībā 50,20 pūr-

vietas;
b) dzīvojamās ēkas un kūts
3) Solīšana sāksies no Ls 2400.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kas līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim:

a) drošības.naudu */g no trešā
pantā minētās summas, t. i.
Ls 480,—,

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas apliecību, ka pircējam
atļauts iegūt no valsts zemes
fonda iedalītu saimniecību.

Lūgumi deļ apliecības izsnieg-
šanas jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz 2 ne-
dēļas pirms izsoles dienas.

Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina iemak-
sātā drošības nauda līdz i/5 no
nosolītās summas. Pārējās 4/5
jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk, kā divas nedēļas pēc
izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

1930. g. 7. jūlijā.
Valsts zemes banka.

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.
uz Civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņas
1930. g. 12. jūnija lēmumu

reģistrēta ,,Kabiles kūdras ražo-
šanas sabiedrība"; ir ievesta
kooperatīvu sabiedrību un viņu
savienību reģistra I. daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Kabiles
pagastā.

Liepājā, 1930. g. 27. jūnijā.
Ns 73 30. "8636b

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

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
23. febr. mir. Ermana Mārtiņa d.
Ostrovska, 1929. ģ. 22. febr.
sastādītais privāttestāments ar
apgabaltiesas 1930. g. 20. janv.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 27. jūnijā.
L. Ne !248a/30. 8638b

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

Rīgas 12. iec. miertiesnesis
paziņo, ka . Jēkabs .Ģoldberjs
par . košera desu segu (zarnu)
krāsošanu savā darbnīcā, Lie-
pājā, Lāču ielā Ns 51, un Leja
Askinazi par šo desu pārdošanu
Rīgā, Brīvības ielā Ne 5, delika-
tešu veikalā, kas konstatēts š. g.
17. martā, ar manu š.g. 8. maija

tiesas pavēli resp. 13. jūnija
spriedumu sodīti: 1) ar Ls 30,—
vai maksātnespējas gadījumā
ar arestu uz desmit (10; dienām
un 2) ar Ls 15,— vai maksāt-
nespēļas gadījumā ar arestu uz
-četrām (4) dienām.

Rīgā, 1930. g. 3. jūliiā.
Miertiesneša v. nap. rhiert,

9117b Ķ. Sāns.

Rīgas 12. iec. miertiesnesis
paziņo, ka desu darbnīcas īpaš-
nieks Jānis Asars par mednieku
desu izgatavošanu ar zirgu gaļas
piejaukumu, kas konstatēts š. g.
20. febr. viņa darbnīcā, Rīgā,
Limbažu ielā Ne 7, ar manu
š. g. 13. jūn. spriedumu, pēc
Sodu lik. 210'. p. sodīts ar
Ls 50,— vai maksātnespģējas
?gadījumā ar arestu uz divi
.(2) nedēļām.

Rīgā, 1930. g. 3; jūliiā.
. Ne 754. ' 9118b
Miertiesn. v. pap. miert. K- Sāns.

Ar Ventspils 1. iec. miertiesneša
1930. g. 14. apr. tiesas pavēli
tirgotāja Grieta Jāņa m,. Boit-
manis, dzīv. Ventspilī, Tārcales
ielā Ne 21, pec Sodu lik. 210. p.
pamata (par mazvērtīga piena,
saturoša 2,6% tauku daļu, pār-
došanu) sodīta ar Ls 10,— vai
3 dienām aresta.

Tiesas pavēle stājusies liku-
mī?ā spēkā' 1930. g. 2. maijā.

Ventspilī, 1930. g. 4. jūliiā.
Ne 396k/30. 9120b

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Lugažu pagasta tiesa,
Valkas apr.. pamatodamās uz
savu š. g. 2. jūlija nolēmumu
un pag. ties. lik. 108. un 109. p,
dara zināmu, ka Lugažu pag.
Augusts Bisnieks un viņa sieva
Otiīija Bisnieks, dzim. Ķimins,
dzīv. Baloniņu mājās, adoptē
turpat dzīvojošos Igaunijas pa-
valstniekus Edgaru - Jūliju, dzim.
1910. g. 24. jūl.'j un Voldemāru,
dzim. 1913. g. 5. martā, Andreja
dēlus Zobiņus, piešķirot visas
likumīgo bērnu tiesības, bet at-
stājot līdzšinējā uzvārdā ,Zobins'.
' Personām, kam būtu kādi
iebildumi, pret šo adopciju, pie-
teikt šai pagasta tiesai trīs
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald .
Vēsta.". Pēc minētā termiņa
nekādi iebildumi netiks pieņemti
un adopcija tiks apstiprināta.

