
Nolīgām» starp Latviju un Lietuvu par Latvijas-Lietuvas robeža pāriešanas notei-kumiem pierobežas joslā dzīvojošiem šo valstu pilsoņiem
Pārgrozījumi noteikumos par kara zinību pasniedzēju atalgojumu.

Nolīgums
starp Latviju un Lietuvu
par Latvijas-Lietuvas ro-
bežas pāriešanas notei-
kumiem pierobežasjoslā
dzīvo j ošiem šo valstu pil-

soņiem.
Latvijas valdību,_ kuru reprezentē:

Latvijas ārkaitejais sūtnis un pilntiesīgais
ministrs Lietuvā Antons Balodis un iekš-
lietu ministrijas administratīvā departa-
menta vicediiektors Valdemārs Ludiņš
no vienas puses, un Lietuvas valdība,
kufu reprezentē: ārlietu ministrijas juri-
diski-administrativā departamenta direk-
tors Pranas Dailide un iekšlietu mini-
strijas pilsoņu apsardzības departamenta
direktors Jonas Danauskas no otras
puses, kuri apmainījušies savā starpā ar
pilnvarām, atrada tās labā un pienācīgā
Lrmā, vienojās par sekošiem noteiku-
miem :

1. pants
Par pierobežas joslu uzskatama 10 kilo-

metru plata josla uz katras valsts iek-
šieni, skaitot no robežas linijas. Latvijas
un Lietuvas pilsoņiem, kuji pastāvīgi,
bet ne mazāk kā sešus mēnešus, dzīvo
šai joslā, ir tiesības satiksmei ar otras
valsts pierobežas joslu saņemt leģiti-
mācijas kartiņa? pāriešanai pār robežu
turp un atpakaļ.

2. pants,
Ar leģitimācijas kartiņām robežu var

pāriet vienīgi taīs punktos (robežas pār-
ejas punktos), kuri šim nolūkam no-
zīmēti, vai tiks nozīmēti saskaņa ar
Latvijas Lietuvas 1921. gada 14. maija
konvencijas 3. pantu.
Piezīme Šī nolīguma 4. panta

piezīmē minētajiem leģitimācijas
kartiņu īpašniekiem atjauts pariet
valsts robežu savu saimniecību
robežās.

3. panta.
Leģitimācijas kartiņas izsniedz apriņķu

Priekšnieki, viņu palīgi un vietējas paš-
valdības iestādes.
Piezīme. Robežu apsardzības, po-

licijas, muitas iestāžu un dzelzsceļu
amatu personām leģitimācijas kar-
tiņas izsniedz viņu priekšniecība.

4. pants.
Leģitimācijas kartiņām jabut perso-

nām, izņemot gadījumus, kuri pare-
dzēti 12. pantā, tās derīgas sešiem mē-
nešiem un izlietojamas vairākkārtējai ro-
bežas panēsātai

P iezīme. Personām, kuru īpašumi
pārdalīti ar valsts robežu, šo per-
sonu piederīgiem un viņu strād-
niekiem saskaņā ar Latvijas-Lietuvas
1921. g. 14. maija konvencijas
5. pantu izsniedzamas gada leģiti-
mācijas kartiņas. Minētām per-
sonām, pārejot valsts robežu pār-
dalīto īp.šumu robežās, brīva

^
ku-

stība aiļauta vienīgi šo īpašumu
fobežās.

Gada leģitimācijas kartiņas derīgas
robežas pāriešanai ari robežas pār-
ejas punktos, saskaņā ar šī nolī-
guma vispārējiem noteikumiem.

. 5. pants.
Leģitimācijas kartiņas nav izsniedzamas

Pfonām , kuras atrodas zem tiesas iz-
^eklēšanas, vai policijas uzraudzības,

ai sodītas par noziegumiem, kā ari
{p'onim, kufas pienāk, vai tur aiz-
J7«», ka tās pārvadā vai slēpj kontr-

^ū ļ. vai korjtrbandistus, vai nodarbojas
ar lāgošanu.

Apstiprināts ministrukabineta
1924. g. 9. decembra sēdē.

Ārlietu ministrs L. Sēja.

Susitanmas
tarp Latvijos ir Lietuves del
tvarkos a b i e j q v a 1 s t y b i q pi-
liečiams, gvvenantiems pa-
sienio zonoje, šiq valstybiq

sienai pereiti.
Latvijos Vyriausybē, atstovaujama:

Latvijos Nepaprasto Pasiuntinio ir ļga-
lioto Ministerio Lietuvai Antano Balodžio
ir Vidaus Reikaļq Ministerijos Ādmini-
stracijos Departamentu Vice-Direktoriaus
Voldemaro Ludinio iš vienos pusēs, ir
Lietuvos Vyriausybē, atstovaujama : Už-
sieniiļ Reikaļu Ministerijos Teisiq Admi-
nistracijos Departamento Direktoriaus
Prano Dailidēs ir Vidaus Reikaļu Mini-
sterijos Piliečiiļ Apsaugos Departamento
Direktoriaus Joņo Danausko iš antros
puses, kurie pasikeite. jgaliojimajs atrado
juos geros ir tinkamos formos, susitaiē
del sekančiit flustatyinq:

1. straipsnis.
Pasienio zona laikomas abiejq val-

stybiq teritorijos ruožas po 10 klm
pločio j abi puses nuo sienos. Latvijos
ir Lietuvos pilieč ai nuolat bet ne ma-
žiaus 6 mēnesiii gvvene. šioje zonoje
turi teises gauti leidimus sienai pereiti
ten ir atgal susisiekimui su antros val-
stybēs pasienio zona.

2. straipsnis.

Su leidimais sienai pereiti leidžiama
pereiti sienq tik tuose punktuose (pa-
sienio perējimo punktai), kurie šiam
tisklui yra numatyti ar bus numatyti
sulig Latvijos-Lietuvos konvencijos, pa-
sirašytos 1921 m. ge gužēs 14. d. p. 3.

Pastaba: Savininkams leidimu. nu-
rodytq šios sutarties 4 str. pasta-
boje, leidžiama pereiti valstvbēs
siena, ukiti rybose.

3. straipsnis.
Leidimus sienai pereiti duoda ap-

skričiiļ viršininkai, jq pagelbininkai ir
vietos savivaldybit4 organai.

Pastaba: Pasienio sargybos, poli-
cijos, muitiniiļ ir gelžkeliii tarnau-
tojams leidimus duoda jq viršininkai.

4. stiaipsnis.
Išskyrus atvejus, numatytus 12 str.,

leidimai sienai pereiti privalo buti var-
diniai, duodami šešiq mēnesiq laikui ir
gali būti vartojami daug kārtu sienai
pereiti.

Pastaba: Asmenims, kuriq ukiai
perkisrsti vatetybine siena, taip pat
]\ļ giminētns ir darbininkams, sulig
Latvijos ir Lietuvos Konvencijos
1921 m gegužēs mēn. 14. d. 5 p,
duodami le.dimai sienai pereiti
visam metui. Nurodytiems asme-
nims, pērējus jiems valstybinĢ sienij
perkirsto ūkio rybose, leidžiamas
laisvas susisiekimastik jiems pri-
klausančm perkiistu ukiu srityje.

Metiniai leidimai sienai pereiti
tinka taip pat pereiti sienai pro
parubežinius perējimo punktus,
einant bendrais šios sutarties nuo-
statais.

5, straipsnis. .

Leidimai sienai pereiti negali buti
duodami asmenims teisiamiems, tardo-
miems bei esantiems po policijos prie-
žiura, nuteistiemš už kriminalinius nusi-

kalumus, taip pat asmenims, kuiie yra

pastebēti arba ļtariami pervezime bei
slēpime kontrabandos arba kontraban-
dinikq ir elgētaujantiems.

6. pants.
Nepilngadīgiem, kas jaunāki par 17

gadiem (iefkaitot) un aizbildniecībā dzī-
vojošam personām leģitimācijas kartiņas
izsniedzamas vienīgi uz viņu vecāku vai
aizbildņu pieprasījumu un ar viņu at-
bildību. Bērni līdz 15 gadiem (ieskaitot)
var pāriet robežu savu vecāku vai aiz-
bildņu pavadībā uz pēdējiem izsniegto
leģitimācijas kaitinu" pamata, pie kam
šais kaitinās ierakstāmi ari bērni.

7. pants.
Leģitimācijas kartiņas izsniedzamas

pēc klātpieliktā parauga latviešu un lie-
tuviešu valodās un taīs jāuzdod sekosi
dati: uzvārds, vārds, tēva vārds, dzim-
šanas datums vai vecums, pavalstniecība,
nodarbošanās, bērni jaunāki par 15 ga-
diem, dzīves vieta, sevišķas pazīmes vai
īpašnieka paraksts, pārejas punkta (vai
pārdalīta īpašuma) nosaukums, kā ari
satiksmes līdzekļi, ja tādus lieto robežas
pāriešanai un termiņš, līdz kuram kar-
tiņa derīga.

8. pants.
Ar leģitimācijas kartiņu izsniegšanu

saistīto izdevumu segšanai ņem īpašu
nodokli, kuru savsta'pēji vienojoties no-
teic abu nolīguma slēdzēju valstu iekš-
lietu ministrijas.

Piezīme. Šī nolīguma 4. panta
piezīmē minētās gada leģitimācijas
kartiņas izsniedzamas bez maksas.
Tāpat bez maksas izsniedzamas ari
šī nolīguma 12. pantā minētās ko-
lektīvās leģitimācijas kartiņas.

9. pants.
Izbeidzoties leģitimācijas kartiņas ter-

miņam, tā zaudē, savu derīgumu un
nav pagarināma.

10. pants.
Pārejot robežu caur vienu no pārejas

punktiem, jāgriežas atpakaļ caur to pašu
punktu.

11. pants.
Pēc katrreizējas robežas pāriešanas

leģitimācijas kartiņu īpašniekiem atļauta
uzturēšanās un brīva kustība otras valsts
pierobežas joslā ne ilgāki par 5 dienām.

1. piezīme. Valsts vai privātu
skolu skolniekiem, kuri pārgājuši
robežu ar leģitimācijas kartiņām, at-
ļauta nepārtraukta uzturēšanās un
brīva kustība pierobežas joslā vi'ā
viņu kartiņu derīguma laikā. Šis
atvieglinājums attiecas ari uz lauk-
strādniekiem, kuri, pārgājuši robežu,
stājas lauku vai mežu darbos otras
valsts pierobežas saimniecībās.

2. piezīme. Pārejot robežu un uz-
turoties otras valsts pierobežas
joslā, leģitimācijas kartiņa īpašnie-
kiem nav jāuzrāda citi dokumenti.

12. pants.
Gadījumos, kad aiz vietējiem apstāk-

ļiem vairākām personām nepieciešams
pāriet robežu kopīgi, kā piemēram val-
dības vai sabiednsku iestāžu organizētās
ekskursijās, zinātniskos vai izglītības no-
lūkos, reliģiozas ceremonijas, vai bēru
gājienos, pēc šeit pieliktā parauga iz-
sniedzamas kolektīvas leģitimācijas kar-
tiņas, kuras derīgas ne ilgāk par 48
stundām.

13. pants.
Ugunsgrēka gadījumā

^
pierobežas joslā

otras valsts ugunsdzēsēji un vietējie
iedzīvotāji var palīdzības sniegšanas no-
lūkā pāriet robežu līdz ar nepieciešamiem
dzēšanas līdzekļiem bez leģitimācijas kar-
tiņām un ārpus robežpārejas punktiem.

14. pants.
Atgriežoties atpakaļ pār robežu, leģiti-

mācijas kartiņas īpašniekam jāved līdzi

tai atzīmētie satiksmes līdzekļi, ja izvedot
uz ārzemēm pēdējie saskaņa ar valstu
muitas likumiem un noteikumiem aplie-
kami muitas nodokļiem.

6. straipsnis.
Nepilnamečiams iki 17 metiļ (jimtiuai)

leidimai sienai pereiti duodami tik jq
tēvams arba globejams reikalaujant ir
pastariļjiļ ātsakomybe. Vaikai iki 15 m.
(ļimtinai) gali pereiti sienai savo tēvq
arba globējq lydimi, sulig šiems
pāstariemsiems duotu leidimu, kuriame
šie vaikai privalo būtu jrašvti.

7. straipsnis.
Leidimai sienai pereiti duodami sulig

pridēto pavvzdžio Jatviiļ ir lietuviiļ kal-
bomis, ir juose reikia pažvmēti kas
seka: pavardē, vardas, tēvo vardas,
gimitno laikas arba amžius, pilietvbē,
užsiemimas, vaikai iki 15 metu, gvvena-
moji vieta, vpatingos žymēs arba savi-
ninko parašas, pereinimo jo punklo arba
perkirsto ūkio pavadinimas, taip pat
susisiekimo priemones, jeigu tokios
vartojamos siena, pereinant ir leidimo
galiojimo laikas.

8. straipsnis.
Padengimui sienai peržengti leidimq

davinējimo išlaidu už leidimus imamas
mokesnis, del kuno didump susi taria
abiejiļ v"alstybiq vidaus reikaļq mini-
sterijos.

Pa staba: Nurodytie /'e šios sutarties
4 str. pastaboje metiniai leidimai
sienai pereiti duodami be mo-
kesnio, Taip pat be mokesnio
duodami kolektvviniai leidimai,
numatyti šios sutarties str. 12.

9 straipsnis.
Leidimo sienai pereiti galiojimo laikui

pasibaigus, leidimas nustoja veike.j ir
negali bulu pratejtas.

10. straipsnis.
Pērējus siena, pro bet kurj perējimo

punkta, reikia grjžti pro tq palj punk'a..

11. straipsnis.
Kiekviena. kārta;, pērējus siena.,, lei-

dimo savtmnkui leidžiama be kliūčiq
gyventi ir persikelti iš vietos' j viela,
autros valstybēs pasienio zonoje ne
ilgiaus 5 dieoq.

1. P a s t a b a: Valdžios b'ei privatiniq
mokvklu mokiniams, perējusiems
siena, su leidimais sienai pereiti,
leidž'ama be kiiūčitj gvventi ir per-
sikelti iš vietos i .vieta, pasienio
zonoje visa. leidimo galiojimo laika..
Tokia pat lengvata suteikiama ūkio
darbininkams, kurie perēje siena,
stoja j lauko-ūkio bei mišķq darbus
antros valitybēs pasiemio zonos
ūkiose.

2. Pa staba: Pereinant sientj ir
gyvenant antros valstvbēs pasienio
zonoje rodymas bet kuri-iļ kitokiq
dokumentu leidimo sienai pereiti
savininkui neprivalomas.

12. straipsnis.
Tais atvējais, kai del vietos ap-

linkybiq, keliolikai asmeņu reikia drauge
pereiti siena., pav. ekskursijoms, ruo-
šiamoms valdžios bei visuomenēs jstaigq
mokslo arba svietimo ikslu, tikybiniq
procesiju, leidotuviu da!yviams, duodami
pridēto pavyzdžio kolektyviniai leidimai
dienai pereiti, galiojantieji 48 valandas.

13. straipsnis.
Ištikus antros vahtyoēs pasienio zonoje

gaisrui, gaisrininkai, taip pat vietos gyven-
tojai, gali,' tikslu teikti pagelbos, pereiti
siera, paēme . gaisrui gesinti ļrankius, be
leidimiļ sienai pereiti ir ne pro pereina-
muosius punktus.

14. straipsnis.
Griždaraas per sieta, leidimo sienai

pereiti savininkas privalo tuiēti prie save. s
tas susisiekimo priemones, kurios yra
nurodytos ductame jam leidime, jeigu
pervežirnas šiu priemonu per siera.,
einant susitariančiu šaii u mui ii Utatymais,
privalo būti apdētas mui.o mokesniafs.

jlaksa par .Valdības Vēstneši" sākot no 1. janvāra:
Saņemot ekspedīcijā:

par 1 mēnesi . 1 lats 50 sant.
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Par 1 mēnesi 1 lats 80 sant.
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ekspedicija — , g ,
pie atkalpārdevējiem — , 7 ^

Sludinājumu maksa:
. a) tiesu sludinājumi līdz 30 vien-

slejīgām rindiņām 3 lat. 60 sant.
par katru tālāku rindiņu . . — „ 12 ,

b) citām iestādēm un amata per-
sonām par katru vienslejīgu
rindiņu — . 16 .

c) privātiem par katru vienslejīgu
rindiņu (par obligat. sludin.) . — , 20 „

Latvijas valdības tiā^ oficiāls laikraksts
iznāk katru dienu, izjjemot
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15. pan's.
Katrs šī nolīguma noteikumu pārkāpums

sodāms pēc tās valsts likumiem, kur šis
pārkāpums izdarīts.

