
Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
valsts zemes fondā ieskaitīto

nekustamu īpašumu lietā.
Papildinot un pārlabojot publikāciju

1923. gada ,.Valdības Vēstneša" 110. num.,
tek. N°440, Zemkopības ministrija paziņo,
ka uz Zemes grāmatu atjaunošanas kom-
misijas lēmuma pamata jauniatgales ap-
riņķī, Augšpils pagastā esošā Belkinas
pusmuiža (arī seļco Petrovo) ievesta Jaun-
iatgales apriņķa II hipotēku rajona zemes
grāmatu reģistri ar N° 3233 uz Osipa
Osipa dēla Bor keviča vārdu.

Publikāciju 1929. gada ,.Valdības Vēst-
neša" 81. num., tek. Ne 7926, par Ludzas
apriņķī, Rundēnu pagastā esošā zemes
gabala Škorlupovas sādžas ieskaitīšanu
valsts zemes fondā Zemkopības ministrija
atsauc, jo tas ar tiesas lēmumu atzīts
par neatsavināmu.

Rīgā, 1930. g. 12. jūlijā.
Zemkopības ministra b. Ark. Eglītis.

Zemkopības departamenta direktora v.
E. Maciņš.

Sludinājums.
Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs

paziņo vispārībai, ka Viļēnu notāra
Antona Driķa kantoris Varakļānos, sākot
ar š. g. 16. jūliju ir pārvietots no Rīgas
ielas N° 44 uz Rīgas ielu N° 19.

Daugavpilī. 1930. g. 14. jūlijā. Xs 8756.
Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja v.

(paraksts).
9906 Sekretāra v. (paraksts).

izlabojums.
1925. g. ,,Valdības Vēstneša" 110. num,

iespiestā valsts zemes fondā ieskaitīto
nekustamu īpašumu sarakstā N° 64. kārt.
Ns 6964, kur stāv zemes grāmatu reģistra
numurs ,,956", jābūt ,,856".

Meklējamo personu saraksts N° 475.
32675. Boldaus, viņš arī Oolubovs, Vladislavs

Mateuša d., dzini. 24. VI 1909. g., pied. pie
Baltinovas pag. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas apr.
2. iec. miert. ar J\i> 551/k no 16. VI 30. (25. VI 30.).
— Apv. pēc S. 1. 581'. p. 1. d.

32676. Bachmans, dzim. Balodis, Alma Kārļa
nreita, dz. 14. VI 1900. g. Ērgļu pag. — Paziņot
dzīves vietu Krim. pol. pārv. Rīgas raj. pārz. uz
r. no 14. VI 30. (25. VI 30.). Apv. piesavināšanā.

32677. Brase, Kristaps Indriķa d., dzim.
1879. g. Elejas pag. — Pazinot dzīv. vietu Cēsu

apr. III iec. miert. pēc JNs 61* 9 no 17. V 30. (20.
VI 30.), apv. pēc S. I. 574. p. 1. d.

32678. Cinis, Augusts Mārča d., dz. 1894. g.
Latv. pilsonis. — Pazinot dzīv. vietu Rīgas I iec.
miert. pēc Ns 444 no 29. IV 30. (21. VI 30.),
apv. pēc S. 1. 51. p., 591. p. 1. d.

32679. Orozītis, Aleksandrs Pētera d., dz.
30. V 1906. g. Alojas pag. — Rīgas 9. iec. izmekl

tiesn. r. N° 1205 no 31. V 30. (21. VI 30.), apv.
pēc S. 1. 448., 440. p. — Apcietināt.

32680. ļuchnevičs, Juris Jura d., dz. 6. II
1888 g — Pazinot dzīv. vietu Rīgas IV iec.

miert. pēc X° 648 no 6. VI 30. (21. VI 30.), apv.
pēc S. 1. 177. p. 2. d.

32681. Karašs, Kārlis, dz. 4. 1 1878. g.
Rundāles pag. — Pazinot dzīv. vietu Daugavp.

I iec miert. pēc JV° 5/kr. 'no 24. V 30. (25. VI 30.),
apv. pēc S. I. 161'. p. un 272. p. 1. d. 2. pkt.

32682. Kuznecovs, Afanāsijs Jāņa d., dz.
23 VII 1909. g. Liepājā. — Rīgas 5. iec. izmekl.

tie<m r. No 1483 no 17, VI 30. (25. VI 30.). apv.
pēc S. I. 51. un 581. p. 1. d. — Apcietināt.

32683. Kalniņš, Jūlijs Kārļa d.,dz.4. 11 1913.g
pied. pie Ļaudonas pag. — Paziņot dzīv. vietu

Madonas apr. 3. iec. miert. pēc JV27I6 00 31.V 30
(19. VI 30.), apv. pēc S. 1. 262. p. I. d. un 469. p.

32684. Norenbergs, Pēteris Jāņa d., dz. 27. VI
1905. g. Ventspils apr., piederīgs turpat. —
Pazinot dzīv vietu Ārliet. min. adminstr. juridisk.
depai-t. pēc NŠ S.3.15/29/12185 no 14. VI 30.
(20. VI 30.), aizņēm ies no Latvijas konsulāta
Vipuros Ls 65,40.

32685. Purvinš, Valters Andreja d.,dz. 18.VIII
1902. g. Mēdzūlas pag. — Krim. pol. pārv. Rīgas
raj. pārziņa r, no 13. VI 30. (19. VI 30.), apv.
krāpšanā. — Apcietināt.

32686. Pētersons, Jānis Ādama d., dz. 19. IX
1904. g., pied. pie Lugažu pag. — Valkas apr.
I iec. miert r. W»342/kr: no 16. V! 30. (25. VI 30.),
apv. pēc S. 1. 581. p. I. d. — Aizturēt un aizvest
mekl, rīcībā.

32687. Ruklišs, Albins Donata d., dz. 26. VIII
1008. g. Naujenes pag. — Madonas kara apr.

pr-ka r. Mb 3811 no 13. VI 30. (20. VI 30.), nav
ieradies uz kara klans, izpildīšanu. — Noskaidrot
attiecības pret kara klans., par ko paziņot meklē-
tājam.

32688. Šiliņš, Krišjānis Mārtiņa d., dz. 25. IX
1876. g. Saukas pag. — Talsu iec* miert. r. J\T° 395
no 5. VI 30. (19. VI 30.), apv. pēc S. 1. 607. p. —
Apcietināt un novest mekl.

32689. Samoilovs, Aleksandrs Stepana d.,
dz. 17. I I8?5. g. Pēterpilī, bij. Krievijas pav. —
Valmieras apr. 2. iec. izmekl. tiesn. r. N° 26fi
no 31. V 30. (21. VI 30.), apv. pēc S. 1. 448. un
440. p. — Apcietināt.

32690. Staltmanis, Vilhelm:, Jāņa d., 26 g. v.,
Latvijas pilsonis. — Rīgas apgblt. III krim. nod.
r. 'JVs"78290 no 26. V 30. (25. V! 30.), sodīts ar
ieslodz. cietumā uz 8 mēnešiem. —Apcietināt
un ievietot cietumā, ieskaitot apgabaltiesas rīcībā.

32691. Stasjulis, Jāzeps, dz. 26. V 1908. g. —
2. Ventspils kājn. pulka kom. r. JVs 5369 I no
13. VI 30. (20. VI 30.), pēc atvaļinājuma izbeigs,
nav ieradies atpakaļ pulkā. — Nogādāt mekl.
rīcībā.

32692. Zacharevskies, Konstantīns Kazimira
dēls, dz. 20. VI 1909. g., pied. pie Zvirgzdienas
pag. — Pazinot dzīv. vietu Ludzas I iec. miert.
pēc JV? 480/k 'no 16. VI 30. (25. VI 30.), apv. pēc
S. I. 262L p.

32693. Trizna, Pāvels Silvestra d., apm. 20—
21 g. v., pied. pie Istras pag. — Meklē: Ludzas
2. iec. miert. ar r. JVe 109,29. no 7. VI30. (20. VI 30.)
sodīts ar ieslodz. cietumā uz 4 ned. - Izpildīt
spriedumu. Izpildu rakstu piepras. no krim. pol.
pārv. Rīgas rajona.

32694. Tikins, Jānis Andreja d., dz. 12. II
1888. g., pied. pie Rīgas. — Rīgas XIII iec. miert.
r. JNs 294 no 5. VI 30. (21. VI 30.), apv. pēc S. 1.
591. p. — Aizturēt un nogādāt mekl. iecirknī.

32695. Ulmanis, Jānis-Voldemārs Teņa d.,
dz. 21. I 1907. g., pied. pie Rīgas. — Rīgas IV iec.
izmekl. tiesn. r. N« 1046 no 6. VI 30., apv. pēc S. 1.
51., 49. un 587. p. I. d. — Apcietināt un ieskaitīt
mekl. rīcībā. (21. VI 30.).

32696. Vitans, Broņislavs Stepana-un Johati-
nas d., dz. 1. XII 191 l.g., pied. pie Skaistas pag. —
Rīgas apr. 2. iec. miert. r. JVe 240/k no 14. Vi 30.
(19. VI 30.), sodīts ar ieslodz. cietumā uz 2 ned. —
Izpildīt spriedumu. Izpildu rakstu piepras. no
krim. pol. pārv. Rīgas rajona.

Izlaboj uras:
,,Vald. Vēstn. ' JMs 207/25. g. mekl. pērs. sar.

JVo 227, pkt. 15446, tiek meklēts Vilhelms Artūra d.
Holtai, bet nevis Artūrs Vilhelma d. Holtai.
(I. IX 25. g.).

Pamats: Rīgas kara apr. pr-ka r. JVa 19489
no 26. VI 30. g.

Kriminālās policijas pārvaldes
priekšnieks 0. Tīfentāls.

Darbvedis Lakševics.

Personu saraksts, kuru meklēšana izbeigta,
JV» 379.

19965. Arnholds, Nikolajs Viktora d.
31446/30. g. (30. XII 29.)

19966. Baikstis, Leons Jāzepa d. — 30689/29.g.
(19. IX 29.)

19967. Bartkus, Ādolfs. — 1190-21. g.
19968. Brezovskis, Paulis Mārtiņa d. —

28065/29. g. (14. III 29.)
19969. Origorjevs, Grigopjs Stepana un Ne-

ienes d. — 31817/30. g. (17. II 30.)
19970. Hanins, Elja Joseļa d. — 10172/24. g.