Lugažu pag. tiesā, 1930. g.
2. jūlijā. 9134b

Priekšsēd. Bisnieks.
Darbvedis A. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkēļa ielā Nē 7, dz. 8,
paziņo, ka* 1930. g. 18. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Raiņa
bulv. Ne 17, dz. 10, pārdos Pē-
tera Ozoliņa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 560,—.

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

Rīgā, 1930. g. 4. jūlijā.
L. Ne 798. 9162

Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu

izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļ' a ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 18. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 13. jan-
vāra ielā Ne 3, veikalā, pārdos
mir. Mozesa Halperina m/m.
kustamu mantu, sastāvošu no
100 aužamām atspolēm un
60 m balata dzensiksnas vienā
gabalā un novērt, par Ls550,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu
kā arī apskatīt pārdodamo mantu
^arēs pārdošanas dienā uz vietas

Rļgft, 1930. g. 4. jūlijā.
L. Ne 1877, ' 9165 '

Tiesu izp. V. Požariskis

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, dz 8
paziņo, ka 1930. g. 18. jūlijā]
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Raiņa
bulv. Ne 17, dz. 10, pārdos P *ē-
tera Ozoliņa kustamu mantu,
sastāvošu no mēbelēm un no-
vērtētu par Ls 580,—.

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

Rīgā, 1930. g. 4. jūlijā.
L. Ns 1854. ' 9163

Tiesujzp. V. Požariskis.

Rīgas, apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merķeļa ielā Ns 7, dz. 8,
paziņo, ka 1930. g. 18. jūlijā]
pīkst. 10 dienā, Rīgā, 13. jan-
vāra ielā Ne 3, veikalā, pārdos
mir. Mozesa Halperina mm.
kustamu mantu, sastāvošu no
150 kg vilnas dzijas un 75 pa-
ciņas ā 2 kg un novērtētu par
Ls 560,—.

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

Rīgā. 1930. g. 4. jūlijā.
L. Ne 1876. 9164
Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
15. jūlijā, pīkst '. 10 dienā, Rīgā,
Šarlotes ielā Ne 30-a II torgos
pārdos A/S ,,Austruma eksporta
kompānija" kustamu mantu, sa-
stāvošu no viena vieglā auto-
mobiļa, izjaukta, novērtētu par
Ls 300,—.

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

Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā. 9186
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
29. jūlijā, pīkst ' . 11 dienā, Rīgā,
Gogoļa ielā Ne 7, veikalā, firmas
,,Sensenverkaufsbiiro der Wirt-
schaftsvereinigung osterreichisch.
Sensenwerke reg. G. m. b. H."
lietās pārdos Basjas Zolotonos
kustamu mantu, sastāvošu no
pakavu naglām, novērtētu par
Ls 550,—. '

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

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
9172 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.g,
29. jūlijā, pīkst. 11 ' dienā, Rīgā,
Gogoļa ielā Ne 7, veikalā, firmas
„Sensenverkaufsbūro der Wirt-
schaftsvereinigung osterreichisch.
Sensenwerke, reg. G. m. b. H."
lietā pārdos Basjas Zolotonos
kustamu mantu, sastāvošu no
pakavu naglām, novērtētu par
Ls 330,—.

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

Rīgā, 1930. g. 27. jūnijā.
9173 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rigas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja at-
rodas Rīgā, L. Maskavas ielā 7,
dz. II, paziņo:

1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasībā no Jāņa Gaiļunasa uz
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas pavēli no 1939. g. 15. apriļa
Ne313114, 1930. g. 11. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos pirmā izsolē, Jāņa
Gaiļuna (Gaijunas) nekustamu
īpašumu, -kas atrodas Rīgā,
Kostromas ielā Ne 11, 3. hip. iec.
ar zemes grāmatu reģistra Ns 2290
(grupā 46, grunts Ns 135) un sa-
stāv no pilsētas dzimtsrentes
gruntsgabala 1434 kv. metru pēc
pilsētas valdes un 315 kv. asu
platībā pēc zemes grām. ar uz
tā atrodošām ēkām;

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

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipot. parādiem par Ls 2000,—.
Bez tam dzimtsrentniekam jā-
maksā Rīgas pilsētai dzimts-
rentes naudas Ls 14;34 gadā un
šī gruntsgabala dalīšanai vai
pievienošanai pie cita nek. īpa-
šuma izprasāma pilsētas valdes
atļauja.

Solīšana sāksies piemērojoties
Civ. proc. lik. 1871. p.;

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

5) ka zemes grāmatas

īpašumam tiek vestas Rīgas-Val,
mieras 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 Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. jūnijā.
9175 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
18. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Daugavpils ielā Ne 53, dz. 7,
Roberta Nevidomska lietā pārdos
Adriana Ragaiņa kustamu mantu,
sastāvošu no dažādām grāmatām]
rakstāmmašīnas u. c, novērtētu
par Ls 203,50.