16. pants
Šī nolīguma ilgums neaprobežots. Tai

gadījumā, kad viena no nolīguma slē-
dzējām valstīm gribētu šo nolīgumu
uzteikt, viņai par to jāpaziņo cttsi valstij
sešus mēnešus iepriekš.

17. pants.
Šo nolīgumu apstiprina abu valstu val-

dības un pēc apstiprināšanas tas stājas
spēkā 1925. gada 1. janvārī.

Sastādīts tn parakstīts divos eksemplā-
ros latviešu un lietuviešu valodās, pie
kam abi teksti uzskatami par autentiskiem.

Kaunas, 1924. g. 18. oktobri.
A. Balodis. V. Ludiņš.

15. straipsnis.

Visokie šios sutanies nuostatņ peržen-
gimai baudžiami einant ļstatvmais tos
valstvbēs, kur;o;e peržengimas yra jvykfļ j,

16. straipsnis.
Šios sutarties galiojimo laikas neaprv-

botas. Afvē,y, je''gu viena susitariančiņ
valstybiiļ panoretiļ atsisakyti nuo sutarties,
ji privalo perspeti apie tai antra valstvb ^prieš 6 mēnesius.

17. straipsnis.
Šioji sutartis privalo būti abiejiļ vyriau-

svbit i patvirtinta ir patvirtinus igvja galios
nuo 1925 m. sausio 1 d.

Sustatyta ir pasirašyta dviejuose ekz'em-
plioriuse latviiļ ir lietuviit kalbomis, laikant
abudu tekstu autentingais.

Kaune, 1924 m. spaliu. 18 d.
P. Dailide. J, Danauskas.

Pielikums 7- pantam.

Leģitimācijas kārt i ņa

vairākkārtējai Latvijas-Lietuvas robežas pāriešanai.

Derīga
Uzvārds - ??-?
Vārds :
Tēva vārds
Dzimšanas datums vai vecums
Pavals'niecība

. Nodarbošanās
Bērni, jaunāki par 15 gadiem...

Dzīves vieta
Sevišķas pazīmes ~.
Pārējas punkta (robežlīnijas pārdalīta īpašuma) nosaukums
Satiksmes līdzekļi - ,

īpašnieka paraksts

(Zīmogs) Paraksts
Datums

Izdota saskaņā ar 1924. gada 18. oktobrī starp Latviju un Lietuvu noslēgto
nolīgumu.

7 str. priedas.

L e i d i m a s

daug kaitu Latvijos-Lietuvos sienai pereiti.
Galioja—

Pavardē
Vardas
Tēvo vardas
Gimimo data arba amžius.
Užsiēmimas „
Pilietybēt^ :
Vaikai iki 15 metu

Gyvenamoji vieta
Vpatingos žymčs :
PereinamojoJ'punkto arba sienos perkirsto ūkio pavadinimas

Susisiekimo priemones

Savininko parašas
(Antspaudos.)

Data.
Parašas:

Duota einant pasirašyta 1924 m. spaliu. raēu. 18 d tarp Latvijos ir Lietuvos
sutartimi.

(paraksti) . (paraksti)

* Pielikums 12. pantam.

Leģitimācijas kartiņa
vienreizējai kolektīvai Latvijas-Lietuvas robežas pāriešanai.

Zemāk minētām personām atļauts pāriet Latvijas-Lietuvas robežu
robežas pārejas punktā un atgriezties 48 stundu laikā, skaitot no pirmās pāriešanas:

NaN° Uzvārds un vārds Vecums Piezīmes

(zīmogs)
Datums.

Paraksts:

Izdota saskaņā ar 3924. gada 18. oktobri starp Latvju ua Lietavu noslēgto
nolīgumu.

~ ? -? - ? ?i —

.
...

. . ^

12 str. priedas.

L e i d i m a s (kolektyvinis)
vienam kartui Latvijos-Lietuvos sienai pereiti.

Žēmiaus išvardvtiems asmenims leidžiama pereiti Latvijos-Lietuvos siena.
Pr0 (sienos perējimo punktas) ir grjžti
per 48 valandas, skaitant nuo sienos perējimo:

N2N2 Pavarde ir vardas Amžius Pastaba

(Antspauda.)
Data.

Parašas:

Duota einant pasirašyta 1924 m. spaliu. mēn. 18 d. tarp Latvijos ir Lietuvos
sutartimi.

(paraksti) (paraksti)

Latvijas un Lietuvas delegāciju apspriedes
Kaunā, 1924. g. 15.—17. oktobri, abu

valstu pilsoņu savstarpējās satiksmes
jautājumos beigu
PROTOKOLS.

Latvijas un Lietuvas ārlietuun iekš-
lietu ministriju delegāti, sanākuši ap-
spriedē Kaunā 1924. g. 15.-17. oktobrī,
apspriedās šinīs jautājumos:

1. maksas noteikšana par uzturas at-
ļaujām Latvijas pilsoņiem Lietuvā un
Lietuvas pilsoņiem Latvijā,

2 jautājuma noegulešana par Latvijas
un Lietuvas robežis pārejas atļaujam
policijas aģentiem, vajājot kriminālnoziedz-
niekus,

3. abu valstu iekšzemes noteikumu par
līķu izrakšanu, pārvadāšanu un apbedī-
šanu attiecināšana uz Latvijas-Lietuvas
pierobežas, joslu,
I 4. līgumprojekta izstrādāšana starp
Latviju un Lietuvu par robežpārejas kār-
tību pierobežas iedzīvotājiem

un
I. pirmā, otrā un trešā jautājumos pie-

ņēma rezolūcijas, kuras pievienotas pirmā,
otrā un trešā šā protokola pielikumos,

II. izstrādāja pievienoto šā protokola
4. pielikumā nolīguma projektu starp
Latviju un Lietuvu par robežas pārejas
kārtību abu valstu pilsoņiem.

Augstākminēto apstiprinādami. Latvijas
un Lietuvas delegāti parakstīja šo proto-
kolu, sastādītu latvju un lietuvju valodās
divos eksemplāros Kaunā, 1924. g. 17. ok-
tobri.

A Balodis. V. Ludiņš.

Latvijos Ir Lietuvos Delegātu Pasita,,-
ļvykusio Kaune 19 M m Sp%liq mēn S°4
dienos, Tarpusavio Abiejij ŠaljuPi»^,,

Susisiekimo Klausimais, Užsibaiģimo
PROTOKOLAS.

Latvijos ir Lietuvos Užsien:u ir Vidai™Reikalij Ministeriju. Delegatai, susinot;
pasitariman Kaune 1924 rri. Spaliu m
15—17 d,, svarstē šiuos klausimus '

1. nusta(ymas mokesņio už svetim
šalhļ liudymus latviams Lietuvoj ir lietu

"
viams Latvijoj,

2. sureguliavimas klausimo apie leidi-
mus policijos agentams sienai tarp Latvijos
ir Lietuvos pereiti, persekio jant kiirtii-
nalinius nusikaltēlms,

3. abiejit šahu. vidaus taisjkliiļ rjeilavoņq iškasimo, pervežimo ir "laidojimo
pritaikymas Latvijos-Lietuvos pasienio
zonai,

4. paruoširaas projekto sutarties tarp
Latvijos ir Lietuvos del tvarkos šiu
šaliu . pasienio gyveritojatns sienai peteitl

ir
I. pirmu, antru ir trečiu klausimais

priēme rezoliucijas, patiekiamas pirmame
antrame ir trečtame šio protokolo prie-
duose,

II. paruošē patiekiama . 4-me šio pro-
tokolo priede sutarties tarp Latvijos ir
Lietuvos del tvaikos abiejiļ šaliu. pilie-
čiams sienai pereiti projekta..

Tai patvirtiadami Latvijos ir Lietuvos
Delegatai pasirašē šj protokola., sustat>ta.
latviiļ ir lietuviti kalbomis dviejuose
ekzemplioriuose Kaune, 1924 m. Spaliu
17 d.

Pr. Dailide. J. Danauskas.

Valdības rīkojami un pavēles

Pārgrozījums
noteikumos par kara zinību

pasniedzēju atalgojumu.
1924. g. 4 novembra noteikumu par

kara zinību pasniedzēju ata'gojumu (Lik.
kr. 1924. g. 178.) 10. pantu izteikt sekosi:

10. Šo noteikumu 4., 5. un 7. p.p.,
uz aviācijas skolas novērotāju nodaļu
neattiecas.

Rīgā, 1924. g. 2. decembri.
Ministru prezidents V. Z a m u e 1 s.
Kara ministra vietas izpildītājs

J.Arājs.
Darba ministrs A. Krieviņš

Rīga
Rīgas _pilsētas_ domes

kartēja sēde
notiks š.g 18. decembri, pīkst. 7 (septiņos)
vakarā, pilsētas domes sēžu zālē 1. Ķēniņa

ielā M 5.
Dienas kārtība:

1. Algu noteikšana visiem pilsētas
darbiniekiem (ieskaitot ari domes ievē-
lētās amata personas) 1925. gadam un
Rīgas pilsētas ierēdņu biedrības, Rīgas
komunālo iestāžu darbinieku aroda sa-
vienības un pamatskolu skolotāju lūgumi
šai lietā.

2. Trūkstošo komisijas locekļu un
substitutu ievēlēšana nekustamu īpašumu
nodokļa X. un XI. komisijā.

3. _ Trūkstošo īres valdes locekļu
ievēlēšana.

4. Tirdzniecības deputātu (44) un viņu
substitutu (44) ievēlēšana uz nākošiem
4 gadiem (1925.—1928. g.).

5. Nekustamu īpašumu pārdošana:
a) Piņķu pagasta Kaģu mājas (apm.

102,20 pv),
b) Sprestiņu muižas Lejas-Jaunzemju

mājas (apm. 79,32 pv),
c) Ikšķiles pag. Kancersila zemesgab.

Nb 55-a (apm. 38,82 pv.),
d) Ikšķiles pag. Zvejnieku mājas dala

N° 2 (apm. 62,04 pv.),
e) Ikšķiles pag. Sprestiņu muižas

Koderu mājas (apm. 87,22 pv.),
f) Viļķenes pag. Katrinas miesta

zemesgab. (apm. 2 pv., ar ēkām),
g) Viļķenes pag Katrinas miesta ze-

mesgab. III13 (apm. 0,40 ha).
6. Nekustama īpašuma atdošana

dzimtsnomā:
apm. 2 pv. Ikšķiles muižas robežās.

7. Lūguma iesniegšana valdībai par
Monrepos muižiņas gr. 86 un grunts-
gabala IV hip. iec. NsNs 36 un 37 at-
savināšanu.

8. Nekustamu īpašumu iegūšana:
a) Šampetra muižas neatsavināmā daļa,

b) Talsu ielā Nb 4-a,
c) Trokšņa ielā Ne 5.
9. Pilsētas kapu ierīkošana meža parkā.
10. Pārgrozījumi noteikumos par ārstē-

šanas maksu p lsētas slimnīcās.
11. Saistoši noteikumi par dzīvokļu

sanitāro stāvokli un dzīvokļu kopšanu
Rīgā.

12. Līguma noslēgšana ar Rīgas iela
dzelzsceļu akciju sabiedrību.

13. Kredita atvēlēšana pilsētas valdei
uz 1925. gada budžeta rēķina.

14. Pilsētas domes kārtējo sēžu no-
teikšana 1925. gadam.

15. Pilsētas valdes ziņojumi.
16. Lūgumi un sūdzības :
a) traktieru īpašnieku lūgums,
b) dažu organizāciju lūgums tramvaju

un kuģīšu satiksmes jautājumā,
c) J. Andrčejevska sūdzība,
d) Latvijas strādnieku kopējās arod-

biedrības va'des lūgums.
e) Dores Marketan lūgums.
17. Jauna nosaukuma p'ešķiršana

Klostera ielai.

Pilsētas domes priekšsēdētājs
K.Dēķens.

Pilsētas sekretārs. A. Pļavinskis

Kursi.

Rīga» birta, 1924. gada 16. decembri.

1 Amerikas dolāra S.17.5-S20
I Anglijas mārciņa . . . 24,31 - 21,43
100 Francijas irankn .... 27,60 - 2815
100 Beļģijas franku 25,50 — 26,—
100 Šveices franku 99,85 - 100,85
100 Itālijas liru .. .... 22,10-22,55
100 Zviedrijas kronu ... 138,95- 140 35
100 Norvēģijas kronu . . . . 77,80-7935
100 Dānijas kronu . . . . 89,70-8150
100 Cechoslovaķijaskronu . . 15,55-15.100 Holandes guldeņu . . . 207,95 — 210,05
100 Vācijas marku 122, !»£
100 Somijas marku 12,95— 13,20
100 Igaunijas marku .... 1.32 — M°
100 Polijas zlotu ...... 98, 102 -
100 Lietuvas Utu 50,50-52-
10 Krievijas zelta rubju . . . 26,50 *~

Krievijas sudraba^, naid-; JJjļp-l*
1 SSSR červoņecs . ... 2643 26#

5°/o neatkarības aizņimuma . 98, i, "~
6% Zemes banku ķīlu zīmes 92, 9A—-
4°/o Valsts prēmija ... 98, 100,-

Rīgas biržas kotacijas koraisi)as

priekšsēdētājs Rob. BaltgaiH»-

Zvērināts biržas maklers P. Rupner»

Redaktors: M. Ārons.
^

Šim numuram 8 lappuses.
«?????i llHiHnHBBIV 1

^ """"

Šīs dienas „Valdības Vēstneša" numu-

ram iet kā pielikums līdzi LATVIJA

SARKANĀ KRUSTA 5-klasIgas naudas

loterijas N° 7 II. klases oficiāla»

vinnestu saraksts.



Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Frei|u miestā, Daugavpils apriņķī.

Daugavpilī, 1924. g. novembrī
Pet>istracijas ņod. pārz. M. A b u 1 s..

15915 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Daugavpils apr. 8. iecirkņa
miertiesnesis.

saskaņā ar savu 1924. g. 21. novembra
lēmumu un pamatodamies civ. proc. lik.
X. sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, ka pēc
Agafijas Artema m. Terentjevas
nāves ir palicis mantojums Daugavpils
anr.. Me?muižas pag., zem nosaukuma
Cuncuļi Ns 41 ar 21 desetinu zemes
un uzaicina visus, kam uz šo manto-
jumu būtu kādas tiesibas, pieteikt tās
minētam miertiesnesim viņa kanclejā
Krustpilī sešu mēnešu laikā <
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī "

Krustpilī, 1924. g.24. nov. Ns3053
15918 Miertiesnesis L i e 1m e ž s.