(48-H-24.)
19971. Inga, Kurts. — 9817 24. g. (129/1-24.)
19972. Jakovļevs, Konstantīns Antona d. —

27245/28, g. (20. XI 28.)
19973. Jansons, Kārlis-Re nholds Kārļa d. —

31767' 30. g. (10. II 30.)
19974. Jansons, Pauls Viļā d. — 30978 29. g.

(18. X 29.)
19975. Kalniņš, Antons Pētera d. —

32014 30. g. (14. * III 30.)
19976. Klimet. OsipsV k'ora d. — 11035 24. g.

(448/K-24.)
19977. Kozlovski, [ohans Juliuss. —

9921/24. g. (279/K-24.)
19978. Kukuškins, Nikolajs. — 26089 28. g.

(12. VII 28.)
19979. Kursīts, Vladislavs. — 31959 3(1. g.

(10. III 30.)
19980. Ozols, Juris. — 9831 24. g. (49-0-24.)
19981. Reis, Hermans Ann*s d. — 32315/30. g.

(5. V 30.)
19982. Zagorskis, Francis Osipa d. —

10781 29. S. (14. IX 29.)

19983. Zaļkalns, Arnolds. — 9855 24. g

(268-S-24.)
19984. Zeidclmans, Oeršons. — 9854 24. g

(222-S-24.)
19985. Silinš-Smidts, Jānis Ādama d. —

20009-a 26. g. ' (15. IV 26.)
19986 Sinicins. Vasilijs Raduma d. -

22051/26. g. (20. Vili 26.)
19987. Sīpols, Oskars Jāņa d. — 0843 24. g

(265-S-24.)
IQ988. Soloveičiks, Haims ļcseļa d. -

31612 30. g. (14. 1 30.)
19989. Soloveičiks, Hauns Joseļa d. -

31888 30. g. (25. II 30.)
10900. Soloveičiks, Haims Joseļa d. -

32510 30. e. (26. V 30.)

19991. Sternbergs, Verners Jāna d. —
32357/30. g. (13. V 30.)

19992. Stolhikovs, Jānis Pāvila d.
19064 26. g. (23. II 26.)

19993. Šlekis, Albinus Matvejad. —30804 29.g
(27. IX 29.)

19994. Žubetckij, Kurts-Voldemārs Otto d. -
22953 '26. g. (19. XI 26.)

19995. Vainers, Smulis Movša d. — 32522 30.g
(26. V 30.)

19996. Vainers, Šmuils Movša <\. -? 31849 30.i;
(13. II 30.)

19997. Vikains, Osips Antona d. — 16184,25. g
(159-IV-23.)
Kriminālās policijas pārvaldes

priekšnieks 0. Tīfentāls
Darbvedis Lakševics

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par kalpotāju normālās atpūtas nodrošinā-
šanu un tirdzniecības iestāžu, noliktavu un
kantoru atvēršanas un slēgšanas laiku

Ventspilī.
Pieņemti pilsētas domes 1930. g. 28. jūnija
sēdē un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1930. g. II. jūlija

rakstu N° 90156.

Saistošos noteikumus, izsludinātus ..Val-
dības Vēstneša" 1921. g. 275. num.,
1922. g. 158. num., 1926'. g. 254. num.
un 1929. g. 163. num. grozīt šādi:

§ 8. Tirgošanās laiks kioskos nav iero-
bežots, mainoties kalpotāju sastāviem ik
pēc 8 stundām.

§ 11
i) grāmatu veikali var būt atvērti no

pīkst. 9 līdz 11 dienā vienīgi laik-
rakstu un žurnālu izdalīšanai.

Piezīme. Šie noteikumu pārgro-
zījumi stājas .spēkā 14 dienas
pēc viņu izsludināšanas ,,Valdības
Vēstnesī".

Pilsētas galvas v. i. Fr. Oļu kalns.
. Sekretārs A. Gilbe.

Saistošie noteikumi
par bišu dravām Dobeles pilsētā.

Pieņemts Dobeles pilsētas domes 1930. g.
10. maija sēdē un apstiprināts ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta š. g.

30. jūnija rakstu N° 89774.
1. Bišu dravu ierīkošana un bišu turē-

šana Dobeles pilsētas administratīvās ro-
bežās atjauta vienīgi saskaņā ar šiem
saistošiem noteikumiem.

2. Personām, kas no jauna ierīko bišu
dravas, jāiesniedz rakstiski lūgumi pilsētas
valdei dēļ atļaujas turēt bites, pie kam
pilsētas valdei pēc viņas ieskatiem tiesība
atļauju dot, vai arī bišu dravu ierīkošanu
attiecīga gruntsgabala robežās pavisam
noliegt. Tāpat pilsētas valdei tiesība
ierādīt gruntsgabalā zināmu vietu, kur
bišu dravas novietojamas. Tāpat izpra-
sāma pilsētas valdes atļauja.pie pastāvošo
bišu dravu pārvietošanas uz citu vietu.

3. Pilsētas valdei tiesība pārbaudīt kā
pastāvošās, tā arī jaunierīkojamās bišu
dravas uz vietas un, saskaņā ar savu
atzinumu, ja pēc viņas ieskatiem bites
traucētu apkārtnes iedzīvotājus, noliegt
to turēšanu.

4.' Pastāvošās bišu dravas, kas no
pilsētas valdes atzītas par traucējošām
apkārtnes iedzīvotājiem, nojaucamas un
likvidējamas līdz nākošā gada 1. aprīlim
pēc valdes sevišķa paziņojuma saņemšanas
par to. Gadījumā, ja ' pilsētas valde pa-
stāvošām dravām atrastu par vajadzīgu
ierādīt citu vietu uz gruntsgabala, tad šīs
bišu dravas pārvietojamas noradītā vietā
tāpat līdz nākošā gada 1. aprīlim.

Šo saistošo noteikumu pārkāpēji saucami
pie likumīgas atbildības.

6. Šie noteikumi stājas spēkā 14 dienu
laikā no viņu izsludināšanas ..Valdības
Vēstnesī".

Pilsēta-; galvas b. K. Verners.
Sekretārs K. Dīnvalds.

Saistošo noteikumu grozīšana
par tirgošanos un kārtības uzturē-

šanu nedēļas tirgū Tukumā.
Pamatojoties uz domes 1930. g. 14. jū-

nija lēmumu prot. N° 10 2. p., kas apsti-
prināts no iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta ar 1930. g. 8. jūlija rakstu
N° 90066, Tukuma pilsētas valde paziņo,
ka minēto saistošo noteikumu ij 3. (publ.
„V. V." 149. num. 1925. g.) grozīts un
viņa vietā, divu nedēļu laikā no publicē-
šanas' ,,Valdības Vēstnesī", stājas spēkā
noteikumi šādā redakcijā:

§ 3. Tirgošanās uz nedēļas tirgus ar
lauksaimniecības ražojumiem un pārtikas
produktiem atļauta darbdienās laikā no
1. aprīļa līdz 1. oktobrim no pīkst. 3 rītā
līdz pīkst. 5 p. p., bet laikā no 1. oktobra
līdz 1. aprīlim no pīkst. 5 rītā līdz pīkst.
3 p. p. Uz galdiņiem tirgošanās atļauta
darbdienās laikā no 1. aprīļa līdz 1. okto-
brim no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 5 p. p. un
laikā no 1. oktobra līdz 1. aprīlim no
pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 3 pēc pusd.

Svētdienās un svētku dienās tirgošanās
atļauta vienīgi ar pārtikas produktiem
no pīkst. 5 rītā līdz pīkst. 10 rītā.

Piezīme. Ar augļiem un zivīm atļauta
tirgošanās bez tam vēl svētdienās un
svētku dienās laikā no 1. aprīļa
līdz 1. oktobrim no pīkst. 1 līdz
pīkst. 6 p. p. un laikā no 1. oktobra
līdz 1. aprīlim no pīkst. 1 līdz pīkst.
4 pēc pusd.

Pilsētas galva J. Cers.
Sekretārs F. Berlins.

Pārgrozījumi saistošos noteikumos
par tirgošanāslaiku Madonas pilsētā.

Pieņemti Madonas pilsētas domes 1930. g.
30. jūnija sēdē (prot. JVs 6 2. §) un apstip-
rināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1930. g. 8. jūlij-i rakstu

Nt 90070.

Saistošos noteikumos par tirgošanos
laiku Madonas pilsētā (,,V. V." 134. num.
1929. g.) izdarīt šādus grozījumus: atcelt
§ 1., kuru izteikt šādi:

§ 1. Tirgotavas un citi tirdznieciskie

uzņēmumi atverami cauru gadu visās
darba dienās no pīkst. 8.30 rītā līdz pīkst.
5.30 pēc pusd., bet sestdienās un nedēļas
tirgus apmaiņas dienās, kā arī gada tirgus
dienās no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 6 pēc pusd.

Piezīme. Par nedēļas tirgus apmaiņas
dienām uzskatāmas tādas tirgus die-
nas, kad nedēļas tirgus iekrīt svētku
vai svinamā dienā.

Šie pārgrozījumi noteikumos stājas spēkā
14 dienu laikā no publicēšanas dienas
,Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galvas b. E. Pētersons.
Sekretāra v. 0. Plate.

Jaunas valstis

Somija.
Jaunais vēlēšanu likums.

Helsinkos, 14. jūlijā. Pēc garām de-
batēm Somijas parlaments vakar vakarā
pieņēma otrā lasījumā valdības iesniegtos
grozījumus vēlēšanu likumā, tādā veidā,
kādā tie bija pārstrādāti satversmes kom-
misijā. Parlamenta vairākums neslēpa,
ka šos grozījumus tas pieņem ļoti nelabprāt;
to apliecināja vesela rinda runātāju gandrīz
n. o visām partijām, aizrādīdami, ka valdības
izstrādātie grozījumi dod administratīvām
iestādēm eandrīz neaprobežotu varu lemt
par ikviena pilsoņa vēlēšanu tiesībām.
Bet parlamenta lēmumu lielā mērā iespai-
doja ministru prezidenta Svv i n ch h uf vu da
kategoriskais paziņojums, ka valdības
likumprojekta noraidīšanas gadījumā val-
dība atkāpšoties un uzaicināšot pie valsts
stūres tās partijas, kas balsojušas pretīm.