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

Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
9174 Tiesu izpild. V. Strauss.

Latgales apgabalt. Balvu iec.
tiesu izpildītājs, kura kanceleja
atrodas Balvos, paziņo:

1) ka Pētera Ponkratjeva un
J. Žiglevica konk. masas prasību
piedzīšanai Ls 2478,89 ar o;o „
un izdev. apmērā, 1930. g.
27. septembrī, pīkst. 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos llia
Borisa d. Borisova nekustamu
īpašumu, kas atrodas Jaunlat-
gales apr. Balvu pag., ar zemes
grāmatu reģ. Ns 459 un sastāv
no viensētas zemes gabala ar no-
saukumu ..Vladimirovo Ns 2"
platībā 26,29 deset. ar ēkām;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar obligāciju
par Ls 7280,— ar °/ 0% Latviešu
lauks, ekonomiska! saoiedrībai;

4) ka personām, kas vēlas 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 iegūt
nekustamu īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas šim
īpašumam ved Latgales 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, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1930. g. 5. jūlijā.
9166 Tiesu izp. H. Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Balvos, paziņo:

1) ka centr. sav. ,,Konzums ''
prasības piedzīšanai, Ls 113,48
ar°/ 0 un izdev. apmērā, 1930. g.
27. septembrī, pulksten 10 rītā,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Osipa
Hristofora d. Biksana nekustamo
īpašumu, kas atrodas Jaunlat-
gales apr. Bērzpils pag. ar zemes
grāmatu reģistra Ns 5036 un
sastāv no diviem zemes gaba-
liem Pojinu sādžā, Ns 1 un 69,
ar nosaukumu ,,Molovo", kop-
platībā 4 des. 944 kv. asis ar
tiesībām uz 158 kv. asīm Klonsku
pļavas;

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

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 300
ar % par labu Valsts zemes
bankai;

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

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

Balvos, 1930. g. 5. jūlijā.
9167 Tiesu izpild. H- Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Balvos, paziņo:

1) ka R. Kapeļušņika un J.
Sandlera prasību piedzīšanai
Ls 766,76 ar %% un izdev.
apmērā. 1930. g. 27. septembri
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pārdos
Staņislava Mateušad. Kokoreviča
nekustamu īpašumu, kas atrodas
jaunlatgales apr., Viļakas pag.,
ar zemes grām. reģ. Ne 4437 un
sastāv no Indriču sādžas vien-
sētas Ne 4, platībā 14,99! ha.
ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3200,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2100,— ar %
par labu Valsts zemes bankai;

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 tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda !īdz pārdošanas
dienai.

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

1930. g. 5. jūlijā.
9168 Tiesu izpild. H. Kimerals.

Latgales apgabaltiesas Balvu
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Balvos, paziņo:

1) ka maksatnespēj. paradn.
Latvijas privātā lomb. krāj-aizd.
sab. konkursa valdes prasību
piedzīšanai Ls 4000 ar %°:ū un
izdev. apmērā, 1930. g. 27. sep-
tembrī, pīkst. 10 rītā, Daugav-
pilī, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Aleksandra Jēkaba
d. Muižnieka nekustamu īpašumu,
kas atrodas Jaunlatgales apr.
Rugāju pag., ar zemes grāmatu
reģistra Ne 43 un sastāv no
diviem zemes gabaliem ar no-
saukumu ,,Aleksandrovo ", pla-
tībā 40,715 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 8000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 5283,42 ar%°.'c
par labu Valsts zemes bankai;

4) ka personām, kas veļas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no Tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamu 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 3. civīlnodaļas kancelejā.

Balvos, 1930. g. 5. jūlijā.
9169 Tiesu izp. H. Kimerals.