Saukas virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1925. g. 16. janvārī, pīkst 12 dienā, Saukas
pagasta namā

augošu mežu sekošās vienības:
g Pārdos Drošības

d pēc
Nov«t«" naudas

fj Mežniecība, novads, apgaita un kvartāls jums izcirtumu Piezīmes

g, P'atibas
Ls tīrīšanai

o ha Ls

*. tw. fauftos mežniecīfia.
1 Saukas nov., apg. Nš 18, kv. 159, jauns. Ns 3 F., atd. 1 . . . . 1,48 1030 52
2 . , N> 18, , 159, . N°3 . . 2 ..... . 0,85 550 28
3 . . N? 18, . 159, . Ns 3 . , 3 0,65 515 26
4 . , Ns 18, . 159, . Ns 3 . . 4 1,05 850 43
5 . „ Ns 18, . 159, ; 18 , , 5 1,17 935 47
6 . . Ns 18. , 159, „ N? 3 „ , 6 0,78 600 30
7 „ „ ?}* 18, . 159, , Ns 3 . . 7 1,00 720 36
8 . , Ns 18, „' 159, „ X? 3 , „ 8 1,10 600 30
9 , . Ns 18, . 159, . N° 3 „ . 9 1,00 555 28

10 . . Ns 18, . 160, , Ka 5 , . 14 . . . . 0,07 45 3
11 . „ N« 18, . 16 , , Ns 5 . „ 15 0,42 415 21
12 . „ Ns 18, . 160, , Ns 5 . „ 16 1,23 690 35
13 , , Ns 18, . 160, , Nš 5 . .,97 510 26
14 . „ Jvfe 18, „ 160, , Ns 5 , . 18 0,76 390 20
15 . „ Ns 18, , 160, „ Ns 5 , , 19 1,20 760 38
16 . „ Ns 18, , 160, , Ns 5 „ ,20 1,06 710 36
17 , , Ns 18, . 160, . Ns 5 . . 21 1,72 920 46
18 , , Ns 18, . 160, . Ns 5 , . 22 .... . 0,82 515 26
19 . , Ns 18, , 160, . Ns 5 , ,23 .... 0,70 345 18

20 „ . Ns 18, . 160, . Ns 5 , ,24 0,10 40 2
21 , , Ns 18, „ 159, . Ns 9 . , 10 . ... 0,67 440 22
22 , , Ns 18, , 159, „ Ns 9 , , 11 .... . 0,67 575 29
23 „ . Ns 18, . 159, . Ns 9 , . 12 .... . 0,92 725 37
24 ļ . Ns 18, „ 159, „ Ns 9 , ,13 0,72 4*5 22
25 , , Ns 18, , 159, „ Ns 9 . ', 14 0,90 640 32
26 , . N? 18, . 159, . Ns 9 , ,15 1,03 525 27
27 , „ Ns 18, . 159, , Ns 9 , ,16 1,04 560 28
28 , „ Ns 18, „ 159, , Ns 9 . ,17 1,01 650 33

Solītajiem jāiemaksā 10% drošības naudas_ no novērtējuma, kūja pēc tam jāpapildina līdz 10°,o no nosolītās
sumas. Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņa. 16981
Saukas meža muižā, 9. decembrī 1924. g. J'tMittitts rirsinešniecīlla.

ojaas apgabali. 3. civiln.,

v ties. lik. 1967.. 2011.-2014. un

"'-od P- un balt ' Privat,iesiDu kop.
*ei o pamata , uz mir. Annas Zu-

2 ckas mant. masas aizgād ņa zv.
v °p ^jkanornva lūgumu uzaicina visas
i& ainas kurām ir kaut kādas preten-
f «trīdi vai ierunas pret šai tiesā
ffVeernbrī 1914. g. publicēto 1914. g.
f,bruarī Rīga mirus-s atraitnes Annas

li-haila m. Zubovskas dzim. Solajev<,
..mentu, kā ari visas personas,

testC ir kaut >ādas tiesības uz mir.
ku[a™ 2ubovskas , dz. Šolajevas, manto-
ju vai sakarā ar šo mantojumu , kā

' ntiniekiem , legatariem,fideikomisariem,
"Izdevējiemu- t. t., pieteikt savas tie-
h»s pretenzijas un ierunas minētai

««ai' sešu mēnešu laika, skaitot no

^ sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņa nebūs izdarīts,
i minētās personas atzīs kā atteikušās

ierunām un zaudējušas savas tiesības,
Jel testamentu pasludinās par likumīgā

spēkā gājušu.
Rigā, 2. dec. 1924. g. L. Ns 4008

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
..-,ļt) Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod,

B tiv. ties. lik. 2011., 20Ī4. un 2019
p. pamata paziņo, ka pec 19 9. g.

|j jūnija Rīga mirušā namīpaŠ-
niēk'a Kārļa Kārļa d. Freiberga

jt atklāts mantojums un uzaicina kam
It uz Šo mantojumu, vai sakarā ar to,

tiesības kā mantiniekiem, legatarijiem,
ļideikomisarijiem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šīs tiesības _ minētai tiesai
tēšu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī.'

Ja minētās personas savas tiesības
jugšā uzrādītātermiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 27. novembrī L Ns 3585
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

16107 Sekretārs A. Kalve.

Kuļ:*» ap«*naui**** .j. civiinod

ociv. ties. lik. 7011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1921. g.
23. novembrī Rīgā mir. Kazimira Ivana d.
Zachareviča ir atklāts mantojum»
un uzaicina, kam uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības ka mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisariji°m, kredi-
toriem u. t. t., pieteitM šīs tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1924.g. 26. novembrī. L Ns 3955

Priekšsēd. v. A. Veidners.
15983 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
azciv. ties. lik. 2i>ll., 2014. un 2019.
p.p pamata paziņo, ka pec 1915. g.
9, septembrī Cēsīs mirušās Jūlijas
Marijas Jēkaba m. H e i n e, dz.Dajevskit,
it atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
«? t. t, pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
,Valdības _ Vēstnesi.*

Jajninētās personas savas tiesības
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
'Rīgā, 1924. g. 26. novembri. L Ns 3968

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
Tg'82 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 25. novembrī 1924. g.
izklausīja Pētera Pēlēja d. Rozes lūgumu
<Kļ tupotekarisko parādu dzēšanas un
10lēma: atzīt par samaksātam 1) obli-
gāciju par 3000 rbļ., apstiprinātu 9. no-
'eobri 1913. g. ar Ns 3158, uz ne-
kustamu īpašumu Riga V. hip. iec. ar
araes grāmatu reģ. Ns 906, Kazimiram
Paula d. Ujakisam par labu, kas viņu ir
cede/is blanko un 2) obligāciju par
«000 rbļ., apstiprinātu 27. maija 1914. g.
aJ Ns 1302 uz to pašu nekustamu īpašumu
Paulim Nikolaja d. Bloževičam par labu,
kas minēto obligāciju ir cedejis blanko.

ftgā, 1924. g. 28. novembrī Ns 2879
Priekšsēd. v. A. Veidners.

jgffl Sekretārs A. Kalve.

R'gas apgabaltiesas 3. clvllnod.
atklātā tiesas sēdē 25. novembrī 1924. £'«lausīja bezvēsts prombūtne esoša

'T^ l'a Savina mantas aizgādņa zv.
*?Fr. Gailīša lūgumu dēļ aizgādniecības
pelšanas par bezvēsts prombūtne esoša
ļ"°ra Savina mantu un nolēma: par
"«vests prombūtnē esošā Fedora Savina
"jautu iecelt aizgādniec.bu, par ko pa-
aW Rīgas pilsētas bāriņu tiesai.

%ā, 1924. g. 28. novembri. Ns 3964

iki ,„ Priekšsēd. v. Cimmermans.
1^38 Sekretārs A. K a l v e.|

^'gas apgabaltiesas 3. clvllnod.
?ļātā tiesas sēdē 25. novembrī 1924. g.
«?ausija Rīgas apgabaltiesas prokurora
^kslikurrm dēļ kurateļa iecelšanas par
^rcbutnē esoča Andreja Savina mantu
"°lēma: ar 14. decembra 1920. g
' liēmumu par bezvēsts prombūtne
»;!fa Andrēja Savina mantu iecelto aiz-
« "niecību atcelt par ko paziņot Rīgas
Ptta-

S bā"ņu tiesai. '
R,ga . 1924. g. 28 novembri. Ns 1671/20

ir^J'ekšēd. v. D. Cimmermans.
Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. dvllnod.
n civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019p p. pamata pazļņo, ka pēc 1J0S g11. februārī Mālpils draudzē mirušāMālpils pag. .Kalna-Uzdzenu- mājas
līdzīpašnieka Jāņa Anla d. Kalniņa
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam ir
uz šomantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, ļidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

Ja minētas personas savas tiesības
augša uzrādītā_ termiņa nepieteiks, tad
^iņas atzis, ka šīs tiesības zaudējušas

Rīgā, 1924. g. 27. novembrī. L Nš 3736
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

16102 Sekretārs A. K alve.
Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, _ ka pēc 1916 g.
23. jūnija Valmiera mirušā namīpaš-
nieka Pētera Mārča dēla R a u d ī t a
ir atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības ka mantiniekiem legatarijiem,
fideikomisarijiem, kreditoriem u. \. t,
pieteikt šīs tiesības

^
minētai tiesai

sešu _ mēnešu laika, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid
Vēstnesī."

Ja minējās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņa nepieteiks, tad
viņas atzīs. , ka ,.šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1924. g. 27. novembri: L Ns 3681
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

16103 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1913. g.
2. maijā Dubultos mir. Anša Kaspara d
Ramiņa ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, fideikomisarijiem, kredi-
toriem u t. t., pieteikt šis tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Valdības Vēstnesī."

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

Rīgā, 1924. g. 27.novembrī. L Ns ?9 <7
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

16104 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1918. g
16 augustā Rīgā miruš. atraitnes Annas
Emilijas Jāņa meitas R a m i ņ, dzim.
B iltaur-Benuz (Binus) ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid. Vēstn."

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

Rīgā, 1924. g. 27. novembrī. L Ns 3937
Briekšsēd. v. A. Blumentals.

16105 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pēc 1917. g.
27. septembri Rīgā mirušā Kaspara
Indriķa dēla Z i 1 b e r t a ir at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakara ar
to, tiesības kā mantiniekiem, lega-
tarijiem, fideikomisarijiem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laika, skaitot no
ii sludinājuma iespiešanas dienas , vaid.
Vēstnesī."

Ja minētas personas savas tiesības
mgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīga. 1924 g 27 novembrī. L Ns 3852
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

16106 Sekretārs A._K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.

atklātā tiesas sēdē 17. novembrī 192 t. g.
izklausīja Rīgas apgabaltiesas prokurora
priekšlikuma dēļ aizgādniecības iecelšanas
par Abe Maizela mantu un nolēma:
atcelt aizgādniecību, kas ar 1. jūlija
,924 g tiesas lēmumu iecelta par prom-
būtnē esošā Ābela Simana d. Maizela
atstāto mantu, par ;ko paziņot Rīgas

pilsētas bāriņu tiesai.

Rīeā 1924. g. 28. novembri. Ns 2798
' Priekšsēd. v. A. Veidners.

16243 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. clvllnod.

atklāta tiesas sēdē 25. novembrī 1924. g.

izklausīja Dāvā Mārtiņa d. Jostiņa lūgumu

dēl hipotekarisko parādu dzēšanas un

nolēma: 1) atzīt par samaksātu obli-

gac ju par 60,000 rbļ., apstiprinātu

13 ūnija 1912. g. ar Ns 1820, uz Dav.m
Mārtiņa d. Jostiņām piederošo nekustamo

pašumu Rīgas pilsētā hipoteb. i*
ar zemes grām. reg. Ns 2013, Rīgas

tirgotāju savftarpīgai kredītbiedrība, par

labu, blanko cedētu. .
Wīoā 1924 g- 28. novembri. Ns 3683
Klg3 'Priekšsēd. v.A. Veidners.

I«741 Sekretārs A. Kalve.

Latgales apgabali reģ. nod.

A,r» Tinamu ka, saskaņ ā ar Latgales

«hrit ?924 g 21.novembfa .lēmumu,
apgabalt. 19^-

K-
/.'.71 g. pamata re-

U,īēti P Prelu patērētāsbiedrības
£ut, un ielesti_kooPera..vu biedrību

reģistra pirmā daļa.

Saukas virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 1925. g. 16. janvārī, pīkst. 12 d., Saukas pag. namā,

sausu;, kritušas un vēla gāztus kokus un sektrcstr. materiālus sekoSfls «IenlMs:
i« Pārdodamo materiālu '"^f??| . Nover- -JJ_
3Mežniecība, novads, apgaita un kvartāls -SUS Piezīmes
£?S Apzīmējums Vairums le)ums -g« p'g
t—. C '— ļ G

I. Otrreizējie torgi sausiem un vēja gāztiem kokiem.
Ls Ls Ls

II. iec. Susejas mežniecība.
1 Maz-Zalves nov., apg. Ns 30, kv. 85 sausie koki 781 353 8 8
2 t , kv. 86, 87, 88 1052 374 19 19

V. iec. Zalak mežniecība.
3 Saukas nov., apg. Ns 1, kv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 089 J36 22 22
a kv 7 9 10 11 ... I029 447 23 23

i : K: i2. ai 2iV . :: : : «69 477 24 24
6 ." apg.Ns6, kv. 31, 33,42, 43,44,53. . . 727 445 23 23

7 I . 63, 64, 65, 75 ,76 358 195 10 10
8 ^

apg.
N« 11. kv. 88 . 26 66 4 4

II. Sekvestrētie materiāli.
V iec. Zalak mežniecība. '

9 Saukas nov., apg. Ns 6, kv. 32, i3, 42, 43, 53, 63, uz celma atrodošies \ m m ,0 _
C.A fit\ ,. -? Sāl'SlC KOKI j
0priedesun egles ļ

10 Saukas nov., apg- Ns 6, kv. 32, 33, 42, 65 . . . .
{ fcJiC l£S }

™ " ~

(

augoši koki uz plāt. 13,39 i
stutmalka — št. līdz 162,5 ļ ,„-,. co
dedz. malka . . 327 [

1835 M -

zaru , . . 27
baļķi — gab. 364 '

I

stutmalka — št.līdz 79 \
dedz. malka . , 140,5 575 29 —
zaru ... 8 ļ
baļķi — gab. 44 J

^msiipm iāiemaksā
10 proc. drošības naudas no novērtējuma, kura pie tam jāpapildina līdz 10 proc. no nosolītās

sumas Vir
s
mežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem, Tuvākas ziņa»

virsmežniecības kanclejā. Saukas virsmeŽIlieciba.
1924. g. 9. decembri. io»oi

Latgales apgabalt. reģ. nod.
dara zināmu, ka, saskaņā ar Latgales
apgabalt. 1924. g. 21. novembra lēmumu,
uz likumu par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Līvānu lopkopības pārraudzības
b'edrības statūti un ievesti bezpeļņas
biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Līvānos, Daugavpils apriņķī.

Daugavpilī, 1924. g. novembrī.
1eģistracijas nod. pārz. M. A b u 1s..

15914 Sekretāra v. A. A u z i ņ.

Upājai 3. iKirkfa miertiesnesis.
uz Žana Mangala lūgumu un sava
20. novembra 1924. g. pamata, uzaicina
6\ novembrī 1924. g. Liepājā mirušā
laņa Sedola mantiniekus, kreditorus,
legatarijus, fideikomisarijus un visas
citas persones, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto man-
tojumu, pieteikt tādas miertiesnesim
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdibas
Vēstnesī*.

Tiesības un prasības, kuras nebūs pie-
teikta^ minēta laika, tiks atzītas par
zaudētam uz visiem laikiem.

Liepājā, 1924. g. 21. n:vembri.
'5812 Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils apr. 5. Iec. miertiesa.,
Preiļos, pamatodamies uz 1239. p. X. sēj.
un civ. proc. lik. 140L p., uzaicina
1917. gada jūnija mēnesī mirušā
Ābrama lcika Movša d. L u i t a man-
tiniekus pieteikt savas mantojuma tie-
sības uz mirušā atstāto Preiļu miesta
nek. īpašumu augšmin. miertiesu, sešu
m _ e nēšu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas .Valdības
Vestn.'
15816 Miertiesnesis Skromans.

Oougavplls apr. 5. Iec miertiesa,
P/eiļos, pamatodamies uz 1239. p. 10 sēj
un civ. proc. lik. 1401. p., uzaicina
1924. gada 13. martā mirušā Jezupa
Donata d. Romanovska mantiniekus
pieteikt ? ? savas mantojuma tiesības
uz miruša atstāto Preiļu miestā Rušonu
iela nekustamu Īpašumu augšminētam
miertiesnesim sešu mēnešu laikā ,
skaitot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn.".
15815 Miertiesnesis Sk r o m a n s.