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

par: Ls (saņemot ekspedīcijā)
gadu 22,— par: Ls
72 gadu 12,— gadu 18,—
3 mēn 6,— 72 gadu 10,—
1 „ 2,— 3 mēn 5,—
Piesūtot pa pastu 1 „ 1,70

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

Latvijas valdības m% oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot C-^^^^^^^ š sv un svētku dienas

Redakcija: ^f^^^l^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī JM9 2. Tālrunis 20032

^^^^^^^** Rīgā, pilī N° 1. Tālrunis 20031
Runas stundas no 11—12 ^3p Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

d) par dokumentu pazaudēšanu no
katras personas ,, —,80



Tādēļ partijas, neatkarīgi no sava princi-
piālā viedokļa, izšķīrās balsot par likum-
projektu, jo nevienam nav ilūzija par to;
ka pašreizējā brīdī jaunu valdību sastādīt
nāktos ļoti grūti. Nobalsošanā grozījumus
vēlēšanu likumā otrā lasījumā pieņēma ar
101 pret 67 balsīm. Ar balsu vairākumu
noraidīti visi sociālistu un zviedru iesniegtie
labojumi. LTA.

, . _

(Tiesu
slud.ivimļumi.

Rīgas apr. 2. iec. miertiesnesis
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014., 2019. un 2079. p. p. pamata
paziņo, ka pēc 1921. g. 13. jan-
vārī Rīgas apr., Lēdurgas pag.
mir. Pētera Baumaņa, ir at-
klāts mantojums un uzaicina,
kam uz šo mantojumu vai sa-
karā ar to būtu kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fi-
deikornisāriem, kreditoriem u.t.t.,
pieteikt šīs tiesības mierties-
nesim sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Siguldā, 1930. g. 4. jūlijā.
9208x JNb e 515.

Miertiesnesis A. Krūmiņš

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1930.'g.
23. jūlijā, pīkst. 10' dienā, Rīgā,
m. Kalēju ielā J\b 10/12, pārdos
Nechemija Levina .kust. mantu,
sastāvošu no pianino, novērtētu
par Ls 500,—.

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

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
9907 Tiesu izp. L. lakstiņš.

Ārzemes.
Vācijas valsts prezidents un Prūsijas valdība.

Berlīnē, 16. jūlijā. Vācijas valsts pre-
zidents Hindenburgs savā sensacionēia
vēstulē Prūsijas ministru prezidentam
Braunam paziņo, ka neuzskatot par ie-
spējamu piedalīties Reinzemes atbrīvo-
šanas svētkos Koblencā, Trirā, Achenā un
Visbadenē. Viņš savā laikā esot pieņēmis
ielūgumu uz šiem svētkiem ar noteikumu,
ka līdz tam laikam bijušo frontes karavīru
organizācijas ,,Stahlhe!m" slēgšanai jā-
būt atceltai. Prūsijas valdība tomēr ne-
esot izpildījusi valsts prezidenta vēlēšanos,
kaut gan to atbalstīja arī valsts centrālā
valdība. Tādā kārtā ,,Stah!helm'ā ap-
vienotie bijušie frontes karavīri esot no
svētkiem izslēgti un viņiem liegta iespēja
kā veselai organizācijai apsveikt valsts
prezidentu, kamēr daudzām citām orga-
nizācijām tas atļauts. Hindenburgs deklarē,
ka pienākums stāvēt pāri partijām, kādu
viņam uzliek satversme, neatļaujot tam
piedalīties Reinzemes atbrīvošanas svētkos,
ja daļa pilsoņu ar organizācijas aizliegumu
no tiem izslēgta. Tādēļ viņš atliekot savu

braucienu uz minētām pilsētām līdz tam

laikam, kad ,,Stahlhelm 'a" slēgšana būs
atcelta, neuzstādot šai organizācijai nepie-
ņemamus noteikumus.

Prūsijas ministru prezidents Brauns tū-
liņ nosūtījis valsts prezidentam atbildes
rakstu, kurā aizrāda, ka „Stahlhelm'a"
slēgšana Reinzemē un Vestfalē esot no-
tikusi uz likumīgi kompetento Prūsijas un
Vācijas valsts iestāžu lēmuma pamata,
ņemot . vērā neapstrīdamu un bagātīgu
faktu materiālu. Neraugoties uz to, Prū-
sijas iekšlietu ministris esot izteicis ga-
tavību pielaist slēgto ..Stahlhelm 'a" grupu
atjaunošanu, ja vien šīs organizācijas cen-
trālā vadība dotu saistošus solījumus par
turpmāku atturēšanos no pretlikumīgas
darbības. Bet uz iekšlietu ministra rakstu
šinī lietā ,,Stahlhelm 'a" centrāles atbilde
vienmēr vēl neesot saņemta. Ministru prezi-
dents uzsver, ka arī tagad vēl esot ar mieru
pielaist slēgto organizāciju atjaunošanu,
ja ,,Stahlhelm 'a" vadība dotu prasītos
solījumus. Raksta beigās izteikta cerība,
ka šķēršļus, kuri kavē valsts prezidenta pie-
dalīšanos Reinzemes atbrīvošanas svētkos
izdošoties vēl novērst. LTA.

RĪGA.
Paziņojums.

Valsts Prezidents vasaras laikā apmek-
lētājus pieņem pilī tikai otrdienās no
pulksten 11—14.

Sekretariāts.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Helsinki, 16. jūlijā. Somijas parla-
ments vakardienas sēdē pieņēma tikai vienu
no valdības iesniegtiem likumprojektiem —
grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā.
Turpretim valsts aizsardzības likums
nav dabūjis vajadzīgo 2 3 ba 1su vai-
rākumu, nemaz jau nerunājot par 5 '6
balsu steidzamības pieņemšanai. Par šo
likumu nobalsojuši -113 deputāti, pret to —
60. Tāpat noraidīti grozījumi parlamenta
kārtības rullī — ar 107 pret 64 balsīm.
Noraidīts arī likumprojekts par
grozījumiem parlamenta vēlēšanu
likumā. Pret to bez sociāldemokrātiem
nodevuši savas balsis arī daļa zviedru,
kopā 97 deputāti. Ar vakardienas sēdi
parlamenta ārkārtējā sesija beigusies.

Vakarā valsts prezidents Relanders
izdevis dekrētu par tagadējā par-
lamenta atlaišanu. Jaunas vēlēša-
nas notiks 1. un 2. oktobrī, bet jaunais
parlaments sanāks 20. oktobrī.

Svinchufvuda kabinets iesniedzis
valsts prezidentam atlūgumos. Valda
domas, ka līdz jaunām vēlēšanām tomēr
paliks pie varas tagadējā valdība.

Literatura.
Jaunības Tekas. Literariski-zinātnisks mēneš-

raksts jaunībai. JNs 6. — 1930.

KURSI.

Rīgas biržā, 1930. gada 16. jūlijā.

Devīzes:

1 Amerikas dollars 5,174—5,184
1 Anglijas mārciņa 25,19—25.24

100 Francijas franku 20,33—20,48
100 Beļģijas beigu 72,15—72,70
100 Šveices franku 100,40—101,15
100 Itālijas liru 27,05—27,27
100 Zviedrijas kronu 139,05—139,75
100 Norvēģijas kronu .... 138,55—139,25
100 Dānijas kronu 138,55—139,25
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovakijas kronu . . 15,31—15,46
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209,15
100 Vācijas marku ' 123,40—124,01
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 137,65—138,35
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,40—52,10

Dārgmetāli:

Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 51—59

Vērtspapīri :

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas maklers M. Okmians

Redaktora vietā j. janovskis-Janševskis.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa
saskaņā ar Civilprocesa likumu
1958.p. paziņo, kal930.g. 29.jūlijā
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1930. g. 28. aprīlī
Daugmales pag. mir. Andreja
Jura dēla Liepas testamentu.

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

9836 Sekr. v. P. Birkens.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz
2014., 2079. Cm priv. lik. 2451. p.
pamata uzaicina visas personas,
kam būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1929. g. 31. janvāri
mirušā Kriša Jēkaba d. Krust-
kalna (Kreicberga) 1928. g.
13. jūlijā notariālā kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespieduma dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1930. g. 4. jūlijā.
9199 " L. ' jVs 1891/30. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1929. g.
10. maijā mirušās Martas Lācis
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantniekiem, legātāriem, fidei-
komisāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 4. jūlijā.
9200 L. JNs 1313/30. g.

"Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa
uz Civ. proc. lik. 1967., 2011. līdz
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata uzaicina visas personas,
kam būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1929. g. 14. oktobrī miruša
Kārļa Jāņa d. Vilciņa Paņemunes
pagasttiesā 1929. g.' 30. septembrī
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā. 1930. g. 4. jūlijā.
9201 L. JNs 1611 30. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

dara zināmu vispārībai, ka ar
tiesas 1930. g. 5. jūnija lēmumu
Ludvigs Kristapsons atzīts par
maksātnespējīgu parādnieku
tirdzniecībā un uzaicina iestādes
un amata personas: 1) ievest
aizliegumu uz Ludviga Kristap-
sona nekustamiem īpašumiem un
apķīlāt viņa kustamu mantu,
kas atrastos iestāžu un amata

personu darbības rajonā; 2) pa-
ziņot Jelgavas apgabaltiesai par
visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
par summām, kas pienākas pa-
rādniekam saņemt no iestādēm
un amata personām.

Tāpat apgabaltiesa uzaicina
visas privātpersonas paziņot ap-
gabaltiesai: 1) par savām pa-
rādu prasībām pret maksātne-
spējīgo parādnieku, kā ari par
summām, kādas parādniekam
pienākas no viņām kaut arī
maksājumu termiņi, kā pirmām,
tā otrām prasībām vēl nebūtu
iestājušies; 2) par maksātne-
spējīgā parādnieka mantību, kas
atrodas privātpersonu rīcībā uz
kādu atsevišķu noteikumu (uz-
glabāšanā un t. t.) pamata,
kā arī par privātpersonu man-
tību, kas atrodas pie parādnieka
uz tādu pašu noteikumu pamata.

Visi paziņojumi iesniedzami
tiesai četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Jelgavā, 1930. g. 4. jūlijā.
9203x JNs 1913/30

Priekšsēd. v. K- Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz Civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1929. g.
17. _ februārī mir. Ievalda Kārļa
d. Āboliņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legātāriem, fideikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no 'sludinājuma
iespieduma dienas.

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1930. g. 4. jūlijā.
9202 L. JVs 2013/30. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
v Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa

saskaņā ar savu š. g. 12. jūnija
lēmumu un tirdzn. proc. lik.
529. p. izsludina, ka ar šīs tiesas
1927. g. 10. marta lēmumu at-
zītā par maksātnespējīgu tirdz-
niecībā Bēra Izraēla d. Levina
maksātnespēja, par ko izsludi-
nāts 1927. g. 16. aprīļa „Valdības
Vēstneša" 84. num., ir bijusi
vienkārša.