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

1) ka deļ maksātnespējīgas
Viļēnu krāj-aizdevu sab. kon-
kursa valdes prasības par Ls 100
ar % un citiem izdevumiem pēc
Viļēnu iec. miertiesn. 1930. g.
23. janvāra izpildu raksta Ns 262;
tās pašas konkursa valdes pra-
sības par Ls 40 ar °/0 un citiem
izdevumiem pēc Viļēnu iecirkņa
miertiesneša 1928. g. 3. decem-
bra izpildu raksta Ne 6084
Vidsmuižas krāj-aizdevu sab.
prasības par Ls 250 ar °/0 un
citiem izdevumiem pēc Rēzeknes
1. iec. miertiesneša 1930. g.
7. marta izpildu raksta Ne 364;
tās pašas krāj-aizdevu sab. pra-
sības par Ls 84,75 ar °/0 un
citiem izdevumiem pēc tā paša
iec. miertiesneša 1930. g. 7. marta
sprieduma uzrakstu Ne 372;
firmas ,,Diabolo" separatoru
tirdzniecības J. Kimberg prasī-
bas par Ls 1Ī0 ar % un citiem
izdevumiem pēc Daugavpils
2. iec. miertiesneša 1929. g.
6. februāra sprieduma uzrakstu
Ne 75 un Marijas Skobeļevas
prasības viņas uzturam pa Ls 40
mēnesī un citiem izdevumiem,
sākot ar 1928. g. 8. oktobra
līdz mūža beigām, pēc Rīgas
10. iec. miertiesneša 1929. g.
1. oktobra izpildu raksta
Ne 1501, 1930. g. 13. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Daugavpilī, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē publiskos torgos pār-
dos Miroņa Alekseja d. Skobeleva
nekustamu mantu, kas atrodas
Rēzeknes apr., Vidsmuižas pag.
Makarovkas sādžas zemes robe-

žās, ar zemes grāmatu reģistra
Nš 16919, un sastāv no Maka-
rovkas sādžas zemes izdalītās
viensētas Ns 18, platībā 10,082 ha
ar saimniecības ēkām;

2) ka nekustama manta,
publiskiem torgiem apvērtētapar
Ls 1500, solīšana sāksies no šīs
vai no priekšrocību summas;

3) ka bez augšminētās 'pra-
sības nekustama manta ap-
grūtināta ar hipotēku parādiem
par Ls 2400 Valsts zemes ban-
kas Rēzeknes nodaļai par labu;

4) ka personām, kas vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas, un

5) ka zemes grāmatas šim
ipašumam ved Latgales 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

attiecošies uz pārdodamo mantu
ir ieskatāmi Latgales ap-
gabaltiesas 3. civīlnodaļas kan-
celejā.

1930. g. 2. jūlijā. 9091
Tiesu izpild. v. i. J. Stālbergs

Gatartas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto iekšz.
pasi Ne 512, ser. CN Ns 014513,
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
26. okt., ar Kārļa Slaidinš vārdu.

'Citu iestāšu
sludinājumi.

———*

Dzelzceļu virsvalimateriālo apoide
atsauc

ar šo uz š. g. 14. jūliju izsludināto sacensību uz uzliktenu dzelzi ?—
200.000 kg. " L 2345 9185

Dzelzceļu technisKfl direkcija
izdos ranstveida izsole

1930. g. 17. jūlijā, pīkst. 12

sek. būudartias uz lin. „LlepS]o-GIDda":
A) 8. ceļu iecirknī.

1) Bērzupes, Bikstu un Blīdenes stac. pasaž. ēku pusbūves darbus,
droš. nauda Ls 1000,— katrai ēkai;

2) mūra kazarmas pusbūves darbus, droš. nauda Ls 400,—;
3) 4 mūra puskazarmu pusbūves darbus, droš. nauda Ls 250,—

katrai puskazarmai:.
B) 9. ceļu iecirknī.

1) Rudbāržu, Kalvenes un Ilmājas stac. pasaž. ēku pusbūves darbus,
droš. nauda Ls 12G0,— katrai ēkai;

2) 3 mūfa kazarmu pusbūves darbus, droš. nauda Ls 400,— katrai
kazarmai;

3) 3 mūra pukazarmu pusbūves darbus, droš. nauda Ls 250,—
katrai puskazarmai.
'Tuvākas zinas izsniedz Gogoļa ielā Ne 3, ist. 311. darba laikā.

L 2348 9183b

Kara mini. Budžetu m Mita pārvalde
(Valdemāra ielā Ne 10/12), 1930. g. 14. jūlijā, pīkst. 13

izdos jauktā izsolē
apm. 73 tonnu svaigas liellopu gaļas piegādi

Rīgas, Daugavgrivas un Bolderājas garnizonu vajadzībām par laiku
no 1930. g. 1. augusta līdz 1. decembrim. ,

Izsbles drošība Ls 40,— no katras piedāvātās tonnas.
Tuvāki paskaidrojumi — Kara min. Budžetu un kreditu

pārvaldes apgādības nodaļā Valdemāra ielā Ne 10/12 (ie-eja no
Elizabetes ielas), dz. 4, istaba 7, katru darbdienu parastā darba
laikā. L 2328. - 9178b

Ripas pilas saimniecības nodala,
Rīgā, Aspazijas bulv. Ne 14, istabā 26, 1930. g. 18. jūlijā, pīkst. 1 1,

pārdos jauktā izsolē.
pret tūlītēju samaksu

vieno nolietotu valsts vlejlo automobili
„Adler" M 10695, novērtētu par Ls 300.
Ar zīmognodevu apmaksāti rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu

,,1930. g. 18. jūlija jauktai izsolei" iesniedzami līdz norādītās dienas
stundai prefektūras saimniecības nodaļā, istabā 26. Izsoles dalīb-
niekiem jāiemaksā Ls 30,— drošības nauda.