Latgales apgabaltiesas
Rēzeknes apr. 2. iecirkņa

miertiesnesis
uzaicina mirušā 21. augustā 1921. g
Sakstigalas pagasta Vorkalu sādžā lzidora
Mārtiņa d. Kurtena mantiniekus pie-
teikt viņam savas mantošanas tiesība»
uz nelaiķa atstāto mantību sešu mē-
nešu laikā no šī uzaicinājuma iespie-
šanas dienas .Vaid. Vēstn.*

Rēzeknē, 22. novembrī 1924 g.
15917 Mieitiesnesis (paraksts).



ii; giiikfli ihiH torgiem
pārdos Annai Anša meitai Davus pie
derošu nekustamu īpašumu, kufš atrodas
Jelgavas apriņķī, Kroņa Vircavas pa-
gastā ar zemesgrāmatu reģistra Ns 4884
un sastāv no Kroņa Vircavas .Sprižu-
Mušu" mājām;

2) ka īpašumspriekš publiskiem torgiem
apvertēts par 200.000_ rbļ.;

3) ka bez augšminētas prasības īpašums
apgrūtināts ar hipotēku partdiem par
2S0.000 rbļ.;

4) ka personām, kūjas vejas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā zalogs
lO°;'o no novērtēšanas sumas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu minētām
personām iegūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo īpašumu
tiek vestas Jelgavas-Bauskas zemes-
grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesibas jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, attiecošies
nz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Jelgavas apgabaltiesas III. civilnodaļas
kanclejā.

Jelgavā, 8. decembrī 1924. g.
17285 Tiesas izpild. J. V ī k s n a.

Elkšņu virsmežniecība
pārdos mutiskos torgos 12. janvārī 1925. g, pīkst. 12 dienā, Eķengrāves

krāj-aizdevu biedrības telpās, Eķengrāves miestā,

augošu mežu sefeoSis vienībās:
Pārdos Drošības

r2 I nauda
5,», « Numurētus -B.|-jj °§ M
5 5 Mežniecība, novads, aggaita, kvartāls un atdala ļ£ !§ kokus Jj -f 3J Sļļ Piezīmes

§> "s. %" '3;= sg
2. Koku Skaits z ~~~ —.*" ' ha NsN» ;>l<a'Ls Ls

I. iec. Eķengrāves mežniecība.
Eķengrāves novads.

1 Eķengrāves muižas fonds Ns 7 2,35 — — 1967 99 —
2 ,Nš26 — 136—186 47 287 15 — Atstājami numur.

koki Ns 137,163
164 un 170

3 Saukas mācītāja muižas fonds N? 5 0,49 — — 209 11 —
4 . . . . Ns 6 0,46 — — 100 5 —

III. iec. Elkšņu mežniecība.
Elkšņu novads.

5 Apgaita Ns6, kv. NsSl, atd. Ns 1,2 un 3, cirsma 1908.g. — 1—10 10 100 5 — Uz projektētās
dien. zemes Ns6
apg. mežsargam

6 Turpat — 11—21 11. 37~ 2 —
7 Apgaita Ns6, kv. Ns 51, atd. Ns 1, cirsma 1923/24. g. — 1—10 10 ! 31 2 —
8 Turpat " — 11—20 10 67 4 —
9 — 21—30 10 13 1 ' —

?

10 — 31—37 7 28 2 —
11 — 38—43 6 73 4 —
12 — 44—53 10 45 3 —
13 — 54—67 14 79 4 —
14 ... — 68—74 7 81 5 —
15 . ... — 75—87 13 86 5 —
16 — 88—98 11 113 6 —
17 , — 99-111 13 115 6 —
18 . — 112—127 16 91 5 —
19 . -. — 128-148 21 117 6 —
20 , ? — 149-152 4 69 4 —
21 i . . — 153-162 10 57 3 —
22 Apgaita Ns 6, kv. Nš 51, atd. N«2, cirsma 1923/24. g. — 1—37 37 170 9 —
23 Turpat — 38—58 21 158 8 —
24 , — 59—74 16 113 6 1 —
25 — 75-79 5 96 5 —
26 — 80-86 7 32 2 —
27 — 87—91 5 65 ļ 4 —
28 .... — 92-111 20 134 ļ 7 —
29 " — 112—130 19 64 4 —
30 , — 131—148 18. 145 8 —
31 — 149—185 37 300 15 —
32 — 186-203 18 143 8 —
33 — 204 1 45 3 —
34 — 205—222 18 231 12 —35 ....... — 223-235 13 127 7 —
36 ..? ; . — 236-251 16 101 6 —37 — 252-259 8 92 5 —
38 . — 260-2>l 12 74 4 —39 . — 272—296 25 176 9 —
40 — 297—309 13 61 4 —41 , — 310-319 10 54 3 —
42 » * ' — 320-333 14 151 8 —
43 — 334—352 19 100 5 —44 . . . . . — 353-370 18 107 6 —45 , . . ..v-371—382 12 104 6 —
46 — 383—407 25 115 6 —
Ar , — 408—411 4 66 4 —
48 ». -' — 412-439 28 112 6 —
49 — 440—444 5 90 5 —
50 . — 445—464 20 87 5 —
51 Apgaita Ns 6, kv. 51, atd. N° 1, cirsma 1925. g. . — 281—293 13 145 8 —
52 Turpat — 294—309 16 212 ļ 11 —
53 — 310—317 8 107 i 6 —
51 . — 318—322 5 92 I 5 —
55 . — 323—328 6 148 I 8 —
56 , . . — 329—346 18 238 I 12 —
57 - .- .. — 347—354 8 105 6 —
58 — 355—362 8 107 6 —
59 . — 363—3fi 8 6 90 5 —
60 - „ — 369—379 11 164 9 —
61 . . . — 380—383 4 85 5 —
62 . — 384—391 8 89 5 —
63 — 392-400 9 156 8 —
64 . — 401—405 5 90 5 —
65 . — 406—414 9 112 6 —
66 „ -? .' ........' . — 415-420 6 71 | 4 —
67 — 421—428 '8 99 ' 5 —
68 , — 429-465 37 279 !' 14 —
69 — 466-474 9 82 5 —
70 , — 475—486 12 144 8 —
71 „ — 487-502 16 165 9 —72 , — 503—512 10 41 3 —
73 . '. : , . . — 513—539 27 213 11 —74 . — 540—558 19 133 7 —75 ? . . — 559-576 18 71 4 —76 „ .. .. — 577—588 12 143 '8 —
77 Apgaita Ns 1, kv. N? 90 — 1—11 11 132 7 — Izlases veidā
78 Turpat — 12—20 9 131 7 —
79 — 21-30 10 142 8 —
80 . - — 31 37 7 100 5 —
81 — 38—46 9 110 6 —
82 — 47-66 20 207 11 —
83 — 67-74 8 201 11 —
84 . .. *...' ... .......:.... — 75—80 6 145 8 —
85 — 81—87 7 111 6 —

Torgu dalībniekiem jāiemaksā 10°/o drošības naudas no novērtējumi, kura pēc tam papildināma līdz 10°/o no noso-
lītas sumas. »

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātas pārdošanai vienības noņemt no torgiem pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā, Elkšņu meža muiža un pie iecirkņu mežziņiem.
Elkšņi, 10. decembrī 1924. g.

17091 Elkšņu virsmežniecība.

Rīgas apgabaltiesas 3 iecirkņa
tiesas izpildītājs

paziņo, ka 30. decembrī 1924. g.. pulkiten
10 rītā, Rīgā, Marijas N? 10-b, dz. 7,
pārdos Vulfa Leske kv-s «mc
mantu, sastāvošu no mēbelēm un drē-
bēm, un novērtētu par Ls 371.—.

izzin-t sarakstu, novērtējumu, Kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13. decembri 1924. g.
17105 Tiesas izpild J. O r i n f e I d i

Rīgas apgabalt 6. iec. tiesas
pristavs

paziņo, ka 22. decembrī 1924. g.. mlkst
10 rītā, Rigā, Lāčplēša iela Ns 121,
pārdos Roberta Berenta kustamo
mantu, sastāvošu no ozolkoka gultas un
apvilktu a' drēbi dīvāna, un novērtētu
par Ls_220—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar)
apskatīt pārdodamo marti, varēs pār-
došanas dienā uz Vietas.

Rīgā, 6. decembrī 1924. g.
17283 Tiesas pristavs J. Z i r g e 1 s.

Jelgavas apgabali Jelgavas
ap irjķa tiesas izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Jelgavā, Annas
ielā Nš8, paziņo:

1) ka Jāņa V a 1n e r a prasības ap-
mierināšanai no Annas Divus pēc
Jelgavas apgabaltiesas tiesneša sprieduma
no 21. janvāra 1924. g. Ns 1973 — uz
vekseļa, ka ari citu prasību apmierinā-
šanai 25. februārī 1925. g., pulksten
.0 rītā, Jelgavas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē,

Lašu pag. valde izslud. par neder., kā
pieteiktu par nozaud.,' kajakl apl. ar
Ns 16216, izd. no 3. Jelgavas kājn.
pulka komand. 18. janv. 1922. g. uz
Jāzepa Vinca d. Rasima v. 15759

Saukas pag. valde izslud. par neder,,
kā sadedzinātu, iekšz. pasi ar Ns 1688.
izd. no Saukas pag. valdes 6. sept.
1921. g. uz Emīlijas Kriša m. Vaļi-

tijek v. 15387

Finansu iDistfjjai linu usaja
Rīga, Valdemāra iela Ns lb, izdos

raisi! 1 mutiskā izsolē
30. decembrī 1924. g. plk. 11, ar pēc-
izsoli 2. janvārī 1925. gadā pulksten 11:
1) 300.OOOkg linu saiņojamo striķu un

2) 800 kg sienamo diegu pagatavo-
šanu no nodaļas materiāla;

3) 400.000 gab.koka birku piegādāšan.
Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs

ar uz-akstu: .Uz striķu (birku, diegu)
izsoli s. g. 30. decembrī", ka ari lūgumi
dēļ pielaišanas mutiska izsole, nomaksāti
ar 80 sant. zīmognodokli iesniedzami l'dz
izsoles atklāšanai linu nodaļa vai izsoles
dienā — tieši izsoles komsija.

Izsoles dalībniekiem purns izsoles at-
klāšanas jāiemaksā linu nsdaļai skaidia
naudā vai ari jādod nodaļas iz;oles no-
teikumos paredzētais nodrošin jums se-
košos apmēros:

1) dalībniekiem striķu iz o'e Ls 1000
2) » diegu . . 100
3) , birku . 200

Ar izsoles darbu un piegādājumu no-
teikumiem var iepazīties linu nodaļā"darba
dienas p'k. 9-15 turpat apskatāmi ari
izgatavojamo priekšmetu paraugi. 17262

Iespiests Valsts tipograiijā.

Sociētē Polvglotte
(valodu izplāt šanas biedrības) bijušie un
tagadējie biedri uu biedres, kam ir kādi
jautājumi, Jūgumi, prasības vai sūdzības
augšminētās biedrības lietās, nākamās ār-
kārtējas sapulces galīgai apspriešanai un
lemšanai, — tiek uzaicināti visvēlākais
1924. gada 23. decembrī tos rakstiski

iesniegt b'edribas birojā vai ierakstītos

amijumus pie valdes nr;«.i.- - ^'uz šādu adresi: Risa hLP f'
dZīv. 66-Pēfi\r^

a|a
lc:

neSSoti^ ^^I
S-tē Polvglotte birois n s* ,-

Ns 14) atvērts darbdienast^17304 !':
. __Vald e.

Lielījis apgabaltiesas tton izpildīti!, pai
Liepājas aprimi,

(pieņemšana apgabaltiesa, istaba Ns 9),
pamatodamies uz civ. proc. lik. 114 .,
1146.—1149. p. p. paziņo:

1) ka izpildot minētās tiesas priekš-
sēdētaja priekšrakstu no š. g. 3. no-
vembra ar Nb 123 — 10. martā
1925. gadā, Liepājas apgabaltiesas civil-
nodaļas sēžu zālē, pārdos

plii siisli izsolē
Kārlim Kriša dēlam Lejasozolam pie-
derošu nekustamu īpašumu, atrodošos
Ventspils apriņķī, Dundagas pagastā —
Mežveveru mājas ar zemesgrāmatu
Ns 5251, ar ?emes kopplatību 36,32
desetinas, par Uldrika Jankevica prasību
Ls 10)0.— kapitāla, ar procentiem,
tiesas un izpildīšanas izdevumiem;

2) ka bez minētās prasības uz šo īpa-
-šumu ir koroborēti parādi: 2280 krievu
rubļu, 300 zelta franku un 1200 lati uj
Latvijts valsti vārda;

3)_ ka ipaums priekš pārdošanas ir
novērtēts 1000 latu, bet solišana sāksies
saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas, vai priekšrocīgu prasību
sumas — kūta no tām b is augstāka.

4) katram, kas vēlas piedalīties sotī-
šanā _ ir jāiemaksā zalogs 10°/o no no
vērtēšanas sumas — 100 lati un jāie-
sniedz apliecība, ka no tieslietu ministri-
jas puses viņam nav Šķēršļu šā īpašuma
iegūšanai Izsolē;

5) zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Ventspils - Kuldīgas zemes
grāmatu nodaļā — Kuldīgā;

6) personām, ku[ām būtu uz pārdo-
damo īpašumu tiesības, kas nep'elaiž
viņa pārdošanu, tādas ir jāpieteic līdz
pārdošanas dienai un

7) visi raksti un dokumenti attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltesas civilnodaļl, vai
pie tiesu izpildītāji.

Liepājā 10 decembrī 1^24 g. Ns 1633
17113 Tiesu izpildītājs 2. Ķinens.

nu i minīītiD tīfi
?Btiikinn kiāin
1924. gada 21. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tip0orMH-1pil., 1. istaba, kur ari vienīgi jg&ar pieprasījumiem 8 tU»l
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0 26ar piesūtīšanu . , o^g
Saturs:

169) Likums par papildinājumiem ,„
Hkumā

Z,1Umiem k3fa U"»aJ

170) Papildinājums likumā par zvērini.
tiem mērniekiem.

171) Likums par Valsts archivu
172) Likums par Valsts mākslas mu«i,173) Likums par preses lietu tiesāšai

kartību
174) Likums par tirdzniecību ar poliEI5.fisko iestāžu ražojumiem , par bibLtekam un lasītavām.
175) Likums par izrādēm un izrīkojumiem
176) Likums par ūdens satiksmes ķ

dzekļu un ostu ierīču mobilizāciju
kafa vajadzībām.

177) Likums par virsnieku un kara ie.
redņu pārbaudīšanu valsts valoda
prašana.

178) Noteikumi par kara zinību pasnie-
dzēju atalgojumu.

179) Pārgrozījums noteikumos par valsts
zemes fonda piešķirto zemju izpirk-
šanas līgumiem.

180) Pastiprinātas apsardzības stāvokļa
pagarinājums pierobežas joslā līdz.
1^2 i. g. 15. maijam.

181) '3. mēnešalgas izmaksa valsts dar-
biniekiem par 1924. g. otro pusi

!?—?——HTBIIHUIII ?! iTSJU—Hiiriii m

1924. g 26. decembri, pulksten 1
dienā, Daugavpilī, Varšavas ielā Nš 11,
t if*k QJICiH11 k1£1

Jaoppiis Vecticībnieka Bttf
(JļBHHCK.CTap006pHflV. BpaTCTB.)

pilna Metai sapulce
pec sekošas dienas kartības:

1) Bratstvas atjaunošana vai likvidācija.
2) Statūtu pārreģistrēšana.
3) Bratstvas mantas un kases stāvoklis.
4) Tekošas darīšanas. 2
17071 Bratstvas centrālā padoma

tiks atklāta 20. decembrī .924. g.f
pulksten _4 p. p., skolu telpās, Rīgā,
Skolas iela Ns 11.

Dienas kartība:
1) Vecāku savienības pārvaldes padomes

pārskats.
2) Vecāku savienības kases pārvalde»

pārskats.
3) Vecāku savienības nodaļu, sekcija m

komisiju pārskati
4) Vecāk., savienības statūtu 37. § pa-

pildināšana. ..
5) Pārskats par vācu rokstradnieira

mācekļu namu Rīga.
6) Sekciju apstiprināšana.
7) Paziņojumi un priekšlikumi.
8) Vēlēšanas.
17273 Pārvaldes padome^.

I. latillai cukura fabrikai ib. iH-

dibināto sapulce
notiks 8. janvārī 1925. g., P,! tefli
vakarā, Rīgā, Merķeļa iela M

£Latviešu biedrības namā, uz kūju m
aicina visus akcionāru?.