Liepājā, 1930. tj. 4. jūlijā.
9238x j\o 283-1/27

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabalt. reģistrācijas
nodaļa uz Lik. par biedrībām,
savienībām un politiskām orga-
nizācijām 17. panta pamata pa-
ziņo, ka ar viņas 1930. g. 26. jū-
nija lēmumu reģistrēta Žīdu
ārstu - speciālistu biedrība Lie-
pājā, ievesta bezpeļņas biedrību
un viņu savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Lie-
pājā.

Liepājā, 1930. g. 4. jūlijā.
9108x j4 87

Reģistrācijas nod. pārz. v.
O. Dzinters.

Sekretārs A. Jansons.

Zaubes pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto pasi
JNs 97562 ser. AI JV°019476. i/.d.
no Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieka
1927. g. 27. septembrī ar fana
Alfona Kalves vārdu. 753uv

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka viņas at-
klātā tiesas sēdē 1930. g. 30. apr.
uz šīs tiesas prokurora lūgumu
Aleksandrs un Viktors Demen-
tija d. Šardiki atzīti par atrodo-
šiem bezvēsts prombūtnē un
uzdots Piedrujas pagasta padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošiem Aleksandri un Vik-
toru Šardikiem viņu tiesību aiz-
stāvēšanai un mantas apsargā-
šanai. L. JVs 2965a/30. 9356b

Daugavpilī, 1930. g. 4. jūlijā.
Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
13. jūl. mir. Pētera Mārtiņa d.
Griķa 1928. g. 20. nov. sastādī-
tais privāttestāments ar ap-
gabaltiesas 1930. g. 31. marta
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 4. jūlijā.
L. JVs 1589a/30. 9357b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretāra v. |. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
24. janv. mir. Vincenta Vincenta
dēla Galvana 1926. g. 22. maijā
sastādītais privāttestāments ar
apgabaltiesas 1927. g. 26. sept.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1930. g. 4. jūlijā.
L. JN"s I231a/27. 9364b

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

Latgales apgabalt. !. dvīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1929. g.
13. jūn. mjf. Annas Franča m.
Čižiks 1929. g. 29. aprīlī sa-
stādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1929. g. 4. nov.
lēmumu apstiprināts. '

Daugavpilī, 1930. g. 4. jūlijā.
L. JVs 3647a/29. 9368b

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

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
uz Latvijas Civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vispārībai
ka laulātie draugi Jānis Antona d.
Spruženieks un Eleonora Donata
meita Spruženieks, dzim. Trasuns,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Daugavpils notāra
P. Laizana 1930. g. 19. februāri
ar reģ. JNs 1674, ar kuru viņi
attiecībā uz viņu noslēgto laulību
ir atcēluši vietējo Civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību. L. JVs 2730 a30.

Daugavpilī, 1930. g. 10. jūlijā.
2 Priekšsēd. v. (paraksts).

9713v Sekr. v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabalt. 3. civilnodaļa
uz lik. par laulību 77. p. pamata
dara zināmu, ka tiesa 1930. g.
24. aprīlī Brainas Itelmanis , dzim.
Drujans, prasības lietā pret Mo-
teli Itelmani, par laulības šķir-
šanu, aizmuguriski nosprieda-
atzīt 1918. g. Rēzeknē noslēgto
laulību starp Moteli Itelmani
un Brainu Itelmans, dzim. Dru-
jans, par šķirtu uz lik. par
laulību 50. p. pamata un atļautBramai Itelmans saukties agrākā
uzvārdā Drujans. Šai laulībā
dzimušo meitu Feigu atstāt mā-
tes Brainas Itelmans audzinā-
šana. Prasību par tiesāšanas
izdevumu atlīdzību atraidīt

Ja atbildētājs Liv. proc. lik.
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā.

Daugavpilī, 1930. g. 4. jūlijā.
L. JNb 227p _./30. 9205b

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. I. Bormanis.

Rīgas pilsētas 16. iec. mierties-
nesis, uz Civ. proc. lik. 2011.
2014. un 2019. p. pamata pa-
ziņo, ka pēc mirušās Aleksandras
Feodora m. Eru -Jakuškinas ir
atklāts mantojums un uzaicina
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, legātāriem, fideikomi-
sāriem, kreditoriem u. t. t,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā minētā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas.
9242 L. JN2 132430. g.

Rīgā, 1930. g. 3. jūlijā.
Miertiesnesis R. Bīlmanis.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Matildes Ziediņš
lūgumu, Civ. proc. lik. 1401. p.
un Civ. lik. 10. sēj. 1239. p., uz-
aicina visus mirušā 1930. g.
8. martā NiklasaGrīmkaņa mant-
niekus pieteikt minētam mier-
tiesnesim savas mantošanas tie-
sības uz nomirēja atstāto manto-
jumu — nekustamu īpašumu,
zemes un ēkām, atrodošos Krust-
pils pag. Dieviņu mājās, sešu
mēnešu laikā nošī sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī".
JVs 584. 9122z

Miertiesnesis Lūkins.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Mades Zemurs un
Jūles Bleķis lūgumu, Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. 10. sēj.
1239. p., uzaicina visus mirušā
1922. g. 17. maijā Mārtiņa Nie-
dres mantniekus pieteikt minē-
tam miertiesnesism savas manto-
šanas tiesības uz nomirēja atstāto
mantojumu — -nekustamu- īpa-
šumu, atrodošos Aiviekstes pag.
Ptiķes-Spridzenu mājās sešu mē-
nešu laikā no šī sludinājuma ie-
spiešanas ,,Valdības Vēstnesī".

Miertiesnesis Lūkins.

Latgales apgabalt. 3. civilnodaļa
uz Civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309. un 311. p. pamata
Juzefas Franča m. Beroza, dzim.
Hiliuskis prasības lietā pret liju
Ignata d. Berozu, par laulības
šķiršanu, uzaicina liju Ignata d.
Berozu, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, četru mēnešu
laikā no šī * sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītājas iesūdzības
raksta, p ielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

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

Daugavpilī, 1930. g. 4. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. I. Bormanis.

Krustpils iec. miertiesnesis, pa-
matojoties uz Minnas - Otīlijas
Sirmbārdis lūgumu, Civ. proc.
lik. 1401. p. un Civ. lik. X sēj.
1239. p., uzaicina visus mir.
1930. g. 13. jūnijā Ievas Krūmiņš
mantniekus pieteikt minētam
miertiesnesim savas mantošanas
tiesības uz nomirēja atstāto
mantojumu — nekustamu īpa-
šumu (un naudas noguldījumu),
atrodošos Krustpils pag., Kalna-
Rubeņu mājās, sešu mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanas ,,Valdības Vēstnesī".
9124x JNb 582

Miertiesnesis A. Lūkins.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iecirkņa miertiesnesis, saskaņā ar
savu š. g. 4. jūlija lēmumu un pa-
matodamies uz Civ. lik. 10. sēj.
1. d. 1239. p., un Civīlproc. lik.
1401. p., paziņo, ka pēc 1929. g.
27.septembrī mirušāTrofimaOsipa
dēla Iljušenoks ir palicis manto-
jums viensēta JNb 8, ar zemes
platību 13,989 ha, kas atrodas
Ludzas apr., Istras pag. Greidanu
ciemā, un uzaicina visus, kam
uz šo mantojumu būtu kādas
tiesības kā mantniekiem, pieteikt
šīs tiesības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī".

Zilupē, 1930. g. 4. jūlijā.
9121z JNb 163/bl.

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
23. jūlijā, pīkst' . 10 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā JVs 6/8, veikalā,
Baltijas papīra un papes fabr.
akc. sab. lietā pārdos sabiedr.
„Latvijas Eksports" kustamu
mantu, sastāvošu no manu-
faktūras un novērtētu par
Ls 785,—.

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

Rīgā, 1930. g. 10. jūlijā.
9892 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabalt. 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
23. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Tērbatas ielā JNs 6/8, veikalā,
akc. sab. „Baltijas celulozes
fabr. Slokā pie Rīgas" lietās
pārdos sab. „Latvijas Eksports"
kustamu mantu, sastāvošu no
manufaktūras un novērtētu par
Ls 700—, -

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

Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
9893 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. rec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
23. jūlijā, pīkst, j2,30 dienā, Rīgā,
Elizabetes ielā JNs 75, dzīv. 3,
Rīgas namīpašnieku II krāj-
aizdevu sab. lietās pārdos
Ernesta Pētersona kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 1750,—.

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

Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
9820 Tiesu izp. J. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g,
25. jūlijā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Apšu ielā JVs 3, fabrikā, firmas
,,j. C. Jessen" pilna biedra
A Bogdanoviča un citu lietās
pārdos I un II torgos Rīgas
zīda rūpniecības akc. sab. ku-
stamu mantu, sastāvošu no
aužamām stellēm, šablona ma-
šīnas un cita, novērtētu par
Ls 2520,—.

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

Rīgā, 1930. g. II. jūlijā.
9894 Tiesu izp. I. Zirģels.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
23. jūlijā, pīkst. 10 drenā , Rīgā,
i. Kalēju ielā JNs 9/11 (eksprešu
nol.), 2. ūtrupē pārdos Kristīnes
Engels kustamu mantu, sastāvo-
šu krēs.iem, lampām u. cno-
vērtētu par Ls 930,—.

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

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
9908 Tiesu ižp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g.
23. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā.
Šķūņu ielā JNb 30/Š2, pārdos Jāņa
Nelsona kustamu mantu, sastā-
vošu no mēteļu drēbes, novērt ,
par Ls 1200,—.

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

Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.
9909 Tiesu izp. L. Jakstiņš.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1930. g,
23. jūlijā, pīkst. 10 dienā, Rīgā
Avotu ielā JNs 58, dz. 1, pārdos
Hackeļa Vulfsona kust. mantu
sastāvošu no 1 elektromotora u!
c, novērtētu par Ls 280,—.

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

Rīgā, 1930. g. 7. jūlijā.
9905 Tiesu izp. J. Driba,

Purvmales pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudēto
karaklausības apliecību JNb 1359,
izd. no Ludzas kara apr. priekšu.
1921. g. 17. februārī ar Michaila
Jegora d. Smirnova vārdu.



5\ ka zemes grāmatas srm īpa-
šumam- ved Latgales zemes grā-
matu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
3. :ivīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 12. jūlijā.

9861v Tiesu izp. J. Kalaus.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.