Tuvākas ziņas prefektūras saimniecības nodaļā.
L 2335 Rīgas prefekta palīgs Bauce.
9180b Vec. darbvedis A. Liepinš.



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1930. g. 23. jūlijā, pulkst. 12 dienā, Rīgā, Kalpaka bulv. JVe 6, Mežu dep-ta telpās, augošu mežu

un sekvestrētus materiālus:

i Pārdos g Drošības ?
?f, , E nauda latos

Kādas virsmežniecības, novada, £ « °
^

Koku su ;§J a _ Piezimes
2 apgaitas un kvartāla ^?» = ^ ? S |g = =

5 - £g 1.g i |«e sil
S53 S .* -o

Kandavas virsmežniecībā.
IV iec. mežniecībā.
Aizdzires novadā.

1. Vildina 34. (agr. Dzelzkalna 18.) apg., .
jauns. 112 F. atd. 4 4,80 — egle, priede, bērzs, apse, ozols 3305

Apvienota dro-
2. Vildina 34. (agr. Dzelzkalna 18.) apg., IT . .

jauns. 114 F, atd. 3 0,88 — egle, bērzs, priede, ozols, alksn. 272 sibas nauda īz-

3. Vildina 34. (agr. Dzelzkalna 18.) apg., cirtumu tīrīs.
jauns. 114 F, atd. 5 1,12 — egle, priede, bērzs, apse, ozols 940 un mežu kul- Līguma opera-

4. Vildina 34. (agr. Dzelzkalna 18.) apg., f tūru darbiem cijas termiņš
jauns. 114 F, atd. 8 0,60 — egle, priede, bērzs, apse, ozols 200 20 % apm. no 1931. g. 1. aprīlis

5. Vildina 34. (agr. Dzelzkalna 18.) apg., vienības pārdo-
jauns. 114 F,.atd. 10 1,12 — egle, priede, bērzs, apse, ozols 270 šanas summas

6. Vildina 34. (agr. Dzelzkalna 18.) apg.,
jauris. 114 F, atd. 15 1,44 — egle, priede, bērzs, apse, ozols 715 J

Bīriņu virsmežniecībā.
Inciema novadā.

1. Mālkalna 12. apg., Vannas jaunsaimn.
virsnormas mežs sekvestr. mežu|

14 ha un turpat
uz vietas nozā-
ģētus: 104prie-
des, 2 egles, 5 ' Ooerāciiasapses,416bērza K J

kokus, sagata-> — 4100 — — > termiņš
votu.7kub.fis 1931. g. 1. maijs,nemizotu stut- " 1
malku un apm.
'/2 kub. asisne-
sakrautu dedzi-
nāmu malku.

Kārķu virsmežniecībā.
II Tiec mežniecībā Apvienotā dro- Operāc. termiņšIII iec. mežniecība. šības nauda iz- 1931. g. 1. maijs.

Lugažu novada. cirtumu tīrīs. Tuvu dzelzceļam
1. Dzirnavnieka 15. apg., Lēģerī, c. 1928. g. un mežu kult. atrod. 22 koki jā-

atd. 3, pēc Irbes lauztā līguma Ns 42. — 70 priede, egle 432 darb. Ls 98,—. nocērt līdz 1.okt.
Mežu un meža materiālus pārdos saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem un zemkopības ministra apstiprinātiem nosacījumiem.

Sekvestrētie materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvoklī, kādā uz vietas atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas.
Sekvestrēto materiālu izvešana atļauta ari vasarā.
Tuvākas ziņas un noteikumi Mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 9152

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. Ns 5914,
izd. no Daugavgrīvas artil. pulka
kom-ra 1928. g. 27. aug., ar
Jāņa-Arvīda Rozītis. v. 9155b

Nozaudēta un tamdēļ atzī-
stama par nederīgu Valsts Jēkab-
pils komercskolas izd. paeaidu
apliecība Ne 116, no 1929. g.
15. jūnija ar Nellijas Gailītis
vārdu. 9135b

Jaunlaicenes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ne 643, ser.
RP 017443, izd. no Gauru pag.
valdes 1928. g. 28. februārī ar
Teodora Semjonova vārdu. 8189x

Lejasciema pag. valde, Valkas
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto Latvijas iekšz. pasi ser.
PZ Ns 019473, izd. no šīs pag.
vaid. 1927. g. 29. sept., ar Ne273,
ar Eduarda Gusars vārdu. 8416b