Dienas kārtība:
1) Dibinātāju ziņojum'.
2) Sabiedrības nodibināšana.
3) Valdes, kandidātu un revīzijas Kora

locekļu vēlēšana
4) Stalutu grozījumi.
5) Nekurama īpašuma iegūšana.

6) Darbības pla >s un instrukoja*-
7) Budžets.
8) Dažādi jautājumi.
17269 DiHnata) i_

Rīgas ķīmiskās fabrika»

„ jUGLA»,akc.sabvalde sasauc 7. janvāri 10»; %'Jtmes
7 vakarā, valdes telpās, Rīga, Vidzeu.

šoseja Ns 1 i 1, .

aitiaioāiili piton s*
Dienas kartība.

1) Valdes ziņojums. ^nemiai*
2) Nākamā darbības plāna pieņem*

3) Velēšanas. j.,tis)nffl£
4) Dažādi priekšlikumi un jaulajurr.

^

Nacionālai teatrs .
^Otrdim, 16. decembrī , pnK«en

Tautas izrāde:
.Itfilu**"' ,, ^„ 7

vak-
Trešdien. 17. decembr- , p»U»<.l7}<&



Latgales apgabalt. I Hvilnodaļa
šo pariņo vispārībai, , ka mirušās

1924 g»^' iJDatrgav^fil;
fetbeliflas pagasta piederīgās Jūlijas

jīna m- P'pī'? as notariālais testaments
ar kurn testato^es kustama un

nekustama
Lnta novēlēta Osipa ?? Andreja 'd,
Muiženiekan. abaltiesas 1,924. g

embra l.'inuiūu apsfip.iiUts un iz-

dots rrfanb.ņiekam Osipam Andreja d
MuiŽeri iekani.

Daugavp ilī, 1924. g. 21. novembri
L. Ns 1189-a/ 1924. g.

priekšsēdētaja biedrs J. Krūmi ņš.
Ijjuļl) Sekretārs J. Kangurs

Valsts zemes maku
saskaņ ā ar likumu par valsts zemes
imid.ī 'ieskaitīto zemju hipotekar. parādu
nolīdzina;anu un dzēšanu (Lik un noteik.
krāj. 1923. g. -Ns 92) 3. p. Valsts zeriies
ļ,anka itzaicinā _ kreditorus pieteikt viena
ņēneša laika pec šā sludinājuma iespie-
pws dienas Valdības Vēstnesi savas
ti esības un uzradīt prasības dokumentus,

rosināti uz-sekošāin uz valstsvārdu
im zemeni: . ;

1 Uz Riistužu muižu hip. Ns 168,
Valmieras apriņķī: a) pec 1905 gada

-20 maija Ns 30, nostiprinātas ;obliga-
lr 2J 000 rbļ R-r n Sofijai tou

par labu; b> tad pat Ns 31,
nostiprinātas obligācijas par 18.100 rbļ.

V H bar. '^S8' 'vlengden par labu
2 Uz Ropažu muižu hip. Ns 161,

apfinķī: a) pec 1816. g. 21. fe-
bruarī NŠ 2.3'/!, nostiprinātas obligācijas
par 6.260 , rbļ. kr n. D .oreteai-Elizabetei
lon Būdb ' erg par labu.-b) pec 1879. g
ļll. janvāri Ns , nostiprinātas obliga-
kjas par 20.000 .rbļ kr n _ Nikolajam
[ņn Grotam par labu; c) pec 188». g
28. janvārī Ns '8; nostiprinātas obligā-

cijas par . 10.000. rbļ kr. n. Teodoram
ioii Ricltteram par labu; d) pēc 1884. g
;,i janvārī Ns 1.00, nostiprinātas obli-
gācijas par 10 000 rbļ. kr. n. tam pašam
par labu; i e) tad, pat Ns 101, nostipri-
nātas obligācijas par 10 000 rbļ. kr. n.
tam pašam par labu; [) tad pat Ns 102,
nostiprinātas obligācijas par 3.000 rbļ
kr .n. atlikuma tam pašam par labu;
ļ) pēc .1885. g 26. novembrī Ns 232,
nostiprinātas obligācijas par 8.800 rbļ
kr. n tam pašaiļi par labu; h) pēc

.18. aprilī Ns 202-a, nostipri-
nātas obligācijas par 18.300 rfcļ. kr. n.
«likuma baronietei Marijai , Volff. par
labu; j) tad par Ns 202-b, nostiprinātas
obligācijas par 29.000 rbļ. kr. n. atli-
kuma baronietei Helenei-.vlārijai S.t.ael
i.Holstein par. labu; i) pēc 18»8. gada
18. februārī Nš 6,, nostiprinātas . objiga-
iijas par-.- 15 000' rbļ kr. n > Maksim
ffilvegamri par labu; k) tad .pat Ns 7,
s»stprinatas obligācijas par-15 000 rbļ
ii. n tam-pašam par labu; 1);,tad pat
te 8, .nostiprinātas obligācijas par
I0.COO rbļ, ķr. n taru pašam par labu;
») tad pat Nš'9 , nostiprinātas obli'ga-
iijas par 20.000 r.bkr n tatn pašam
tar labu ? ? -
3. Vz Vec-Drustu muižu liip
i 33, Cēsu apriņķī: aļ pēc 1887. g.
I. augusta, raksta N° 5 6 nostiprinātas
Jigacijas par 52.0>,0 rbļ. kr n..atlikuma
anricham ion ' Hagenmeibterapi par
*», kua. saskaņā jar 1893. g. 10. ok>
>W .Nš 336, ierakstu sadalīta daļās
6-00J un 26 000 r. kr. n; b) pēc
?91. g 22. martā Ns .50, nostiprinātas
bligacijas par 15.000 r. kr. n. Nikolajam
ļjK loiam par labu, ku[.a saskaņā ar
*8. g. 18. februārī Ns 5.0, sadalīta
y tī.OOO un 9.000 r. kr. n.; c) pēc
«3. g, I. novembiī N» 465, nostipri-

n
ās obligācijas par 20 000 rbļ.kr. n.;

"tonam Aleksandram fon der Palēnam
«l»bu; d) pēc. 19 9. g. 9. decembri
; 650, nosiiprinātas obligācijas par
i7°0 rbļ.. kr n. Teodoram fon Rich-
*» par labu; e) pēc_ 191". g. 1. fe-
!laii Ns 38, nostiprinātas obligācijas

!»<>0 r. kr. n. Aleksandram lon
m par labu; i) tad pat Ns 39, no-

fls obligācijas par 10.000 r.kr.n.
« Pašam par labu; ' ģ) pēc 1910. g.

Ņi 263, nostiprinātas ohb'a-
" 20.000 r. kr n. Lotaram Š -

«"'Par labu; h) tad pat Ns 264, no-
!^ obligācijas par 10 000 r.kr.n.
am par labu; j) pēc 1912. g.
?' Ns 249, nostiprinātas obliga-

: 10.CO0 rbļ. kr. n. Heinricham
am par labu; i), pēc 1912 g.

1 >* 309 un 10, nostiprinātām

ilm" ,gacījām, par 5.000 r. kr n
ļļ. 'a.tn -pašam par .labu; ,k) pec

9-. septembrī Ns 441, no. tipri-
obl igacijas par «.000 r. kr n.

j 'sam Lemkem par labu; 1) tad pat
nosti prinātas obligācijas par

. . r - kr. n. . tam pašam par labu;
;*Pat Ns 443, nostiprinātas obliga-

i' 30 000 r. kr. n. tam pašam par
"J tad pat . Nš 441, nostiprinātas

^*'jas par 30 000 r. kr. n. tam pa-

:ļ3 '39,. atzīmi par 35.700 r. kr. n.

r&mi
r- kr, n. izdevumu piedzīšanas

*HnB ,eodoram fon Richteram par
^ta, J,909§• 8- decembrī nosti-
l ,a si obligāc ijas.

ri'1 t dunduru muižu hip.

raprili w
ma aPķ'a) pēc 1890. g.

P65nn 9| nostiprinātas obligācijas

Clihu-
r
C.s

kr- n- Heinricham Pichlau
I 38

b
'.Pēc 1905. g. 25 janvārī

P>0 / k
nostiP r'nātas obligācijas par

rUbii- \'- Am>ai un Marijai Faber
'2?3 ' c > Pec īgu.. g. )7. iebruarī

r,. nos' prinatas obligācijas par
I <a « n«t» Otto Sakenam par labu;

Pltor IrVi273nostiprinātas obliga-

I' P" labS tbl' k - R Emilam Sake'

•">? Lz Rideļu muižu hip
^ķi:- a> pēc li

935 nostiprinātas 4lig

bh„
f-"' U'° Hanam Par

^ lu," mt- m?- «' 8 "ovembri-
L 'n,'"?a,as oblfgacija's par

labu ' "? '0t"sen;"'i par

6 Lz KalmuLiižu liii .vTalsu apriņķī: a) ,,ee 1909. g

^
,I» nost'P'rinātā obligācijas par-0.000 -rbļ. kr, n. Aleksandram Srache

par labu.
7. Uz M e d n e s muižu hip. 69Jelgavai apriņķi: a) pēc 1911 gada

ooi^'L^ 1280' 1281- 1282, 1283,
oon12,o^

1286' 1287 - 2288- 128Jizau un 1291, nostiprinātam blanko ce-
?5n ani' obligac'Jam par 40.OOO + 50.0. 0+'SO.-OOO 4-20.000+20.000+20.000+20.000
+ 10.000+ 10.000+ 10.000 + 10.000+10.000 r. kr. n.
8U' Rudbāržu muižu hip.» 159, Aizputes-apriņķī : ā) pēe 18<:4 g

26 jūnijā ao 3285novtipr. obligācijas par
9 000 r. kr. n. Kārlim ion lirksain par
labu; b) tad pat Ns 3286, nostiprinātas
obligācijas par 10.000 r. kr. u. tam
pašam par labu; c) tad pat Nš 328?,
nostiprinātas obligācijas par 10.01)0 rbļ.
kr. n. tam pašam psr labu; dl tad pat
As čs288, nostiprinātas obligācijas par
10.90 ) r. kr n. tam pašam par labu'-;
el pec 1908. g. 12. marta ,Ns ,3_ sostipr.
obligācijas par 220J0OO r.- kr. n atlikumā
.Dorotejai lirks par labu.

9 Uz' Sakas (Upes) m.iiž-u hip.
Ns 173, Ai/putes apriņķī: a) p|oļ88& g,
9. jūnija Ns 1229, nostiprinātas obliga-
cjas par 12(100 r. kr n. Aleksandram
Beram par labu; b) pēc 1892. gada
14. janvārī Ns 2, nostiprinātas obligā-
cijas par 25 000 rbļ. kr. u. Lūcijai tiol-
žikovai par labu; ci pec 1896. g. 14. au-
gustā Ns 3, nostiprinātas obligācijas par
9 '.0f0 r. kr. n. Rīgas Komercbankai
par labu.

10. Uz Pertor.es muižu hip.
Nš .105, Aizputes apriņķī: a) pēc 1905 g,
9. februārī Ns -17, nostiprinātas obligā-
cijas par 26.000 rbļ. kr. n. Mārgāretai
Simolin par labu.

11 Uz Vec- un Jaun-Pelču muižu
hip. Ns 88, Aizputes apriņķi: a) pēc
1912. g. 1. februārī 1*231, nostiprinātas
obligācijas par 50.000 r kr. ņ. bar
Eduardam fon Šredersam par labu;
b) pec _ 1912. g. 29. februārī Ns 417,
nostiprinātas obligācijas par 16.500 rbļ.
kr. ņ. baronam Aleksandram fon Kei-
zerlingam par labu; c) tai pat-Ns 418,
nosiiprinatas obligācijas par 8.750 rbļ.
kr. n tam pašam, par labu; d) tad pat
Ns -119, nostiprinātas obligācijas par
8.750 r. kr. n. tam pašam par labu;
e) pec 1912 g. 5t maijā Ns 792, nosti-
prinātas obligācijas par 10.000 r. kr. n.
Reinholdam fOn Bordeliusam par labu:
f) pēc _ 1912. g. 2 .0. jūnijā Ns 1089. no-
stiprinātas obligācijas par 15.000 r. kr u.
Viljamam Melvilam par labu ; g) tad pat
Ns - 1090, nostiprinātas obligācijas par
10.00 J rbļ. kr. .ii. tam pašam labu.

12. Uz M e i j u muižu hip. N? 71,
Jelgavas apriņķi: aļpēcl873.g 1 .aug.
Ns 2054, nostiprinātas blanko cedētas
obligācijas par 16iU00 r .b. kr. n.; bļpēc
(?96. g. 15. jūlijā Ns 76, nostiprinātas
obligacjas par 10.000 rub. kr. n. baro-
nietei Henrietei fon Ko.if par labu.

13. Uz Kukšu muižu hip. Ns 144,
Talsu apriņķī: a) pēc 1879. g. 30. jūlijā
nostiprinātas obligācijas par 5600 rub kr n
Ot ilijai Korff par labu; b) pec 1881. g
12. junijī nostiprin tas obligācijas p i
60J0iub kr. n. Alduinam Bēr par labu;
i) pēc I8i.\ g 13 jūnijā nostiprinītas
obligācijas par 3000 rub. kr n. Teodora-n
Bēr par labu; d) pēc 18tfl. g. 11. iebr.
NŠ44, nosiiprin tas obligācija; par 3000 .
nr. n tam pašam par labu ;_ e) pēc 190'Ag
29. marta Mi 200 nostiprina'as obligācijas
par 5000 rub. kr. n. Pēterim enne par
laba; f) pēc 1905. g. 31. janvāri Ns 45
nostiprinātas obligācijas par S000 mb,
kr. n. Jevgeņijam Harenam i ar l?bu;
gi pēc 1910. g. 6. aprilī Ns 659 pir -
šanas prdošanas līguma par 72361 rub.
16 kap. kr. n. Rūdolfam Betichera n pa:
labu;

14. Uz nekus. īpaš. „R i <:? e 1 s d o ri
abas Oerte" hp. I* 355, Talsu apr.:
pēc 1907. g. 1. novembri Ns

^
934 pirk-

šanas līguma pirkša as-pardošanas atll-
k ma par 800. rub. kr n. KarimOelse-
narrt. par labu.

15. Uz Stalģenes-Pete rkalna

muižu hip Ns 36, Jelgavas apr.: a) pec
1866. g. 1. decembrī Ns 1332 blanko
cedētas prasības pec līguma par_ 18000 r.
kr. n.; b) pēc 1894. g. 28. jūnijā Ns726
blanko cedētas obligācijas par 6500 rub.
kr. n.; c) tad pat Ns 727 blanko cedētas
obligācijas par 3500 rub. kr. n.; d) pec
1898. g. 14. martā Ns 277 blanko cedētas

obligācijas par 7 0'1 rub kr. n.: et pec
1898.g. 4.augustā Ns 781 blanko cedētas
obligācijas par 10000 r. kr. n.; f) pec
1910. g. 8. jūliji Ns.2188 blanko cedētas

obligācijas par 5000 r. kr. n.; g) pec

1913. g. 23. decembri Ns 3120 blanko
cedētas obligācijas par 6000 r. kr. n;

i) pēc 1914. g. 10. septembrī Ns 2049

nostiprinātas obligācijas par 7000 r. kr. n.

Hermanim Gruneram. ;,'>,,«
1'6 Uz Rūdes muižu hip. N» 11/,

Aizputes apriņķī : a) pec 1882. g 13. aug

N° 8624 nostiprinātas obligācijas par

4U00r kr. n. Sommer kundzei par labu;

b^ tad pat 8625 nos iprinatas obligācijas

nar 20000 r. kr. n. Paulam ion Firksara
par labu; c^ tad pat Ns 8626 nostipri-

nātas obligācijas par 6500 r. kr. n. atli-

kumā Juliusam ion |-irksam _ par labu;

d) tad pat Ns 8627 nostiprinātas obligā-
cijas par 3800 r. atlikumā Kārlim fon
Fiiksam par labu; e) pēc 1892- g.22. maija

N» 1 no-tiprinātas obligācijas par 10T00 r.

kr
". n. Gustavam Lamsdortam. P « l?bu;

f) pēc 1894. g. 27. augusta » 2 nosfi-

piinātas obligācijas par -160C0 r. kr. n

Georgijam fon Mante te īrn par labu,

g, pēc 1903. g. 7. jūnijā * 3 nost.pn-

nātas obligācijas par 10000 r.kr.n. Erne-
stam Klassenam par labu; h) pēc 190». g.
12. maijā Ns 4 nostiprinātas obligācijas
psr 10000 r. kr. n. Viktoram Cepfelam
par labu.