1. iec. tiesu izpildītājs paziņo , ka
1930. g. 22. jūlijā, pulkst. 12
dienā, Bulduros, Dārzu ielā
JNb 18 un Rēzeknes ielā paša
mājās pārdos Otto Bīrkenšteina
kustamu mantu, sastāvošu no
patefona ar notīm, kājminamās
šujmašīnas, bufetes, kumodes,
dīvāna, galda, kušetes, atsperu
matračiem un novērtētu par
Ls 500,—.

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

1930. g. 14. jūlijā.
9887 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 23. jūlijā, pīkst. 10 dienā,
Edinburgas paviljonā pārdos
Kārla Neilanda kustamu mantu,
sastāvošu no 50 ozola koka
galdiem un novērt, par Ls 260,—.

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

1930. g. 14. jūlijā.
9888 Tiesu izn. E. Lieninš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930.g. 23.jūlijā, p!kst.yl 1 "dienā,
Edinburgas prosp. JNb 1, Edin-
burnā, 2 ~ izsolē pārdos Otto
Neilanda kustamu mantu, sa-
stāvošu no krēsliem, dārza
krēsliem. spoguļiem, veikala
letes un bufetes un novērtētu
par Ls 1300,—.

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

1930. g. 15. jūlijā.
9800 Tiesu izp. E. Liepiņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1930. g. 23. jūlijā, pulkst. 1
dienā, Majoros, Rīgas ielā JNb 2,
pārdos Elizabetes Šulcs kustamu
mantu, sastāvošu no rakstām-
galda, krēsla un drēbju skapja
un novērtētu par Ls 309,—.

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

1930. g. 15. jūlijā.
9889 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) kā Rīgas Ziemeļu krāj-aiz-
devu sab. Ls 3500,—, Latvijas
dzelzceļu virsvaldes Ls 1323,85
un Rīgas pilsētas Ls 379,90
prasību ar % un piedzīšanas
izdevumu segšanai 1930. g.
16. oktobrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē publiskā
izsolē pārdos Paulim Kampem
piederošo nekustamo īpašumu,
kas ierakstīts Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļas muižu
zemes gruntsgabalu zemes grā-
matu reģistra 4671. nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, Ikšķiles
draudzē atrodošā no Ikšķiles
muižas kvotes zemes atdalītā
zemes gabala JNb 61-a, aptverošu
3,75 ha;

2) īpašums publiskai pārdo-
šanai novērtēts uz Ls 12000,—;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 30000,—;

4} pie piedalīšanās izsolē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas;

5) zemes grāmatas šim īpašu-
mam ved Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļa;

6) personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda tā-
das līdz izsoles dienai;

7) visi papīri un dokumenti,

attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir atvērti publiskai apska-
tīšanai Rīgas apgaba lties.3. civīl-
nodaļas kancelejā. 9848

Jumpravā, 1930. g. 1. jūlijā.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-

celeja atrodas Jumpravā, paziņo:
1) ka Nikita Golubkova

Ls 341,— dart* algas ar %
prasības un piedzīšanas izdevumu
segšanai 1930. g. 18. septembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
sēžu zālē publiskā izsolē pārdos
Aleksandram Dāvā d. janko-
vičam piederošo nekustamo īpa-
šumu, kas ierakstīts Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļas
muižu zemes gruntsgabalu zemes
grāmatu reģ. 6320. nodaļā un
sastāv no Rīgas apriņķī, Zaubes
pagastā atrodošā no Jaunbērzu
muižas muižu zemes atdalītā
zemes gabala „Kalnapumpenes
JVs4F" mājas, aptverošu 18,70 ha
lielu zemes gabalu;

2) īpašums publiskai pārdo-
šanai novērtēts uz Ls 3000,—;

3) uz īpašuma guļ hipotēku pa-
rādi par Ls 3013,—;

4) pie piedalīšanās izsole jāie-
maksā 100,,, no novērtēšanas

summas;
5) zemes grāmatas šim īpašu-

mam ved Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļa;

6) personām, kam ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu

kas pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz izsoles dienai;

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir atvērti publiskai ap-
skatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā. 9849

Jumpravā, 1930. g. 1. jūlijā.
Tiesu izpildītājs A. Oz o I i n š

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Ls 374,64 prasības ar % un pie-
dzīšanas izdevumu segšanai
1930. g. 18. septembrī, pīkst. 10
no rīta, Rīgas apgabaltiesas sēžu
zālē publiskā izsolē pārdos Martai
Zeibots piederošo nekustamo īpa-
šumu, kas ierakstīts Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļas
muižu zemes gruntsgabalu zemes
grāmatu reģ. 2470. nodaļā un
sastāv no Rīgas apr., Madlienas
draudzē atrodošām no Meņģeles
muižas muižu zemes atdalītām
,,Kaziņu" mājām, aptverošu
39,14 deset., no kurām 37,70
derīgas zemes;

2) īpašums publiskai pār-
došanai novērtēts uz Ls2900,—•;

3) uz īpašumu guļ hipotēku
parādi par Ls 4600,— un
482 car. rbļ.;

4) pie piedalīšanās izsole jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un jāuzrāda apliecība
no Tieslietu ministrijas par ne-
kustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zemes grāmatas šim īpa-
šumam ved Rīgas -Valmieras
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kam ir kādas
tiesības" uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, jā-
uzrāda tādas līdz izsoles dienai;

7) visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo nekust,
īpašumu, ir atvērti publiskai
apskatīšanai Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Jumpravā, 1930. g. 1. jūlijā.
9850 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.

2. iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Jumpravā, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Ls 153,90 prasības ar % un pie-
dzīšanas izdev. segšanai 1930. g.
18. septembrī, pīkst. 10 no rīta,
Rīgas apgabaltiesas sēžu zālē
publiskā izsolē pārdos Jānim
Kārļa d. Lūsim piederošo ne-
kustamo īpašumu, kas ierakstīts
Rīgas - Valmieras zemes grāmatu
nodaļas muižuzemes gruntsgabalu
zemes grāmatu reģ. 4480. no-
daļā un sastāv no Rīgas apr.,
Kokneses pag. atrodošos no Bil-
stiņu muižas muižu zemes atda-
lītā zemes gab. ,.Margas JVs 17F
un 17Fa", aptverošu 6,35 ha;

2) īpašums publiskai pārdo-
šanai novērtēts uz Ls 4000,—;

3) uz īpašuma guļ hipotēku
parādi par Ls 10.500,—;

4) pie piedalīšanās izsolē jā-
iemaksā 10% no novērtēšanas
summas un

5) zemes grāmatas šim īpašu-
mam ved Rīgas-Valmieras zemes
grāmatu nodaļā;

6) personām, kam ir kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, jāuzrāda
tādas līdz izso es dienai:

7) visi papīri un dokumenti,
attiecošies uz pārdodamo īpa-
šumu, ir atvērti publiskai apska-
tīšanai Rīgas apgabaltiesas 3. ci-
vīlnodaļas kancelejā. 9851

Jumpravā. 1930. g. 1. jūlijā.
Tiesu izpildītājs A. Ozoliņš.

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

1) Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 340,64 ar procentiem,
soda naudām, termiņmaksām un
izdevumiem, 1930.g. iS.septembrī,
pulksten 10, Rīgā, Rīgas apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
pirmā publiskā vairāksolīšanā
pārdos Pētera Anža d. Ozoliņa
nekustamu īpašumu, kas atrodas
Madonas apriņķī, Vējavas pag.
un sastāv no lauku mājas
,,Kalm - Skrandas JNb 2" ar
zemes grāmatu reģistra JVs 2498
un aptver 85,76 pūrvietas zemes
ar 87,77' taksācijas ienākumu
rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 2700,— ;

3) īpašums apgrūtināts ar hr-
potēku parādiem par Ls 2400,—
un 400 krievu cara rubļiem ar

procentiem un izdevumiem;
4) solīšana sāksies saskaņā ar

Civ. proc. lik. 1871. p. no no-
vērtējuma summas, vai no hipo-
tēku parādu un priekšrocīgu pra-
sību kopsummas, skatoties, kura
no šām summām būs augstāka
ūtrupes dienā;

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

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

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

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

Madonā, 1930. g. 14. jūlijā.
9852 Tiesu izp. v. i. A. Šterns.

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

1) Valsts zemes bankas prasībā
pai\Ls 323,17 ar soda naudām,
termiņmaksām un izdevumiem,
1930. *g. 18. septembrī, p!kn. 10,
Rīga, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē pirmā publiskā
izsolē pārdos And-ēja Andreja
dēla Kaminska nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.,
Praulienas pagastā un sastāv no
lauku mājas ,,Silieši JVs 11F,
HFa" ar zemes grāmatu reģistra
JVs 8635, un aptver 22,11 ha
zemes, kuras vērtība aplikšanai
ar nodokļiem ir Ls 1635,—;

2) ka īpašums novērtēts pār-
došanai izsolē par Ls 5300;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 5800,—
ar procentiem, soda naudām un
izdevumiem;

4) solīšana sāksies saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1871. p. no novēr-
tējuma summas, vai no hipotēku
parādu un priekšrocīgu prasību
kopsummas, skatoties, kura no
šīm summām būs augstāka iz-
soles dienā;

5) personām, kas vēlas pieda-
līties vairāksolīšanā, ir jāiemaksā
10% no apvērtēšanas summas kā
drošības nauda, un

6) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kam ir kādas tie-
sības nepielaist šā īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpierāda
līdz izsoles dienai.

Visi raksti un dokumenti, kup
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rigas apgabaltiesas
3. civīlnodaļs kancelejā.