Rigas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1930. g. 18. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, m. Jaun-
ielā Ne 2, noliktavā pārdos
Izraēla Kagana kustamu mantu,
sastāvošu no 17 mucām akmeņu
ogļu darvas, 3 muc. trāna,
30 muc. klorkaļķa, 9 muc. alauna,
35 kg šellakvaska, 120 kg krāso-
tāju līmes un 2 muc. priežu
ekstrakta un novērt, par Ls 2380,
Rīgas pilsētai pienākošā īres
parāda segšanai. 9153b

Zemkopības ministrijas kultūr-
techniskā daļa paziņo, ka zem-
kopības ministris š. g. II. jūnijā
ir apstiprinājis Ziras mel. sab.
,,Venzavas - Dižgrāvis" statūtus.
Sabiedrība ir ievesta mel. sab.
reģ. V daļas 187. i. p. ar Ns 1860.

Sabiedrības valdes sēdeklis:
Ventspils apr. Ziras Kalnrozēs,
c. Ventspili.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Vec. sev. uzdev. ierēdnis

9159b T. Erlachs.

Vecmuižas pag. valdei,
Bauskas apr., caur Vecmuižu,

vajadzīgs

rajona ārsts.
Alga Ls 180,— mēnesī no

Tautas labklājības ministrijas ,
brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu.

Vēlēšanas pagasta padome iz-
darīs 1930. g. 21. jūlijā, pīkst. I
dienā, Vecmuižas pagasta namā.
Kandidāti tiek lūgti pieteikties
pie pagasta valdes rakstiski,
vai ierasties personīgi vēlēšanu
dienā.

Tuvākā dzelzceļa stacija Vec-
muiža 2 km.
9157b Pagasta valde.

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments izsludina
par nederīgu, kā nozaudētu, šī
departamenta uz Ventspils apr.
polic. 1. iec. pr-ka (Ventspilī)
Augusta Peinberga vārdu 1929. g.
11. dec. izdoto dienesta apliec.
Ne 14355. 9149b

Rīgas prēf. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 1930. g. 18. jūlijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Kungu
ielā Ne 25/27, veikalā pārdos
Natana un Bēra Alperoviču ku-
stamu mantu,' sastāvošu no
10 maisiem 1 šķiras kviešu mil-
tiem un novērtētu par Ls 342 ,—,
Bernhardam Jozefsonam - Meije-
ram pienākošā īres parāda seg-
šanai. 9154b

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara klausības apliecību Ne 4098,
izd. no Daugavpils kara apr.
priekšnieka 1928. g. 24. maijā
ar Edgara Benķis vārdu, dzim.
'907. g. 9171

Skrundas pagasta valde izslu-
dina par nederīgiem šādus do-
kumentus: 1) Latvijas iekšz.
pasi LZ Ns 017448, izd. no
Skrundas pag. valdes ar Ievas
Lauva v. un 2) kumeļa reģistrāc.
zīmi izd. no Skrundas pag.
valdes 1926. g. 10. dec. ar Letes
Grīns vārdu. 8176x

Aknīstes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
kafakl. apl. Ne 4659, izd. no
12. Bauskas kājn. pulka k-ra
1927. g. 23. augustā ar Afana-
sija Zaičonkina vārdu. 8308x

Ilūkstes apr. pol. 2. iec. pr-ks
izsludina par nederīgu nozaudēto
karakl. apl. Ne 5415, izd. no
10. Aizputes kājn. pulka kom-ra
1925. g. 27. maijā ar Jeliferija
Strašnova vārdu. " 8337x

Ternejas pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
kumeļa reģistrācijas zīmi Ns 68,
izd. no Rūjienas pag. valdes
1927. g. 26. aprīlī ar Kārļa
Vītiņa vārdu. 8l82x

Litenes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšz. pasi ser. Nj Ne 015835,
izd. no Litenes pag. valdes
1928. g. 30. maijā, Ns 1233, ar
Andreja Žagara vārdu. 8179x

Lubānas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 766, izd. no
Dricēnu pad. valdes 1922. g.
21. janvārī ar Jēzupa Aleksandra
dēla Slaviks vārdu. 8184x

Pampāļu pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
Latv. pasi Ne 2622, izd. no
Ezeres pag. valdes 1920. g.
1. novembrī ar Matīsa Matīsa d.
Snrancals vārdu. 8185x

Pededzes pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto Lat-
vijas iekšz. pasi PZ Ns 020913,
izd. no šīs pagasta valdes 1928. g.
22. februārī, Ns 513, ar Jev-
geņijas Naklonova vārdu. 8306x

Saukas pag. valde izsludina par
nederīgu nozaud. Latvijas iekšz.
pāri, vecā paauga Ne 212, izd.
no Saukas pag. izpildu komi-
tejas 1920. g. 15. maijā, ar
Martas Mārtiņa m. Pupiņš v.