17. Uz Pieviķu-Labroges muižu

hip. Ns 112, Aizputes apr.: a) pēc 1853.g.
14. jūnijā Nš 2382 nostiprina'as obligā-
cijai par 1000O r. kr. n. Friedricham ion
Korfam par labu; b) pēc l"79.g 20.dec.
Jsš 7091 nostiprinātas obligācijas par

Turpinājums 6. lappusē.

Nītaures virsmežniecība
pārdos 14. janvāri 1925. gadā, Nītaures pagasta valdes telpās, Nītaurē,

mutiskā izsolē
mizoto mežu, Melita vienības Hr.Hr. 1-86 un vecus baļķus
I Pārdos ! No- i Drošības
v , nauda

>Iecirkņa mežniecība, novads, apgaita un kv. NsNs pēc !
~

Pēc
-, verte" īžčTrtu-

""

Kul- "
Piezīmes

ac ' plat celmu jums mutīrī- turu
5 skaita ļaļ šanai naudas

;

,
iia kokusk,

j_II. iec. mežniecība.
1 ŅiUures nov., 12. apg., kv. 38 . 1,61 — 1458 70 73

l ' ' ļf ? ? '*} - 2,83 — 1498 i 70 75 Nav cērtami 3 sēklin.?
ļ . -3, „ . 4t . . . 1,35 _ 1r,; 80 84 _
v }*? ' - JO - - - 1.45 — 1310 65 06 /Nav cēr ami 20 sēklim
£ • 2. , ,14 _ 16 23 t 10 12
° i . 12- . . 35 . _ 23 302 .li 16
I - . 2- , . 35 _ 9>J 3J 2 2
s - . 12. . „ 35 _ 78 35 2 2
» • 12. . . 35 . . . . _ 52 101 ' 5 . 6
0 - {? • - 20 — 108 394 18 20 Koku NsNs 1- 108
i - 2. . , 20 _ 108 2t0 10 12 . NsN°109-2l6
* 2- ? 20 — 108 213 10 11 . NsNŠ217-324

} - . 2. „ . 2) . ... !_, 108 163 8 9 . J*-M« 325—432ļ* - ? 2- • 20 . - 73 83 4 5 . NsNs 433 - 505
}2 - ij 12. . ,28 1,80 — 1325 65 67
J6 ? - 12 . „ 28 . . . . . 1,28 ? - 1401 70 71
\l "?' • l2 - - . 37 .' . . . 1^8 — 1976 45 4918 Kartužu nov., 9. apg. _ 213 334 15 17

1(1. iec. mežniecība.
19 Jaunpils ncv., 15. apg. kv. 11 — 15 249 12 13 Koka N« V» 1— 15
20 '5, . „ 11 — 15 224 10 12 i . NsJft 16— 30
2ļ . . 15. . ,13 — 20 274 1.2 14 . NsNs 1— 20
22 . , 15. » ; 13 - ; 19 303 15 16 , NsNs 21— 3923 , 15. „ „ 16 — 17 166 8 9 —
24 i . 15. „ ,16 — 26 363 15 19 —
2o Jaunberzu nov., 15. apg., kv. 35 — 30 106 5 6 Koku NsNš 1— 30

. 26 . ?; , 15. , ,35^ — 20 61 3 ! ? 4 , NšNs 31— 50
27 , 17. „ „ 21 — 20 179 8 9 , Nš.!*' 1— 20
'i. . 17. . ,21 — 20 187 9 10 . NsNs 21— 40
29 ? „ . 1 . . „ 21 . — 20 211 10 11 , NsNš 41— 60
30 ;•': '< , 17. , . 21 — .20 222 10 12 .. NsNs. 61— 80
31 , . 17- . . 21 '. — 20 171 8 9 . NsNs 81- 100
3^ . i 17. , ,23 I — 15 174 8 9. . ».\« 1 - 15
33 , „ 17. , , 2i — 15 215 10 11 . NsNs 16-30
34 , . 17. , ,23 — 15 203 10 ' 11 . Ns Nš 31- 45
35 , 17. . , 23 ....... — 15 82 4 «5 .NsNs 46— fO
36 , . 17. ., „ 23 — 14 71 3 4 . NsNs 61— 74
37 , 17. . .23 — 26 94 4 5 . NsNs 75- 100
38 : . . . 17. . . 23 ..... . 20 75 3 4 . NsNs 101— 120
39 . ., . .17. . .23 — 20 65 3 .4 . Ns Nš 121-. 140
40 . ,- 17. . . 23 .' ...' ... — 34 114 56 , NsNs 141—174
41 , , 17. . ,23 — 15 156 7 8 .NsNs 1— 15
42 . . . 17. . ; 23 — 15 187 9 10 . NsNs 16—30
43 , . .7. , ,23 — 15 193 9 10 . NsNs 31- 45
41 , . 17. . , 23 ....... — 15 64 3 4 , NšNs 46— 60
45 . 17. . ,23 — 14 37 2 -2 , NsNs 61— 74
4i , „ 17. . ,23 — 16 50 2. 3 .NsNs 75— 90
47 . 17. , , 23 ..:.... — 20 87 4 5 . NsNs 91— 110
4-i „ 17. , ,23 — 2) 67 3 4 . Ns'Nš liii- 130
49 . , 17. , ,2! — 36 174 8 9 . Nš Ns 131— 166
50 Kliģenes novads, 18. apg., Libiešu m — 79 166 8 9

IV. iec mežniecība.
51 MHpds novads, 23. apg., kvart. 2 . 0.50 — 220 1 10 11 Atdala Ns 2
52 , 23. . 32 0,50 — 721 . 35 37 . Ns 3
53 . 23. . , 2« . . . 4,56 — 789 35 36
54 . 23. . . 33 .... '— 62 192 9 10
55 , , 25. , , 8 . . . — 351 1696 80 85
56 . . 25. , jaunsaimn. Nš 59 . . . 2,50 — 587 25 —
57 , , 25. . , Nš 59 . ; . — 297 821 40 —
58 Bukas nov., 26. a'pg., jaunsaimn.-Ns 5 ... 2,11 — 968 45 — Nav cērtams Ibūvbaļķis
59- , , .23. , „ Ns 14 i 1,25 — 165 8 — Nav cērtami 125 būvbalķi
60 , - . .26. , , Ns 26 0,92 — 1542 50 —
61 Mālpils mācīt. m. nov, 24. apg., jaunsaimn Ns 6 2,22 — 114 5 — Nav cērtami 592 būvbalķi
62 Rikteres nov., 28. apg, kv. 64 — 68 1973 95 99
61 29. . . 3 — 2J 317 15 16
64 24 ';- .&. J .... .— 200 349 15 18 Koku NsNš 59-r-<258
65 29. . . 5 — 200 310 15 ,16 . NsNs 259— 458
66 " 29. . . 5 — ļ 200 494 . 20 25 , Ns Ns 459—658
67 ' " 29,' , , 5 . — 200 665 30 34 . Nš Ns 659- 858
68 " '29. . .5 — 20.) 667 30 34 , Ns Nš 859—1058
69 29 , , 5 — 20:1 672 30 34 . Nš Ns 1059—1268
70 " 29 . . 5 200 675 30 34 . NsNš 1259-1458
71 " 29. . , 5 — 69 29' 1-4 15 , , NsNi 1459—h52<7
72 29 . , 5 — 11 328 15 - 17
7,< " '' 09 . , 5 — 50 967 45 49
74 i i 29. . . . 18 - 5 151 7 8

V. iec. mežniecība.
75 Slīpēs novads, 30. apg 2,0 - 898 40 45 Cirsma 1923. g. atd. 3
76 . . 30. . . ... 2,0 — 566 25 29 ļ . 1924. g. atd. 2
77 Kp^u 31. . Slacenes n'ogab 1,0 — 769 35 39

78 * ' 31. Aizkalnes . .... 5,20 - 1602 80 81
7" " 31 1,0 — 1093 50 55 Cirsma 1922 g. atd. 2
irt ' 31

* " . .... 1,0 — 1087 50 55 . 1923. g. atd. 3
2V " Št *

. , 1,45 - 803 40 41 . 1922. g. atd. 3
82 ' " ' 3l! ! Zeltkalna 0,91 - 606 30 31

83 Ko 'cas
* 33. . kvart 1 1.43 - 273 10 1483 Koras . ». . 2,60 - 289 10 15

fi ' ' 33 . 3 2,18 73 3 4

86
" " 33. . . 3 1,48 - 1089 50 55

87 Rikteres muižas, Bēnu pļava veci baļķi 7-11 mtr.

gar, 18-30 cm tievgali, gab . ? - ._ — 10 ^o —

88 Rikteres pag. Kauleņu mājas daļa veci baļķi 7-12
mtr. gar., 13-35 cm tievgali, gab — 15 38 — —

Izsoles sākums pulksten 12 dienā. Pirms izsoles sākuma dalībniekiem jāiemaksā 10°,0 no novērtējuma sumas

solījumu
"ojjgjj^jj, sniedz virsmežniecība

un iec. mežziņi: II. un V. iec. Lakšo?, caur Nītauri, 111. iec Viegliņos, caur

Jaunpili un IV. iec. Bukā , caurMfflpill. V
Nitaurē, 11. decembri 1924. g. Ns 871.

Nītaures virsmežniecība.
i?ron .



10000 r. kr. n. Kārlim Šķērstam pārlabu;
c) tad pat Ns 7092 nostiprinātas -obligā-
cijas par 10000 r. k-\ n. tam pašam par
labu; d) tad pat Nš 7093 nostiprinātas
obligācijas par 5000 r. kr. n. tam pašam
pjr labu; e) tad pat Ns 7095 nostipri-
nātas ob igacijas par 5000 r. kr. n. tam
pašam par labu; i) pēc 1886-g- 12. jun.
Ns 1237 no. tipiinātas obligācijas par
10000 r. kr. n. Andreasam Šmidtam par
labu; g)_pēc 1901. g. 14. aprilī Nš 182
nostiprinātas obligācijas par 25000 r. kr.
n. hiizabetei Ziegvald un Veronikai Brēm
par labu ; h) pēc 1903. g. 8.oktobrī Ns 5- 5
nostiprin Tas obligācijas par 20000 r. kr.
n. Ani.di Bredrich par labu; j) pēc 1914.g.
22. janvāri Ns71 nostiprinātas obligācijas
par 10000 r. kr. n. Hugo Kaulam par
labu; i) tad pat Ns 72 nostiprinātas obli-
gācijas par 10000 r. kr. n. tam pašam
par labu; k) tad pat Ns 73 nostiprinātas
obligācijas par 10000 r. kr. n. tam pašam
par labu; 1) tad pat Nš 74 nostiprin tas
obligācijas par 8000 r. kr. n. tam pašam
par labu; m) tad pat Nš 75 nostiprinātas
obligācijas par _7000 r. kr. n. tam pašam
par labu; n) pēc 1914.g. 15.martā Ns 393
noitiprinatas obligācijas par 5000 r.kr.n.
tam pašam par labu; o) tad pat Ns 394
nostiprinātas obligācijas par 5000 r. kr. n.
tam pašam par lab ? .

18. UzLeņu-Ļīces n.uižu hip.
Ns 120, Aizputes apriņķī: j>ēc 1911. g.
8. jūnijā Nš 1026, nostiprinātas obligācijas
par 60C00 r. kr n. Viljamam Melvitle
par labu.

19. Uz Strantes muižu hip. Ns 117,
Aizputes apriņķi: pec 1893 g. 24. martā
Nš 255 nostiprinātas obligācijas par
18.000 r. kr. n. bar Aleksandrinei fon
Manteifel par labu.

20. Uz Kalna (Vecapuze) muižu
hip. Ns 119, Aizputes apr.: a) pēc 187a.g.
23. jūnija Nš 6563 nostiprinātas obligācijas
par 15.000 r. kr. n. bar. Jūlijai fon Medem
par labu^

b) pēc 1903.
g. 26. aprilī

Ns
224

nostipr-natas obligācijas par 2415r. 20k.
k . n. bar. Heinricham fon Medemam
par labu.

21. Uz Piepju muižu hip. Nš 127,
Aizputes apriņķī: a) pec 1907. g. 14. fe-
bruārī Ns 117 nostiprinātas obligācijas
par 6698 r. 68 k. kr. n. Georgijam fon
Levis of Menaram par 1.ibu, b) tad pat
Ns 118 nostiprinātas obligācijas par 6698r.
68 k. kr. n. Augustam fon Levis of Me-
naram par labu.

22. Uz Langsežu muižu hip.
Ns 20, Aizputes apriņķī: a) pēc 1908. g.
14. jūnijā Ns 528 nostiprinātas obligācijas
par 10.500 r. kr. n. Ippolitam-Davidam
Mikosam par labu; b) pēc 1914. g. 8 fe-
bruārī Ns 191 nostiprinātas obligācijas
par 5000 r. kr. n. Jēkabam Sniķeram
par labu.

23. Uz Vflldhof Nš 7 māju hip,
Ns 3020, Aizputes apriņķī: pēc .912. g
18. janvārī Nš i nostiprinātas obligācijas
par 7500 r. kr. n. Donas zemes bankai
par labu.

24. Uz Reviku-Labrogas Vežj
māju hip. Ns 2498, Aizputes apr : pēc
1913. g. 23. novembrī Nš 4 nostiprinātas
obligācijas par 4000r. kr.-n. Jānim Arājam
par labu.

25. Uz V i b r o k u muižu hip.
Ns 198, Rīgas apriņķi: a) pēc 1898. g.
26. oktobrī Nš 54, nostiprinātas obligā-
cijas par 20.000 rbļ. kr. n. Arvidam ton
Štrandman par labu.

26. Uz Zelgauska muižu hip.
Ns 160, Cēsu apriņķī: a) pēc 1859. g.
13. oktobrī Ns 530, nostiprinātas obligā-
cijas par 4 000 rbļ. kr. n. baronam Oto-
maram Loudonam par labu; b) pēc
1870, g. 7. septembrī Ns 275, nostipri-
nātas obligācijas par 1.000 rbļ kr. n
Juliusam Apiņam par labu.

27. Uz Ķirbīšu muižu hip. Ns 97,
Valmieras apriņķī ; a) pēc 1885 gada
24. oktobrī Nš 226, nostiprinātas obligā-
cijas par. 10.000 rbļ. kr. n. Arturam ton
Vulfam par labu; b) pēc 1885. g. 25.
oktobrī Ns 228, nostiprinātas obligācijas
par 50.OOO.rbļ. kr. n. Lūcijai fon Aderkas
par labu; č) pēc 1906. g. 18. novem-
brī Ns 25, nostiprinātas obligācijas par
3.600 rbļ. kr. n. atlikumā Nikolajam fon
Klotam par labu; d) tad pat Ns 26.
nostīpjinatas Obligācijas par 10 000 rbļ.
kr. n. tam paša n par labu; e) tad pat
Nr. 28, nostiprinātas obligācijas j>ar
7.500 rbļ. kr n. atlikumā; (No šīs zu-
mas ir pārgājusi uz a) Edgaru fon Ader-
kasu 3.750 rbļ. kr. n. un b) Annu Eli-
zabeti Henrietti fon Bok 3.750 rbļ. kr.
n, par kurām pec 1906. g. 4. oktobrī
Ns 4 ir izdots sevišķs zemes grāmatu
dokuments); f) tad pat Ns 30, nostip-
rinātas obligācijas par 3.750 rbļ. kr. n.
atlikumā tam pašam par labu; g) tad
pat Ns 31, nostiprinātas obligācijas par
10.000.rbļ. kr n. tam pašam par labu.