Madonā, 1930. g. 14. jūlijā.
9853 Tiesu izp. v. i. A.Šterns.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8 paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nodaļas prasībā pai
Ls 87,33 ar sodu %, pēc Lat-
gales apgabaltiesas 1. civ. nod.
rīkojuma no 1929. g. 30. no-
vembra JNb 12035, 1930. g. 20. sep-
tembrī, pulksten 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Mel-
kuļa Teklas d. Belinska nekusta-
mo ipašumu, kas atrodas Ludzas
apriņķī, Nautrēnu pagastā, Za|-
muižā ar zemes grāmatu reģistra
JVs 9195 (LXXIII sēj.) un sastāv
no Zaļmuižas muižas atdalītām
,,Kļavām" JVs 28F mājām ar
15,47 ha zemes platībā;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1500,—;

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

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
I. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 14. jūlijā.
9854v Tiesu izp. ļ. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nodalās prasībā par
Ls 63,80 ar soda %, pēc Lat-
gales apgabaltiesas 1. civ. nod.
rīkojuma no 1930. g. 12. aprīļa
JVs 5393, 1930. g. 20. septembrī,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Donata
Vinca d. Dupuževa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Jarmlat-
gales apriņķī, Viļakas pagastā,
Viļakas biezi apdz. v. Krista
ielā JVs 7, ar zemes grāmatu
reģistra JNb 3200 (32. sēj.) un
sastāv no Marienhauzenas muižas
atdalīta zemes gabala JVe 1275.
ar 9020 kv. m zemes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 500,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 400,—;

4) ka personām, kas vēlas pie
torsiem dalību ņemt, jāiemaksā

zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas šiir
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
1. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 14. jūlijā.
9855v Tiesu izp. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JNs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nod. prasībā par Ls 163,85
ar soda %, pēc Latgales
apgabaltiesas 1. civ. nod. rīko-
juma no 1930. g. 12. aprīla
JNb 5342, 1930. g. 20. septembrī,
pulksten 10 rītā, Latgales apga-
baltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Izidora
Pitera d. Svilāna nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Varakļānu pagastā Maltas
muižā ar folv., ar zemes grāmatu
reģistra JVs 12768 (GX sēj.), un
sastāv no Varakļānu pag. Maltas
muižas ar folvarkiem atdalītām
,,Svilandruvas" JVs 28F mājām,
ar 13,99 ha zemes;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 2900,—;

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

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

Pessonām, 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.

.Rīgā, 1930. g. 12. jūlijā.
9856v Tiesu izp. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

!) Valsts zemes vba' nkas Rē-
zeknes nodaļas prasībā par
Ls 130,32 ar soda %, pēc
Latgales apgabaltiesas 1. civ.
nod! rīkojuma no 1930. g. 12. ap-
rīļa JVs5330, 1930. g. 20. septem-
brī, pulksten 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos Bo-
leslava Jura d. Briška nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apriņķī, Viļēnu pagastā, Rado-
poles muižā, ar zemes grāmatu
reģistra JVs 13836 (GXX sēj.), un
sastāv no Radopoles muižas at-
dalītām ,,Dārzi" JVs 34F, 34Fa
mājām, ar 13,05 ha zemes pla-
tībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1700,—;

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

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

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
1. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. !4. jūlijā.

9857v Tiesu izp. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. ie:. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē
zeknes nodaļas prasībā par
Ls 91,12 ar soda %, pēc Lat-
gales apgabaltiesas 1. civ. nod.
rīkojuma no 1930. e. 12. aprīļa
JVe 5339. 1930. g. 20. septembrī,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Trofima
ļāņa d. Kovalenko nekustamo

īpašumu, kas atrodas Ludzas
apriņķī. .Mērdzenes pagastā, Miš-
kino sādžā, ar zemes grāmatu
reģistra JVs 7486 (56. ' sēj.), un
sastāv no zemniekiem piešķirtas

viensētas X? 1. ar 13,030 ha
zemes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 1100.—;
.3) ka bez augšminētās prasības

īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 1000,—:

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmita daļa no apvēr-

summas;

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodanv- īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
1. civīlnodaļas kancelejā.

Rigā, 1930. g. 14. jūlijā.
9858v Tiesu izp. j. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kūļa
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVe 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nodaļas prasībā par Ls
-112, 99 ar soda %, pēc Latgales
apgabaltiesas 1. civ. nod. rīko-
juma no 1930. g. 8. maijā JVe 6116
un Zilupes krāj-aizdevu sabiedrī-
bai Ls 195,01 sant., 1930. g.
20. septembrī, pulksten 10 rītā,
Latgales apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jēzupa Ādama d. Stuča
nekustamo īpašumu, kas atrodas
Ludzas apriņķī (Landskaronas)
Šķaunes pag., Suškovas sādžā, ar
zemes grāmatu reģistra JVe 10082
(82. sēj. ), un sastāv no zemnie-
kiem piešķirtās zemes viensētas
JNb 6, ar 1,094 ha zemes platībā;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 200,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 700,— ;

4; ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvērtē-
šanas summas;

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
I. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 14. jūlijā.
9859v Tiesu izp. I. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVe 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas, Rē-
zeknes nodaļas prasībā par
Ls 116,27 ar soda %, pēc
Latgales apgabaltiesas 1. civ.
nod. rīkojumu no 1930. g. 22.
maija JVe 6764, 1930. g. 20. sep-
tembrī, pulksten 10 rītā, Latgales
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē publiskos torgos pārdos
Paula Andreja d. Vencova neku-
stamo īpašumu, kas atrodas Jaun-
latgales apr., Purvmalas pag.
Bokovas muižā ar zemes grā-
matu reģistra JVe 1839 (19. sēj.)
un sastāv no Purvmalas pag.,
Bokovas muižas atdalītām ,,Mi-
kazenu JVe 212F" mājām ar
t,99 ha zemes platībā;

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

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 500,—;

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

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

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

Visi papīri un dokumenti, attie-
cošies uz pārdodamo īpašumu, ir
ieskatāmi Latgales apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1930. g. 12. jūlijā.
9860v Tiesu izp. J. Kalaus.

Latgales apgabaltiesas Daugav-
pils 2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Daugavpilī,
Domes ielā JVs 8, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas Rē-
zeknes nodaļas prasībā par
Ls 37,68 ar soda %, pēc Lat-
gales apgabaltiesas I. civ. nod.
rīkojuma no 1930. c. 28. aprīļa
JNb 5771. 1930. g. 20. septembri,
pulksten 10 rītā, Latgales ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē
publiskos torgos pārdos Grigorija
Jēzupa d. 7.eimaļa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Rēzeknes
apr., Kaunatas pag. Baltiņu
folvarkā ar zemes grāmatu reģ.
.Ne 11655 (98. sēi.) un sastāv no
Kaunatas pag. Baltiņu folv.
atdalītām Spodras X? 16F mājām
ar ' .25 ha zemes platībā:

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

3) ka bez augšminētā* prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem paLs 500,--:

4) ka personām, kas vlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksš
zalogs - desmitā daļa no apver-

summis:

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. tiesu izpildītājs, saskaņā ar
Civ. proc. lik. 1030. un 1031. p.
paziņo, ka 1930. g. 23. jūlijā,
pulksten 10 rītā, Spēļu muižā
atrodošas Maltes upē. Maltas pag.
atklātā izsolē pārdos Plivinu
Lufta kustamo mantu, sastāvošu
no 140 kub. asīm priedes un egles
koka stencelēm un novērtētu
par Ls 3000,—.

Izzināt mantu sarakstu, no-
vērtējumu u. apskatīt pārdodamu
mantu varēs pārdošanas dienā
uz vietas. 9873v

Tiesu izpild. P. L'pinskijs

"€itu i&stUMu
sludinājumi.

i. *

Dzelzceļu īecfiniskā direkcija
izdos rakstveida izsolē š. g.
24. jūlijā, pulksten 12 dienā,
ist. JNb 309,

šādus būvdarbus:
1) Katlu mājas, krāsotu va-

gonu žāvētavas un materiālu
noliktavas uzbūves darbus Rīgas-
Prečustac, droš. nauda Ls 2000.

2) Preču šķūņa uzbūves darbus
Kurciemā p. p., droš. nauda
Ls 50.

3) Preču šķūņa uzbūves darbus
Apšuņes stac, droš. nauda Ls75.

Tuvākas ziņas izsniedz Gogoļa
ielā JNb 3, istaba JNb 311, darba
laikā. L2519 9898

Rīgas notārs V. Kanskis,
uz Friča Paula dēla Vulfa 1930. g.
15. jūlija lūgumu ar reģ. JVe 6720.
izsludina, ka Fricis Vulfs atsauc
un anullē ģenerālpilnvaru izdotu
Kārlim Priedaikam un aplieci-
nātu Rīgas notāra V. Kanska
kantorī 1930. g. 14. martā ar
reģ. Ne 2509 līdz ar visiem tālāk
pilnvarojumiem. 9884 v

Notāra v. i. Ged. Rērents.

Aizputes pol. iet. priekšnieks
paziņo, ka 1930. g. 28. jūlijā,
pulksten 10. pārdos Sieksātes
pag. Dorbes mājās otrā atklātā
ūtrupē kust. mantu, pieder, f-mai
,,Brāļi Rudbachi", sastāvošu no
viena tvaika katla, vienas celmu
laužamās mašīnas, vienas dzelzs
ēvelējamas mašīnas, divām
dzelzs transmisijām, viena dzelzs
damkrata, vienas celmu ierīces ar
ķēdi, 15 koka vagonīšiem uz dzelzs
asīm un riteņiem, vienas mašīnu
šķūņa-darbnīcas un vienas no
dēļiem būvētas nojaucamas ba-
rakas un novērtētu kopā par
Ls 3580,— parāda piedzīšanai,
saskaņā ar 6. rajona darba inspek-
tora š. g. 31. janvāra rakstu JVe224
un Vispārējā apdrošināšanas sab.
nelaimes gadījumos 5. jūnija
rakstu. 1* 9793v

Rigas radiofons izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju JNb 21176, kā
nozaudētu. izdotu 1928. g
19. martā ar Latvijas Jaunatnes
Sarkanā Krusta centrālās komi-
tejas vārdu. L 251" "895

Miinas pagasta padome
izdos mazāksolīšanā šā gada
26. jūlijā, pulksten 10 no rīta,
Blīdienas pagasta namā pagasta

ārsta mājas
pārbūves darbus.
Solīšanas dalībniekiem jāie-

maksā 1"" ,, drošības nauda.
Sīkāki noteikumi ieskatāmi pa-

gasta valdē katru dienu no pulkst.
9 līdz 15. 9877a

Pagasta valde.

Dzelzceļu techn. flīrekcīja,
Rīgā, Gogo|a ielā JNb 3, ist. 308-a,
š. g. 26. jūlijā, pulkst. 10, izdos

rakstveida sacensībā

aiiēiii akas urbšanu
Viesītes stacijā.

Drošības nauda Ls 300,—.
Ar sacensības noteikumiem var

iepazīties direkcijā, ist. 308-a,
nopīkst. 10—14. L25I7 9897



Ludzas apr. pol. 3. iec. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 23. jūlijā,
pulksten 10, Zilupē, uz tirgus
laukuma pārdos Kopela Lāzera
kustamu mantu, sastāvošu no
diviem balti niķelētiem patvā-
riem, vērtībā Ls 120,—, dēļ ap-
drošināšanas prēmijas piedzīšanas
saskaņā ar Ludzas pils. un apr.
skolotāju un pašvaldības darbi-
nieku slimo kases rakstu no
1930. g.4. jūnija JNb 1286. 9876v

Bases pagastam,
Aizputes apr., 6 klasīgai pamat-

skolai vajadzīgs

sfooīotāļs
ar pilnas pamatskolas tiesībām,
muzikāls un sabiedrisks darbi-
nieks.