Višķu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 1353, izd. no
Naujenes pag. valdes 1922. g.
20. septembrī ar. Anetes Ādama
meitas Baldiševičš vārdu. 8307x

> '

SJažādi
sludinājumi.

-
Pamatojoties uz to, ka iz-

sludinātā ,,Vald. Vēstn." 123. n.
no š. g. uz š. g. 3. jūliju sasauktā

Cietlējuma rūpn. akc. sab.
„?irius "

pilnā akcionāru sapulce nenotika,
jo akcionāri nebija sanākuši pie-
tiekošā skaitā, uz 1930. g. 1. aug.
tiek sasaukta Rīgā, I. Pils ielā
Ns 18, dz. 5, pīkst. 5 pēc pusd.

otrā kārtējā
pilna akcionāru sapulce

ar to pašu dienas kārtību, kura
tiks uzskatīta par pilntiesīgu
neatkarīgi no sapulcējušos ak-
cionāru skaita.

Dienas kārtība:
1). valdes gada pārskats par

1929. g. un revīzijas kommi-
sijas attiecīgais ziņiojums;

2) vēlēšanas;
3) priekšlikumi un pazinijumi.
9170b Va'lde.

Maksātnespējīgs parādnieka
Mendeļa Margolisa konkursa valde
uzaicina minētā parādnieka kre-
ditorus uz
otrreizēju vispār, kredit. sapulci,
kas notiks 1930. g. 15. jūlijā,
pīkst. 6 vakarā, Rīgā, Elizabetes
ielā Ne 45/47, dz. 6.

Dienas kārtība:
1) pretenziju pārbaudīšana;
2) dažādi jautājumi.

Konkursa vaidēs priekšsēdei.
zvēr. adv. pal. (paraksšs).

9160b Elizabetes ielā 33, dz. 4.Jūrniecības departaments
izdos sacensi6a

1930. g. 22. jūlijā, pīkst. 12,

Ventspils ostas 40 tn. celtņa
elektr. maiņstrāvas iekārtas piegādi.

Drošības nauda Ls 500,—.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecības departamentā,

Rīgā, Valdemāra ielā Ne 1-a, istabā Ne 9, no pīkst. 9—13 un
Ventspils ostas valdē. 2* L 2332 9179

I. It Skolu departaments
1930. g. 15. jūlijā, pīkst. 10, būvniecības biroja telpās Rīgā, Valdemāra

ielā Ns 36-a, 11! stāvā

iedos ļmihtā izsofē
Irlavas muižas esošās ls daļu izbūves darbus

Irlavas nepilngadīgo zemkopības un amatniecības kolonijas vaja-
dzībām, drošība Ls 1070,—.

Ar darbu aprakstiem un izsoles nosacījumiem var iepazīties
I. M. Skolu departamenta būvniecības birojā Rīgā, Valdemāra
ielā Ne 36-a, darba laikā. Tālr. 28612. ' L 2338 9181b

Jelsnuūs telefona Kantoris
izsludina mutvārdu sacensības

Jelgavas telefona kantorī 1930. g. 14. jūlijā, pīkst. 10 uz

18.000 II labuma ķieģeļu piegādi.
1930. g. 14. jūlijā, pīkst. 12 uz

apm. 4500 m kanālu rakšanu kabeļu ieguldīšanai.
Personām, kas vēlas piedalīties sacensībā, jāiemaksā drošība,

par ķieģeļu piegādi Ls 50,—, par kanālu rakšanu Ls 100,—. 2*
Tuvākus paskaidrojumus sniedz Jelgavas telefona kantora

kancelejā, Pasta ielā Ne 23, darbdienās no pīkst. 9 13. I. 2296

Tukuma virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1930. g. 8. augustā, pīkst. 12 dienā, Tukumā

Pils ielā Ne 14, virsmežniecības kancelejā,

sekvestrētu augošu mežu pēc platības un
celmu skaita:

I. Slokenbekas iec. mežniecībā Milzkalnes nov. pēc celmu
skaita 3 vienības no 25—40 koku, vērtībā no Ls 210,— līdz
Ls 256,—.

II. Valguma iec. mežniecībā, Smārdes nov. pēc celmu skaita
3 vienības no 48—50 koku, vērtībā no Ls 200,—. līdz Ls 201,—.

III. Smārdes iec. mežniecībā, Tukuma nov. pēc platības
1 vienība 0,71 ha, vērtībā Ls 771,—.

V. Jūrmalas iec. mežniecībā. Bulduru nov. pec celmu skaita
3 vienības 10 koku katrā, .vērtībā no Ls 141,— līdz Ls 217,— .