28. Uz_ Veismaņu muižu hip.
Ns 183, Cēsu apriņķī: aj pēc 1884. g.
29. decembrī Ns dalīšanas aktā noteiktā
1885. g. 4 jūnijā Ns 121 mantojuma
daļas par 21600 rbļ. kr. n. atlikumā
Melānijai fon Blankenhagen par labu;
b) pec_ 1899. g. 10. maijā Ns 207, no-
stiprinātas obligācijas par 6.000 rbļ. kr.
n. Marijai fon Blankenhagen par labu ;
c) fad pat Nš 208, nostiprinātas obli-
gācijas par 8.000 rbļ. kr n. tai pašai
par labu; d) tad pat Ns 209, no-
stiprinātas obligācijas par 6 000 rbļ
kr. n. Antonijai fon Blankenhagen
par labu; e) tad pat Ns 210, nostipri-
nātas obligācijas" par 12.000 rbļ. kr. n
Emmai fon Volfeldt par labu; f) pēc
1899. g. 24. maijā Ns 227, nostiprinātas

obligācijas par 7.000 rbļ kr. n. atlikumā
Antonijai fon Blankenhagen par labu.

29. Uz Li cl lu gāžu muižu hip.
Ns 113, Valkas apriņķī: a) pēc 1878. g.
9 marta Ns 5—9 ieskait., nostiprinātam
piecām obligācijām par 10.000 rbļ. katru

ion Reiternam pārlabu; b) pec 1885. g.
3. ctec Nš 155, 156 un 157, nostiprin.
obligācijām par 10.000 rbļ. katra Miķelim
fon Reiternam par labu; c) pēc 1885. g.
5. decembrī Ns 161 un 162, nostiprinā-
tām obligācijām katra par 10.000 rbļ.
kr. n. Oskaram fon Strikam par labu ;
d) tad pat Ns 163 un 164, nostiprinātām
divām obligācijām par 10.000 rbļ kr. n.
katra Harijam fon Strikam par labu;
el tad pat Ns 165, nostiprinātas obligā-
cijas par 10.000 rbļ. kr. ii. Eduardam
fon Strikam par labu; f) pēc 1901. g.
3. decembrī Ns 381, nostiprinātas obli-
gācijas par 18.000 rbļ. kr n, baronietei
Elizabetei Kampenhauzen par labu; g)
tad pat Ns 382, nostiprinātas obligācijas
par 5.000 rbļ. kr. n. Heinricham fon
Strikam par labu, kura saskaņā ar
1907, gada 2. oktobrī Ns 379 sadalīta
daļās 2 000 un 3.000 rbļ. kr. n.; 1.) tad
pat Ns 383, nostiprinātas obligācijas par
5.000 rbļ. kr. n. Emmai f. Gaisberg
par labu; j) pēc 1904. gada 15. martā
Ns 114, nostiprinātas obligācijas par
5.000 rbļ kr. n., Gustavam fon
Hirsheijdtam par labu; i) pēc 1904. g.
5. aprilī Ns 131, nostiprinātas obligācijas
par 5.000 rbļ. kr. n. tam pašam par
labu; k) pec 1906. gada 27. februārī
Ns 23—27, ieskaitot četrām nostiprinātām
obligācijām katra par 10.000 rbl. kr. n.
un vienu par 7.000 rbļ. kr. n. tam pa-
šam par labu.

30. Uz Sērmūkšu muižu hip.
Ns 167, Cēsu apriņķī: a) pēc 1882 g.
5. oktobrī Ns 604, nost prinatas obligā-
cijas par 16.900 rbļ. kr. n. atlikumā ba-
ronam Kārlim-Gustavani Krīdeneram par
labu, kura 1886. g. 23. aprilī sadalīta
daļās 10.000 un 6.900 rbļ. kr. n ; b)
tad pat Ns 606, nostiprinātas obligācijas
par 14.100 rbļ kr. n. atlikumā Helenei
Venclavovič par labu; c) tad pat
Ns 607, nostiprinātas obligācijas par
.4 000 rbļ. kr. n. Kazimiram Venclavo-
vičam par labu; d) pēc 1905. g. 3. ok-
tobri Ns 361, nostiprinātas obligācijas
par 5.000 rbļ. kr. n. Cēsu krāj-aizdevu
kasei par labu; e) pēc 1914. g. 2. jū-
nija dāvināšanas līguma un pēc 1914. g
16. jumja Ns 373, apstiprinātas manto-
juma daļas par labu a) par 45.000 rbļ.
kr. n. Aleksandram Venclavovičam, b)
par 20.000 rbļ kr. n. Ericham Vencla-
vovičam, c) par 20.000 rbļ. kr. n. Ro-
mānam Venclavovičam, d) par 20.000
rbļ. kr. n Erchardam Venclavovičam,
par kurām prasības dokuments nav iz-
dots.

3i. Uz Cesvaines muižu hip.
Nš 168, Cēsu apriņķī:_ _a) pēc 1910._g.
29 martā nostiprinātam obligācijām
Ēvaldam fon Sternam par labu: Ns 164
par 5.000 rbļ. k'. n, b) Ns 165 par
5X00 rbļ. kr. n., c) Ns 166 par 5.000
rbļ. kr. n., d) Ns 167 par 5.000 rbļ.
kr. n., e) Ns 168 par 5.000 rbļ. kr. n.,
f) Ns 169 par 5.000 rbļ. kr. n.,
g) Ns 170 par 5.000 rbļ. kr. n., h)
Ns 171 par 5.000 rbļ. kr. n., j) Ns 172
par 5.000 rbļ kr. n., i) Ns 173 par
10.000 rbļ. kr. kr. n., k) Ns 174 par
10.000 rbļ. kr. n., 1) Ns 175 par 5.000
rbļ. kr. n., m) Nš 176 par 10.000 rbļ.
kr. n., n) Ns 177 par 10 000 rbļ. kr. n.,
o) Ns 178 par 10.000 rbļ. kr. n.

32. Uz Veselauska-s muižu un
Paulu muižu hip. Ns 185, Cēsu apr.:
a) pēc 1879. g. 31. augusta Ns 124, no-
stiprinātas obligācijas par 5.000 rbļ. kr,
n. Robertam fon Klotam par labu; b)
pēc 1879. g. 12. sept. Ns 127, nostipr.
obligācijas par 10.000 rbļ. kr. n. tam
pašam par labu; c) pēc 1879. g. 29.
okt. Ns 35, nostipr. obligācijas par
5.000 rbļ. kr. n. tam pašam par labu;
d) pēc 1880. g. 31. martā_ Ns 20, 21 un
22, nostipr. trim obligācijām par 10,000
rbļ. kr. n. katra tam pašam par labu ;
e) tad pat Ns 23, nostipr. obligācijas

par 5.000 rbļ. kr. n. tam pašam par
labu; f) tad pat Ns 24, nostipr. obli-
gācijas par 5.000 rbļ. kr. n, g) pēc
1881. g. 24, nov. Ns 435, nostipr. obli-

gācijas par 10.000 rbļ kr. n. M. Ni-
meijer par labu; h) pēc 1881. g. 13.
jun. Ns 250, nostipr. obligācijas par
5.000 rbļ. kr. n. R. fon Klotam par labu;
j) pec 1884 g. 4. decembrī Ns 393, no-
stipr, obligācijas par 10.000 rbļ. kr. n
tam pašam par labu ; i) pēc 1884. g.
5. decembrī Ns 394, nostipr. obligācijas
par 10.000 rbļ. kr. n. tam pašam par
labu; k) pēc 1885. g. 21. okt. Ns 149,
nostipr. ohligacijas par 5.000 rbļ. kr. n.
Robertam fon Klotam par labu; m)
pēc 1891. g. 12 augustā Ns 245, pra-
sības pēc dalīšanas akta par 4686 rbļ.
72'/2 kap. kr. n. baronu Volfu ģimenes
legatam dar labu; n) tad pat Ns 245
tāpat par 4.686 rbļ. 72/2 kap. kr. n.
tam pašam par labu; o) pec 1891. g,
23. sept. Ns 261, nostiprinātas obligā-
cijas par 5.000 rbļ. kr. n. Arnoldam fon
Gersdorfam par labu; p) pēc 1899. g.
25. janvārī Ns 38, apstipr. obligācijas
par 5.000 rbļ. kr. n. Johanam Getgensam
par labu; r) tad pat Ns 39, nostiprin.
obligācijas par 5.000 rbļ. kr. n. tam
pašam par labu; s) pēc 1907. g. 19. fe-
bruārī Ns 74, nostiprinātas obligācijas
par 11.000 rbļ. kr. n. Kārlim fon Grin-
blatam par labu; S) tad pat Nš 75, no-
stiprinātas obligācijas par 2.800 rbļ. kr.
n. mirušā barona Baltazara Kampen-
hauzena mantojums māsai.

33. Uz Pantenes muižu hip.
Ns 142, Valmieras apriņķī: a) pēc

868. g. 9. aprilī Ns 168, nostiprinātas
obligācijas par 5.000 rbļ. kr. n. atlikumā
Karlinei-Katrinei Tondorf par labu ; b) pēc
1911. g. 6. maijā Ns 19, nostiprinātas
obligācijas par 2.500 rub. kr n. baro-
nesei Lilijai Kampenhauzen par labu:
ej tad pat Ns 20, nostiprinātas obiga-
cijas par 2.500 rbļ kr. n. Adelinai fon

Levis of Menar par labu, d) tad pat
Ns 21, nostiprinātas obligācijas par
5.000 rbļ. kr. n. Maksim fon Levis of
Menar par labu; e) tad pat Ns 22, no-
stiprinātas obligācijas par 5.000 rbļ. kr.
n. Harijam fon Levis of Mzņar par labu;
f) tad pat Ns 24, nostiprinātas obligā-
cijas par 5.000 rbļ. kr. n. Jūlijai Gert-
rūdei fon Levis of Menar par labu;
g) tad pat Ns 25, nostiprinātas obligā-
cijas par 5.000 rbļ. kr. n. Karlim-Volde-
maram fon Levis of Menaram par labu;
h) tad pat Ns 26, nostiprinātas obligā-
cijas par 5.000 rbļ. kr. n. tam pašam
par labu; j) tad pat Nš 27, nostiprinātas
obligācijas par 5 000 rbļ. kr. ir: tam
pašam par labu; i) tad pat Ns 28, no-
stiprinātas obligācijas par 5.000 rbļ. kr.
n. tam pašam par labu: k) tad pat
Ns 29, nostiprinātas obligācijas par
5.000 rbļ. kr. n. Amālijai fon Levis of
Menars par labu ; 1) tad pat Ns 30, no-

stipinatas obligācijas par 5.000 rbļ. kr,
n. tai pašai par labu; m) tad pat Ns 31*
nostiprinātas obligācijas par 5.000 rbļ.
kr. n. tai pašai par labu; n) tad pat
Ns 32, nostiprinātas obligācijas par
6 888 rbļ. 89 kap. kr. n. tai pašai par
labu.

34 Uz Zaļo muižu hip. N» 28
Jelgavas apriņķī: a) pēc 1914. gada
18 aprilī Ns 994 dalīšanas akta par
18 500 rbļ. kr. n. katrai grāfienei Fredai
un Margaretei-Helenei Medem par labu;b) pec 1914. g. 17. jūnijā Nš 1.634 blanko
eedjtas obli gācijas par 10 000 rbļ. kr n-
c) tad pat Ns 1635, blanko cedētas obli-gācijas par 100.000 kr. n.; d) tad pat
« ™l£u, b!anko cedē,as obligācijas par
oo.uuo rbļ. kr. n.

r-3 tl H- Drab»žu muižu hip.
ff 32' ..? ?" apriņķī: a) pēc 1899. g.
10. maija Ns 203. nostiprinātas obligā-cijas par 25.000 rbļ. kr. n. atlikumā

Antonijai ion Blankenhagen par
^(kura saskaņā ar 1908. &? & *#$& t.

ierakstu sadalīta daļās 12.500+^,,
kr. „,); b) tad pat Nš 204 nojļpļj,
Obligācijas par 27.380 rbļ. 43 kap.

Johanam (Zanimj fon Blankenhag^
par labu; c) tad pat ^205'kf ,»
hātas obligācijas par b.OOU r»i ^,
Marijai fon Blankenhagen par ,.
d) tad pat Ns 206, nostiprinātas opj.

cijas par 20.000 rbļ. kr. 8. &"
^fon Blankenhagen P»r 'n^prin««?

1899. g. 24. mai a .Nš 226, ņosuc ,,

obligācijas par 13.000 rbļ. Kr-

par labu. , .», mui'"
I 36. Uz Rūjienas-l.ode-

^hip. Ns 117, Valmieras apngķ'- ,ia«
1824. g. 3. jūlija Nš 460 nostip

^obligācijas par 3.000 rbļ. w.
b) &

rieham fon Grotam Pj ' „',tipr>'-!
i856. g. 11. jūlijā Nš 164b notu

Turpinājums 7. lapP«se

ti M. "I " — - * ->Ventspils virsmežniecība

Ppfirdosmutiskos torgos 16. janvārī 1925. g. Sarkanrruižes pagasta nami

skuju unlapu koku mežu, sadalītu sen. uienibBs:
Izsniegšanas veids Drošības ^~~

2 % %
~« "
| __ņaudas__ rja

%% Mežniecības, novada un ap- « Cirsmas
^

-S p«c celmu i|ro izc;. ļ izcjr. *|

a 2 gaitas nosaukums gads ?§ \% skaita iS - tumu i tumu §,
m * > < o tinsan.,apmež. §%
<5 .*- 14* : 2« __ Vi C

o. gab. ļ koku NsNs ļ_ļļ~

I. Augošs mežs.
Platenes (I) iec mežniecība, ļ

1 Ventspils novads, Tilgaļa apgaita 79 1922./23. g. I 27 — 311 16 16 __
2 . . 79 . 1 28 - 291 15 15 Z
5 . . 79 . 2 - ! 23 - 307 16 26 -
4 , Kunces apgaitai 73 1922./24. g. 3 18 57—74 224 n 12
5 . Zāmueļa apgaita7 — — — 36 1—36 171 9 9 -
6 . 7 - - - 37 37-73 159 8 ?
7 f ? -. ' — . :;?- - 37 74—110 157 « 8 -
8 7 — — — 25. 111-135 121 7 7 _
9

" " 8 - — — 29 1-29 165 9 9
10 ', Zagatnieka apg. 69 1923./24. g. 1 2,51 623 32 32
11 . , 69 ... ? .3 2,49 - - 1134 57 37 -
12 . 69 . 3 0,37 — 221 12 12
13 . Muižnieka apg.ļ 37 1924./25. g. 1 0,46 — 67 4 4 -
It . ' ; '37 ... - 2 0,36 161 9 9 -
15 . , 37 , 3 0,40 ļ;.. — 224 12 12
r6 . 37 . 4 0,49 ļ — — 371 19 19
17 , , 37 , 5 0,66 ' — - 548 28 28 -
18 . , 37 . 6 0,62 49) 25 25
19 , 37 . 7 0,41 — — 207 11 n
20 . . 37 , 8 0,32 — - 143 8 8 -
21 , , 37 , 9 0,31 - — 158 8 8
22 . 37 10, 0,67 - — 262 14 14
23 . Zagatnieka apg. 56 . 1 0,25 — — 115 6 6 2
24 , 56 , 2 0,76 — 461 24 24 8
25 , . 56 , 3 0,56 — 171 9 9 -
26 . Zāmueļa apgaita 3 — — 50 1—50 67 4 4 -
27 , , 5 - . — - 12 1-12 83 5 5 -
28 . , 6 — — — 49 1—49 306 16 16

Bušnieka (II) iec. mežliecība. ārkārt
29 Ventspils novads, Pipika apgaita 42 I924./25.