Vēlēšanas notiks pagasta pa-
domes sēdē š. g. 26. jūlijā, pīkst.
10,pagasta namā ,,Biržu" muižā.

Alga pēc kategorijas, ko saņem
no apriņķa valdes, brīvs dzīvoklis
ar apkurināšanu un apgaismo-
šanu un apm. 2 ba dienesta
zemes.

Kandidātu kungi tiek lūgti
ierasties personīgi, ņemot līdz
vajadzīgos dokumentus, vai pie-
teikties rakstiski līdz vēlēšanu
dienai, adr. c. Aizputi.

Tuvākā dzelzceļu st. Aizpute
23 km, Aizputes-Kuldīgas auto
sat. ,,Lipaiku" pieturas p-kts ap
10 km. 1 9644z

Bases pagasta valde.

Balvu pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi ser. KZ JN°004873,
izdotu no šīs pagasta valdes
1928. g. 13. jūlijā ar reģ. JNb 5673
ar Rozālijas Garais vārdu. 8815z

Kazdangas pagasta valde izslud.
par ned. zirga pasi JNb 693, izd. no
Rudbāržu pagasta valdes 1928.g
19. maijā ar Miķeļa Bērziņa v.

Purvmales pagasta valde izslu-
dina par nederīgām, zemāk mi-
nētas pases, kuras pieteiktas par
nozaudētām:

1) Latvijas pasi ser. KT JNb
020399, izd. no Purvmales pag.
valdes 1928. g. 6. oktobrī ar Jāņa
Smislova vārdu;

2) Latvijas pasi ser. KP
JNb 020646, izd. no Purvmales
pag. valdes 1928. g. 15. martā
ar Annas Sockovs vārdu;

3) Latvijas pasi JNb 5130, izd
no Augšpils pag. valdes 1925. g.
26. augustā ar Aleksandras Jē-
kaba m. Lomovskijs vārdu.

Tukuma-Talsu apr. policijas
1. iec. priekšnieks izsludina par
nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi JNb 1574, izdotu no
Tukuma pilsētas policijas 1920. g.
12. maijā ar Johana Andreja d.
Žtolceris vārdu. 8809z

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi CT JNb
001080, izdotu no Ventspils pil-
sētas policijas priekšnieka 1928.g.
22. februārī ar Lavīzes-Annas
Grieze vārdu. 881 Oz

Bēnes pagasta
Jelgavas apriņķa6-kl. pamatskolai
(200 m attālumā no stacijas)
vajadzīgi:

skolotājs-pārzinis
(vīrietis) un

2 skolotāji (jas).
Vēlami sabiedriski—muzikāli

darbinieki.
Kandidātus lūdz iepriekš vēlē-

šanām rakstiski pieteikties līdz
š. g. 27. jūlijam iesniedzot doku-
mentus par izglītību, līdzšinējo
nodarbošanos un veselību.

Vēlēšanas notiks š.g. 8. augustā
pulksten 10 rītā, vietējā pagasta
namā, tuvu pie stacijas.

9878v Valde.
Iekšlietu ministrijas pasu nod.

izsludina par nederīgu nozaudēto
ārzemju pasi JNb 687, izd. Rīgā,
1928. g. 4. februārī ar Kārļa
Krastiņa vārdu. 9885v

Balvu pagasta valde izsludina
par nozaudētu Latvijas iekšzemes
pasi sērija KT Ns 015005, izdotu
no Balvu pagasta valdes 1928. g
19. aprīlī ar reģistra Ns 4205 ar
Jēzupa Pastors vārdu. 8814z

Liepājas-Aizputes apr. policijas
1. iec. priekšnieks izsludina par
nederrgu nozaudēto Latvijas pasi
ser. BV JNs 009326, izdotu no
Dunalkas pagasta valdes 1928. g5. janvārī ar Pētera GrietensI vārdu. 881Iz

Aulejas pagasta valde izsludina
par ned. nozaudētus šādus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes
pasi JZ JNb 029804, izdotu no
Aulejas pagasta valdes 7. jūlijā
1928.g. ar Feodosi . jas Feodora m.
Semjonovs vārdu un 2) Latvijas
iekšzemes pasi JT JNb 003310, izd.
no Aulejas pagasta valdes 1928.g.
3. martā ar Pētera Jāzepa d.
Dzalba vārdu. 886Iz

Cesvaines pagasta valde izslud.
par ned. nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, sērija MT JNb
010342, izdotu no Praulienes pag.
valdes 1927. g. 15. decembrī ar
Jāņa Čakanovska vārdu. 9021z

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi JNb NJ
000165, izd. 1930. g. 8. augustā
no Madonas apr. pr-ka palīga
1. iecirknī ar Izota f omina vārdu.

Maksātnespējīgā Ādolfa Steg-
maņa kreditori tiek uzaicināti uz

kreditoru sapulci,
kas notiks š. g. 22. augustā,
pulksten 17 dienā, Jelgavas ap-
gabaltiesas telpās, istabā JNs 15.

Dienas kārtība:
1) Jautājums par konkursa iz-

beigšanu.
Konkursa valdes priekšsēd.

9833v privātadv. A. Grauze.

$>ažādi
sludinājumi, ļ

Ilūkstes apriņķa policijas 1. iec.
priekšnieks izsludina par ned.
šādus dokumentus, kas pieteikti
par sadegušiem: 1) Latvijas
iekšzemes-pasi ser. KL JNb 007788,
izd. no Laucesas pag. valdes 1927.
gada 12. dec. ar Olimpiadas Voro-
novs, dzim. Ignajevs vārdu;
2) Latv. iekšzemes pasi ser. KL
JNb 022839, izd. no Silenes pag.
valdes 1928. g. 9. februārī ar
Annas Egelovičs vārdu; 3) Latv.
iekšz. pasi ser. KL Ns 022840,
izd. no Silenes pag. valdes 1928. g.
9. februārī ar Mikela Eeelovičs v.

Ropažu pag. valde izsludina par
ned. šādus nozaudētus dokumen-
tus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
JNb NP JNb 016787, izdotu no Ro-
pažu pagasta valdes 1927. g.
27. oktobrī ar JNb 387 ar Alfona
Reiskarta vārdu; 2) Latvijas
iekšz. pasi NP JNb 016873, izdotu
no Ropažu pagasta valdes 1927.g.
2. novembrī ar JNb 473 ar Kārļa
Ancēna vārdu; 3) zirga pasi
JNb 207, izdotu no Ropažu pag.
valdes 1925. g. 23. decembrī ar
Kārļa Ancēna vārdu. 8816z

Saukas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus, izdotus ar Krišjāņa
Jura d. Balodis - Brosans vārdu:
Latvijas iekšz. pasi ser. KV
Ns 017298, izd. no Saukas pag.
valdes 1928. g. 24. janv. un
kara klaūs. apliecību JNs 6659,
izd. no Jēkabpils - Ilūkstes kara
anr. or-ka 1925. e. 31. decembrī

Rigas Kalpotāju artelis
„Ekspress"
sasauc svētdien, š. g. 3. augustā,
pulksten 9 rītā, arteļa telpās,
Rīgā, I. Zirgu ielā JNs 17, augšējā
zālē

āvfcmrtēju

pilni biedru sapulci.
Dienas kārtība:

1) Sapulces amatpersonu vēlēs.;
2) Steidzošs māju remonts lielā

Zirgu ielā JNb 17;
3) Dažādi priekšlikumi.

Ja š. g. 3. augustā nebūtu sa-
nācis pulksten 9 rītā vajadzīgais
pēc statūtiem biedru skaits, tad
tai pašā dienā, pulksten 10 rītā,
notiks otrreizēja sapulce, kura
būs pilntiesīga pie katra biedru
skaita un viņas lēmumi galīgi.

Biedru priekšlikumi tiks pie-
ņemti arteļa kantorī, I. Zirgu ielā
JNb 17, līdz š. g. 30. jūlijam,
pulksten 15. 9886v

Holandes akc. sab.
N. V. Houtsleepdienst en HandeI

Maatschappij Rotterdamā,
Latvijas nodaļa Rīgā,

paziņo, ka ar sludinājumu „Va!d.
Vēstn." JNb 12 no 1927.g. 17.janv.
ievadītā sabiedrības Latvijas no-
daļas likvidācija ir tagad

galīgi nobeigta.
Rīgā, 1930. g. 15. jūlijā.

Likvid. kommis. pilnvarnieks
9891 Latvijā F. Samson

Pazaudēta gatavības apliecību,
izd. no Valsts Rēzeknes židu
vidusskolas, 1927. g. 13. jūnijā
ar JNb 115/147 ar Semjona Gasela
vārdu. 9882v '

K. 1.MM dd kredītu pārvalde
(Valdemāra ielā JNb 10 12),

iegādās
uz š. g. 7. un 11. jūlija rakstveida izsoļu

nosacījumiem
1930. g. 23. jūlijā, pīkst. 11,

1) Linu diegus: pēc saraksta, apm 26 kg
2) Bērza degutu 100° »
3) Mazutu 250 »
4) Piķi 36 »
5) Vasku 20 »

Izsole notiks Kara ministrijas Budžetu un kredītu pārvaldē,
Valdemāra ielā JNb 1012 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a, izsoļu
telpās augšā norādītā dienā un stundā.

Izsoles drošība — 5°,, apmērā no piedāvājuma kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi — Kara ministrijas Budžetu un kreditu
pārvaldes apgādibas nodaļā, Valdemāra ielā JNb 10/12, dz. 4, istaba 7,
katru darbdienu parastā darba laikā. 990Iz L 2532

K. L Budžetu un Mitu pārvalde
(Valdemāra ielā JNb 10/12)

izdos sacensībā
1930. g. 23. jūlijā, pīkst. 13:

1) Benzīna cisternas ierīkošanu Krustpils aerodromā. Darbu
nobeigšanas termiņš — 1930. e. 15. oktobris.

2) Elektriskā lifta savešanu lietošana: derīgā kārtībā Kara ministrijas
ēkā, Valdemāra ielā JNb 10/12, Elizabetes ielas trepju telpā.
Darbu nobeigšanas termiņš — 1930. g. 30. oktobris.

Sacensība notiks Kara min. Budžetu un kredītu pārvaldē,
Valdemāra ielā JNb 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a, izsoļu
telpās, augšā norādītā dienā un stundā.