Mežu pārdos uz zemkop. ministr. 1929. g. 3. oktobra apstipri-
nāto nosacījumu pamata.

Izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no attiecīgas vienības izsludinātās vērtības.

Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no
summas par kādu vienība nosolīta.

Cirš. bil. izņemot pircējam jāiemaksā no vienību pārdošanas
summas cirš. vietu tīrīšanai 3" ,, un mežu kultūrdarbu izvešanai
15",, Smārdes un Bulduru novados, bet par vienībām Milzkalnes
un Tukuma novados apzīmētā drošības nauda 20°,, apmērā no
vienību pārdošanas summas.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludibnātās un pārdošanai
nolemtās vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iec. mež-
ziņiem. 9158b Tukuma virsmežniecība.

Valsts Rēzeknes technikumnm
ar š. g. 1. augustu vajadzīgi

divi būvinženieri
speciālo priekšmetu pasniedzēji pie pilna stundu komplekta ar
virsstundām. Atalgojums pēc valsts normām. Pieteikties perso-
nīgi vai rakstiski technikuma kancelejā , Rēzeknē, Pilsoņu ielā 6/8,
iesūtot īsu curriculum vitae un vajadzīgos dokumentus. Tuvākas
zinas turpat. 2 ' L2214 8988

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apsMe
izsludina rakstveidi Izsoli

1930. g. 14. jūlijā uz 15.000 litr. benzīna, autobusiem un motor-
vagoniem, piegādi.

Izsoles sākums pulkst. 11 no rīta , ist. 121. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā N°3, ist.103. L2342 9182

VaīstsCfctes zirgu audzētava,
Vandzenes pag., Talsu apriņķī, dz.-stac. Pļava (tālrunis Okte 10)
pārdos 15. jūlijā, pīkst. 11 dienā 9184=rāšu==sastāvošu no: L 2304

apm. 500 kg ērkšķogu un
» 500 „ melno jāņogu.

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab.

„UNITAS", Rīsā
Bilance 1929. g. 31. decembrī.

Aktīvs. Ls . | Pasīvs. Ls
Kase 3 385,22 Akciju kapitāls . . . 100 000 —
Debitori 127 841,49 Kreditori 138 528 —
Mašīnas un darba rīki 104 752,39 Akcepti 68 420,67
Preces 25 015,54 1928. g. peļņa . . . 8 112,61
Jēlvielas 14 188,88 1929. g. peļņa . . . 7 345,83
Riļgas pilsētas uznēm.

valde ....' .. ' 280 —
Vekseli 14 628,08
Tekoši rēķini .... 2223,16
Inventārs * 3 776,25
1927. g. zaudējums . 20 088,13
Pārejošas summas . . 396,—
Nodokļi < 5131^1

Ls 322 407,11 Ls 322 407,11

Peļņas un zaudējumu konts.
Pelnīts. Ls Zaudēts. Ls

Mašīnas un darba rīki 17 300,32 Preču rēķins ,125 790,92
Inventārs 419,58
Skonto 13754,53
Kursu starpība . . . 369,12
Tirdzniecības izdev.. 17 538,52
Slimo kase 3 795,73
Algas 31 746,28
Ceļojumi 1 906 —
Augļi 18 128,37
Šaub. parādnieki . . 5 547,16
Apdrošināšanas ... 3 159,55
Kommisijas .... 2693.93
Tantjēmas 1 000,—
Nodokļi 1 086,— ?
Tīra peļņa . . . . . 7 345,83

Ls _i25_790g2 L7l25 790,92
9068b Valde.

Alus un iesala rūpniecības akc. sab.

«LIVONIJA"
pārskats par 1929. g.

Bilances rēķins.
Aktīvs. Ls Pasīvs. Ls

Kase 8 927,94 Akciju kapitāls . . . 100 000 —debitori 113 586,36 Rezerves kapitāls . 813,29Preces un materiāli . 58 390,83 Kreditori, akcenti un
Nekustams īpašums . 68514,58 obligācijas " 213624 12Inventārs 70 877,76 Nodokļi un zalogs 1769 21
Vekseļi un zalogs . . 1 660,— Pārejošās summas. . 6 600,85Izdev. par 1930. g.. 850 —

Ls 322 807,47 , Ls 322 807,47

Peļņas un zaudējumu rēķins.
Zaudējumi. Ls Peļņa. LsVispārējie izdevumi . 214847, 59 No pārdoto alu ^13 254 90Amortizācija .... 10730,07 Dažādi ieņēmumi . ' 3061233

Peļņa par 1929. g. . 18 289^ 57

Ls 243 867,23 Ls 243 867,23
904,b ? "

Valde.
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