Piedāvājumi sacensībā nodrošināmi 5% apmērā no piedā-
vājumu kopsummas.

Tuvāki paskaidrojumi Kara min. Budžetu un kreditu pār-
valdes apgādības nodaļā Valdemāra ielā JNb 10/12, dz. 4, istaba 7,
katru darbdienu parastā darba laikā. 9804z L 2547

i 1.Budžetu un kreditu pārvalde
(Valdemāra ielā JNb 10/12)

iegādās rakstveida izsotē
I. 1930. g. 28. jūlijā, pīkst. 11,

1) Linu-kokvilnas audumu A. L. K. XXVI —
tiks — 100, krāsots 648 mtr.

2) Dažādu samēru valgus, apm 48.680 .,
3) Gultas segas, vilnas 7.000 gab.
4) Dažādas šķiras tūbu, apm 1.342 kg
5) A. K. XI dermatins — 133, brūnā krāsā . 280 mtr.
6) Zoļu ādas un dažādas padas, apm 114.486 kg
7) Dažādas ādas cimdiem un apģērbiem . . . 4.440 kv. mtr.

II. 1930. g. 30. jūlijā, pīkst. 11,
1) Galvas sildītāji, aizsargu un melnā krāsā . 6.528 gab.
2) Vilnas cimdi, aizsargu un melnā krāsā . . 30.238 pārus
3) Vilnas zeķes 1.000 ,,
4) Vilnas virskreklus 79 gab.
5) Lidotāju-šoferu acteņu pūkainu apšuvi . . 134 mtr.
6) Papi zīmotnēm 130 kg
7) Papi cepurēm 524 ,,
8) Krāseļļu 407 ,,

Izsoles notiks Kara ministrijas Budžetu un kreditu pārvaldē,
Valdemāra ielā JNb 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a, izsoļu
telpās augšminētās dienās un stundās. v

Izsoles drošība — 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas.
Tuvāki paskaidrojumi — Kara ministrijas Budžetu un kreditu

pārvaldes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 4, istaba 7,
katru darbdienu narastā darba laikā. 9902z I. 2537

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

zdos jauktā izsolē
1930. g. 30. jūlijā, pīkst. 13,

dtiga:
1) Izolācijas ierīkošanas darbus gaļas sālītavā, Intendantūras

galvenās pārtikas noliktavas ēkā JNs 19 par Ls 8.027,80.
Darbu nobeigšanas termiņš 1930. g. 15. oktobris.
2) Sliežu ceļu ierīkošanas un ceļu bruģēšanas darbus bij.

,.Kaūčuka" fabrikā, Slokas ielā JNb 24/26/28 par Ls 7.087,65.
Darbu nobeigšanas termiņš 1930. g. 15. oktobris.
Izsole notiks Kara ministrijas Budžetu un kreditu pārvaldē,

Valdemāra ielā JNb 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a, izsoļu
telpās, augšā norādītā dienā un stundā.

-liepājā;
3) Remontdarbus Kara ostas (I grupas ēkā JN° 54 nar

Ls 10.995,27. l
Darbu nobeigšanas termiņš 1930. g. 30. novembris.
Izsole notiks Kara būvniecības pārvaldes VI rajona darbu

vadītāja telpās, Liepājā, Kara ostā, Lāčplēša ielā JNb 24, augšā no-
rādīta dienā un stundā.

Piedāvājumi izsolēs nodrošināmi 5% apmērā no šeit uzrādīto
atsevišķo posteņu summas.

Tuvāki paskaidrojumi par izsolēm —Kara ministrijas Budžetu
un kreditu pārvaldes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā JNb 10/12
dz. 4, istaba 7, Kara būvniecības pārvaldes techniskā daļā, Rīgā '
Citadelē JNb 24, bet par izsoli Liepājā — arī attiecīgā izsoles vietā
katru darbdienu parastā darba laikā. 9900z L 2527

Jūrniecības departaments
1930. g. 26. jūlijā, pulksten 12,

izdos jauktā izsolē

Rīgas eksportostas kanalizācijas izbūves tts.
Drošības nauda Ls 1500,—.
Izsoles noteikumus izsniedz dep-ta Rīgas ostas būvvadībā

Valdemāra ielā 1-a, 15. istabā, darba laikā. L 2524 9899 '

K. I Budžetu un kreditu pārvalde
(Valdemāra ielā JNb 10/12),

izdos jauktā izsotē
1930. g. 25. jūlijā, pīkst. 11,

svoisns liellopu soļus pieodi
Rīgas, Bolderājas un Daugavgrīvas garnizonu vajadzībām, atkarībā
no piedāvātām cenām:

a) par laiku no 1930. gada 1. augusta līdz 1931. gada 1. aprīlim,
apm. 160 ton.;

h) vai par laiku no 1930. gada 1. augusta līdz 1930. gada 1. de-
cembrim, apm. 73 ton.
Izsoles drošība Ls 40,— no katras piedāvātās tonnas.
Izsole notiks Kara ministrijas Budžetu un kreditu pārvaldē,

Valdemāra ielā JNb 10/12 (ieeja no Elizabetes ielas), dz. 1-a, izsoļu
telpās augšā norādītā dienā un stundā.

Tuvāki paskaidrojumi Kara ministrijas Budžetu un kreditu
pārvaldes apgādības nodaļā, Valdemāra ielā JNb 10/12, dz. 4, istaba 7,
katru darbdienu parastā darba laikā. 9903z L 2541

Tautas labklājības ministrija
izsludina rakstveida izsoli uz

75 metāla bērnu gultiņu un 75 bērnu gultiņu ma-
traču piegādāšanu valsts Liepājas zīdaiņu namam.

Rakstveidu piedāvājumi, apmaksāti ar attiecīgu zīmognodevu,
iesūtāmi Tautas labklājības ministrijai, Rīgā, Skolas ielā JNs 28,
dz. 4, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu ,,Uz bērnu gultiņu un matraču
piegādes izsoli", ne vēlāk, ka līdz š. g. 25. jūlijam, pīkst. 11. Turpat
var iepazīties ar gultiņu zīmējumu un matraču drēbi un saņemt
tuvākus noteikumus.

Pie piedāvājuma iesniegšanas jāiesniedz nodrošinājums 5%
apmērā no piedāvājumā uzrādītās kopsummas. 9835z

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina vafcstveida socensifios
1930. g. 7. augustā uz atsperu pārbaudāmo presi ar hidraulisko

pumpi,
1930. g. 7. augustā ,, tvaika-gaisa apkures iekārtošanu Rīgas

Preču depo darbnīcās, 9896
1930. g. 11. augustā ,, vienstatņa karuseļvirpmašīnu, pēc apraksta.

Sacensību sākums pīkst. 11 rītā, ist. 121. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā JNs 3, ist. 103. L 2514

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums.

1930. g. 9. burtnīca
iznākusi un dabūjama Valsts
tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, kur
arī vienīgi jāgriežas ar piepra-

sījumiem.

Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,50
ar piesūtīšanu . „ 0,56

Saturs:
87) Likums par Daugavpils-

Ilūkstes zemes grāmatu
nodaļu.

88) Likums par Rēzeknes-
Ludzas-Jaunlatgales zemes
grāmatu nodaļu.

89) Pārgrozījums līkumā par
valsts kreditiem lauksaim-
niecības būvniecībai.

90) Pārgrozījumi un papildinā-
jumi rīkojumā par zīmog-
nodevu un Vekseļu likumos.

91) Papildinājums likumā par
apdrošināšanas nodokli.

92) Likums par ripojošā inven-
tāra iegādāšanu valsts dzelz-
ceļiem ārpus tekošā budžeta.

93) Likums par Nikolaja
Ivana d. Vittenburga testa-
menta noteikumu atcelšanu.

94) Pārgrozījums noteikumos
par jūrniekiem.

95) Tieslietu ministrijas iekārta.
96) Pārgrozījumi un papildinā-

jumi Nodokļu nolikumā.
97) Pārgrozījumi un papildinā-

jumi likumā par akcīzes
nodokli no tabakas un taba-
kas izstrādājumiem, čaulī-
tēm un sērkociņiem.

98) Pārgrozījumi un papildinā-
jumi Civillikumos.

99) Papildinājumi Krimināl-
procesa likumos.

100) Pārgrozījumi un papildinā-
jumi Civilprocesa likumos.

101) Pārgrozījums ceļu sarakstā,
kas pievienots nolīgumam
starp Latviju un Igauniju
par pierobežas joslas ceļu
kopēju lietošanu (Lik. kr.
1924. g. 70).

102) Pārgrozījums noteikumos
par atlīdzību automobiļu
un motociklu un to vadītāju
pārbaudītājiem.

103) Pārgrozījumi likumā par
nekustamas mantas iegūša-
nas, lietošanas un pārvaldī-
šanas ierobežošanu.

Tirdzniecības un rūpniecības akc. sab. «GRAUDS", Zilupē,
Bilance 1930. g. 1. janvāri.

Aktīvs. Ls Ls Pasīvs. Ls
Nekustams īpašums .... 61071, 44 Akciju kapitāls 100000,—Inventārs 180 686,27 Rezerves kapitāls 435,01

Nakosa gada izdevumi: Hipotēkāriskie aizņēmumi iekšzemes 39 937 —
a) apdrošināšana 626,50 Maksāšanas vekseļi un akcepti . . . 74 276,10b) procenti 900,70 Kreditori, iekšzemes .... 44588.c) kant. piederumi.... 400, — 1 927,20

Kase:
Skaidrā naudā 58,94
Dibitori atklāti 6 100^—
Pārejošas summas 500,—
Zaudējums 1929. g 8 892,38

Ls 259 236,23 Ls 259 236,23

Peļņas un zaudējumu konts.
Zaudējums. Ls Ls Peļņa.

Algas un atalgojumi darbiniek. 1200,— Ienākumi ' no kustamas un nekusta-
Tekošie izdevumi: mas mantas ekspluatācijas:

Reklāma 126,17 īres nauda 6 000 —
Kancelejas pieder 38,36 1928. g. peļņas atlikums 325 —
Dažādi izdevumi . . ; . . 515,07 679,60 Tīrs zaudējums 8 892,38

Nodokļi:
Tirdzniecības zīme 150,—
Kapitāla nodoklis 175^— 325,
Apdrošināšana ~ 724,62
Procenti g 58122
Amortizācija 1771,86
Zaudējums uz precēm ... 4935^08

Ls 15 217,38 Ls 15 217,38
9658v VALDE.
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