'
g. 1 — 37 1—37 331 17 17 -

30 , . 42 . 1 ļ — 37 37-74 200 10 10
31 , , 42 . 1 — 37 75—111 253 13 13 -
32 . 42 . 1 — 37 112—148 281 15 15
33 , . 42 . 1 — 37 149—185 366 19 19
34 . . 42 . 1 — 37 186-222 288 15 15
35 . . 42 . 1 — 37 223-259 247 13 13
36 . ' . 42 1 — 37 260—296 330 17 17
37 , . 42 . 1 — 37 297-333 382 20 20 -
38 . . 42 . 1 — 37 334—370 620 31 31 -
39 , . 42 . 1 — 37 371—407 435 22 22
40 . 42 . 1 37 408-444 349 18 18
41 . . 42 ', 1 — 37 445—481 512 26 26
42 . . 42 , 1-37 482—518 372 19 19 -
43 , ," , 42 . 1-37 519-555 414 21 21
44 . , 42 , 1 — 37 556—592 231 12 12
45 . " , - 42 , 1 — 37 593—629 180 9 9 ~
46 , . 42 . 1 — 37 630—666 438 22 22
47 . . 42 . 1-37 667-703 277 15 15 -
48 . , 42 , I — 37 704—740 378 19 19
49 . . 42 . 1 — 37 741—777 293 15 15
50 . * 42 . 1 — 37 778—814 464 24 24
51 . . 42 . 1-37 815-851 291 15 15
52 . , 42 , 1 — 37 852-888 491 25 25 -

53 . , 42 -v 1 — 37 889—925 531 27 27 -
54 . . 42 1 — 37 926-962 602 31 31 - -
55 , 42 . 1 - 37 963—999 354 18 18 T T
56 , . 42 , 1 — 53 1000—1052 85 ļ 5 5 ! -'

II. Vējā gāzti un ļ
sausi koki.

Platenes (1) lec. mežniecība.
57 Ventspils novads, Prinča apgaita 1 — — — ļ 64 1—64 81 5 5 ~

58 „ . . 2 — — 36 1—36 57 '? 3 3
59 , . 10- — — I 56 1—56 43 i 3 3 -
60 . . 11 — — — 215 1—245 145 ! 8 8 -
6i .;. / \% - 530 { igjrļg} 378 19 19
62 „ Zameļa apgaita 5 — — 18 1—18 25 2 2
63 , 5 1922./24. g. - - 29 1—29 30 i 2 2 -
64 . . 6 - - 120 1—120 161 9 9
65 . . 8 — — — 10 1—10 20 1 1 -
66 . . 9 - — — 29 1—29 56 3 3

i

Bušnieka (II) iec mežniecība.

67 Ventspils novads, Priedeļa apg. 14 — — — ' 24 — 124 7 7 -
68 . . 15 — _ _ 36 _ 164 9 9 -

69 '. . 16 - _ _ 50 _ 174 9 J- ""
70 , , 17,18 _ < - ļ 106 ļ - , 426 22 22 -

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā. ,
Pie torgiem pielaidīs personas, kuras iemaksās torgu komisijai 10»/o drošības naudas no novērtētās sumas, M»

pie nasolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no piedāvātas sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no torgiem vienības pēc saviem ieskatiem
Tuvākas ziņas Ventspils virsmežniecības kanclejā un pie I. un II iec mežziņiem
ii. decembri 1924. g. nš 1162. i7O08 Ventspils virsmežniecība



obl jgacijas par 10.000 rbļ. kr. n. Emj-
Miai fon Miaskovskv par labu; e) ' pēc
857 g- 26- novembrī' Nš 338, nostipri-

Tiātas obligācijas par 2.000 rbļ. kr. n.
Tonei fon Hohenhauzen par labu;
A) tad pat Ns 339, nostiprinātas obligā-
d as par 1 000 rbļ. kr n. Emīlijai ion
Strik par labu; e) p_ec 1871. g. 5. ju.
n jjā .Nš 1H), nostiprinatas obligacijas par

000 rbļ. kr. n. atlikuma Kārlim fon
Me zenkampfam par labu ; f) pec 1887. g.
30 novembrī Ns 663, nostiprinātas obli-
gācijas par 2000 rbļ. kr. n. Emmai
Karlblom par labu; g) pēc 1887. g.
1 decembrī Ns 665, nostiprinātas obli-
oacijās par 7.000 rbļ. kr n. atlikuma
baronesei Vilhelminei Kridener par labu-
M pēc 1»89. g. 26. oktobrī Ns 430, no-
stiprinātas obligācijas par 3.000 rbļ. kr.
nEmmai Karlblom _ par labu; j) tad
pat Ns 431, nostiprinātas obligācijas par
3.000 rbļ. kr n. tai pašai par labu;
i) tad pat Nš 432, nostiprinātas obligā-
cijas par 3.000 rbļ. kr. n. tai pašai pai
labu: k) tai pat Ns 433, nostiprinātas
obligācijas par 11.000 rbļ. kr. n atlikumā
baronam Hamilkaram Knīdeneram par
Jar labu; 1) tad pat Ns 434, nostiprinā-
tas obligaicijas par 3.500 rbļ. kr. n. at-
lik umā, Almai fon Gersdorf atraitnei
bar. Kapjier pārlabu; m) tad pat Ns 435,
nostiprinātas obligācijas par 3.700 rbļ.
kr.' n. atlikuma lzabelei Zellheim pat
labu;n) tad pat Ns 436, nostiprinātas
obligācijas par 3.700 rbļ. kr. n. atli-
kumā baronesei Allai Kridener par labu;
0) tad pat Nš 437, nostiprinātas obligā-
cijas par 3.700 rbļ. kr. n. atlikumā Eli-
zabetei Heisler par _ labu; p) tad pat
X» 438, nostiprinātas obligācijas par
3.700 rbļ. kr. n. atlikumā baronesei
Emmai Kridener par labu; r) tad pat
N? 439, nostiprinātas obligācijas pat
3.700 rbļ. kr. n. atlikumā „enijai ton
Valter par labu

37. Uz Carnikavas muižu
hip. Ns_ 228, Rīgas apriņķī:

a) pec 1906. g.6. jūnija Nš 23, nostipri-
nātas obligācijas par 20.000 rbļ. kr. n.
Džonam Skribanovicam par labu; b) pēc
1913. g. 5. septembrī Nš 66, nostipri-
nātas obligācijas p,;r 130.000 rbļ. kr. n
Vilhelmam Šulcam par labu; c) pēc
1913 g. 25. septembrī Ns 71, nostipri-
nātas obligācijas par 50.000 rbļ. kr. n.
tam pašam par labu; d) pec 1915. g.
29, ma jā _Ns 26, atz'mes par _ 200 rbļ.
kr. n. lielas prasības nodrošināšanu Er-
nestam Ritrflanim par labu; e) pēc
1915. 2. 12. jūnijā Ns 27, atzīmes par

300 rbļ kr. n. lielas pra ibas nodroši-
n ' iT oJ/

MittenbeT š Par labu; 1) tadpat Ns 28, atzīmes par 40) rbļ. kr. nlielas prasības nodrošināšanu Jānim Mit-tenbergam par labu; g) tad pat N° 29a zīmes par 325 rbļ. kr. n. lielās pra-sības nodrošināšanu Oskaram Štolceram
?™ aJ?u;, h) tad PatJ* 30 atzimes par400 rbļ. kr. n. lielās prasibas nodroši-
nāšanu Pēterim Brengam par labu- j)
tad pat Ns 31, atzīmes par 300 rbļ krn. lielas prasības nodrošināšana AnnaiBrenģis par labu; i) pēc 1915. g. 17>-lija Ns 32, atzīmes par 1.650 rbļ kr. n
lielas prasības nodrošināšanu JohanamRomānam par labu; k) pēc 1916 g31. augustā Ns 33, atzimes par 8.000 r.
kr. n. lielīs prasības nodrošināšanu Ie-veļam Kacenelenbauma n par labu; 1)
tad pat Ns 3 [, atzīmes par 25.225 rbļ.
kr.n. nākamas lielas prasībis nodroši-
nāšanu Vol gas-Kamas-Komercbankai par
labu; m) pec 1916. g. 2. ssptembrī
Nš 35, atzini .s par 96,750 rbļ kr. n.
nākamās prasības nodrošināšanu Aronam
Smuljanim par labu un Rachmielim Min-
sktram par labu; n) tad pat Ns 36 at-
zīmes par 4.500 rbļ kr. n nākamās
lielas prasības nodrošināšanu Rachmielam
Minskeram par labu; o) pēc 1916. g.
20. septembrī Ns 38, atzīmes par 2.618 r.
55 k. kr. n. lielas prasības nodrošinā-
šanu Aronam Šmuljānam par labu; p)
pēc 1916. g. 6. oktobrī Ns 39, atzīmes
par 575 rbļ. kr. n. nākamrs lielas pra-
sibas nodrošināšanu Eduardam Portanam
par labu; r) tad pat Ns 40, atzīmes par
575 rbļ kr. n. nākamās lielās prasibas
nodrošināšanu tam pašam par labu; ri
tad pat Ns 41, atzīmes par 400 rbļ. kr
n. lielās prasības nodrošināšanu Mar-
grietai Ereilib par labu; s) tad pat Ns42,
atzīmes par 500 rbļ. kr n lielās pra-
sības nodrošināšanu tai pašai par labi;
š) tad pat Ns43, atzīmes par 500 r. kr.|n
lielas prasības nodrošināšanu Arturam
Cornam par labu; t) tad pat Ns 41, at-
zīmes par 500 r. kr. n. lielās prasibas
nodrošināšanu tam pašam par labu;
i) pec 1916. g. 7. oktobri Ns 45 atzīmes
par 24.000 r. kr. n nākams lielās pra-
sības nodrošināšanu F. V. Junkera un Ko
komercbankai par labu; v) pēc 1916. g
28. oktobri Nš 47, atzīmes par 500r. kr. n
lielas prasības nodrošināšanu Margrietai
Freilib pārlabu; z) pēc 1916.g.31.oktobrī
Nš 48, atzīmes par 575 r kr. n. lielās
prasības nodrošināšanu Elizabetei Klem
par labu; ž) pēc 1916. g. 16. novembrī
N»5'\ atzīmes par 2100 r. kr. n. nākamās

lielas prasības nodrošināšanu Augustam
Frizenam pārlabu; y) pēc 1916.g 19.no-
vembrī Nš 51, atzīmes par 2410 r. 78 k.
kr. n lielās prasības nodrošināšanu Aro-
nam Šmuljānam pārlabu; a*) pēc 1916.g.
?< . decembrī Nš 52 atzimes par 250 r.
kr. n. lielās prasības nodrošināšanu Mar-
tinai. Priede par labu; b') 1916. -g.
9. decembrī Ns_ 53 atzīmes par 28.500 r.
kr. n. lielās nākamas prasibas nodroši-
nāšanu Rigas biržas bankai pārlabu;
c') pēc 1917. g. 11. janvārī Nš54 atzīmes
par_ 600 r. kr. n. lielās prasības nodro-
šināšanu Bernhardam Nolles par labu;
d') 1917. g. 28. februārī Nš 55 atzīmes
par 352 r. kr n lielas prasības nodro-
šināšanu Kārlim Kangro pa. labu; e') tad
pat Nš 56 atzīmes par 352 r. kr. n. lielās
prasības nodrošināšanu tam pašam par
labu; i) pēc 1917. g. 7. jūlijā Nš 57
atzīmes par 15.729 r. 94 k. kr. n. lielas
nīkam^s prasības nodrošināšanu krievu
arējas tirdzniecības bankai par labu:
g') pec 1917. g. 3L jūlijā Ns 58 atzīmes
par 500 r. kr. n. lielas prasības nodro-
šināšanu Emmai Pipik par labu.
15796 Valsts zemes banka.
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Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas torgu komisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā.
Mutiskos torgos pielaidīs personas, kuras iemaksas torgu komisijai 10°/o drošības naudas no
vērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītas sumas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līda mutisko torgu sākumam nebūs no-
drošināti ar drošības naudu 10°/o apmēra no piedāvātas sumas, netiks atzītas.

Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes

izņemšanas.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozītā,

iesniedzot kvīti torgu komisijai.

Kā drošības nauda tiks pieņemti ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas
un valsts zemes bankas ķīlu zīmes 'par viņu nominālvērtību; 2) Latvijas bankas vai no v.nas

Dārsaraniētas nrivatu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības laba būtu veļams, ka garantijas

Ksnle^ 3) banku akcePtēti Ceki ' ** «°°lisa"'gadījumā pircējam 3 dienu laika jāapmaina.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesibas izsludinātās uz torgiem un nolemtās pārdošanai
torgu vienības noņemt no torgiem pec saviem ieskatiem

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

16089 Meiui departaments»

' ne^bTvalslTt^^

|

Mežu departaments

.Valdības Vēstneša" 1924. g. 286. numura pielikums.

pārdos jauktos torgos 1925. gada 16. janvārī, Liepājā, apriņķa
valdes telpās, Ulicha ielā Nq 44, augošu mežu no sekošām

virsmežniecībām:

£ Pārdos Drošības nauda
c „_. „ . .. . ~^T- No- latos
.£« Kādas virsmežniecības, novada, Pec M _ , .
> ' , plātī- I

T-- vērtējums !z_ Mežu Piezīmes
ā,apgaitas un kvartāla \nkok. drtumu kulturu
5 ha gab. latos tīrīšanai jdarbiem

Rucavas virsmežniecība.

1. iec. Siklas mežniecībā.

Nīcas novada:

1 Ruņņa apg. kv. 65 .... 5,36 - 18380 270 919, kuj^ fk
^

__ 940S 145 471

3
" " 65 [ 1,27 - 4135 65 207

4 Slamsta 4. apg. k, 68. . . . : 2,24 _ 2550 115 ,28

6 Sninieka 3. apg. kv. 82 . j i. . 4,75 - 13670 240 684

o ' 3' 82 2,83 — 10380 145 519
.9 ' 3' ' ' 82 2,01 — 8430 105 422

10 Slamsta I. ' 5. apg. 'kv. 103 ' . 1.47 1695 75 85

Dunikas II. iec. mežniecībā.

Luknes novadā:

11 KalniSka 8. apg kv. 16 ... 1.50 - 2595 75 130
19 8 16 . . 1,06 — 34bo 5o 174
n 8' * 17 . 1.84 — 3465 95 124

4
*

8
' 17 .... 1.93 — 2185 100 110

s ' «* 17 1,25 I — , 1605 65 81
IK h " ' " 17 3,82 — 4880 195 244

7 «' 7 2,92 - 3445 150 173
a * 8 8 ... 8, 63 6490 325 325

19 ". 8. ! 1 17 ... . — 594 3035 150 152

111. iec. Luknes mežniecībā.

Luknes novadā:

, 20 Janeka 16. apg. kv. 156 ... . 2.48 — .5510 125 276M janeka m p^ ^^
ļQ&

Jļ6

M ' 6 " 151 ... . lM - 1635 85 82
23 Dejas 17. 'apg\ kv! 128 2. 02 .5000 105 250
24 Remesa 18. apg. kv. 83 ... . 1.79 «15 90 111

Daugavpils muitas valde
ar šo paziņo, ka Daugavpilī, Kapu ielā
Nš 3, šīs muitas valdes telpās, 7. janvārī
1925. g. plk. 9 no rīta, uz muitas likumu
1156. un 1158.pantu pamata, tiks pārdotas

atklāts vflttoliiini
dažādas manufaktūras, galantērijas un
kolonial preces, konfiscētās kontrabandas
lietās, kopvērtībā Ls 1386,99.
Muitas valdes priekšn. V. Lielmežs.
17266 Darbvedis J. Z n o t i ņ š.

Lēmuma pasludināšana.
Uz muitas likuma 1140. p. pamata

Rīgas muitas valde dara zināmu, ka
caur kātot savā š. g. 14. novembfa kop-
sēdē Stanislavas Tenzegoļskaites kontra-
bandas lietu Ns 175/24. g.

nolēma:
StaņislavuTen?egoļskaitisodit ar Ls 184,50,
konfiscējot aizturētās rozines.

Uz muitas lik. 1141. p. pamata šo
lēmumu var pārsūdzēt uz muitas depar-
tamentu 3 nedēļu laikā, skaitot no šī
lēmuma iespiešanas dienas .Valdība»
Vēstnesī*. Pārsūdzība j īapliek ar Ls 0,80
zīmogmarkām un jāiesniedz caur Rīgas
muitas valJi.

Priekšnieka vietā R u b i s.
17264 Kontrab. nod. pārzinis A. B r u s s.

DZELZSCEĻU VIRSVALDE
Gogoļa ielā Nš 3, izsludina uz š. g. 30. dembri, pulksten 12 diena, jauktu
rakstisku un mutisku izsoli (torgus). ar pārsoli 2. janvārī 1925. g., uz 1580 kv.
metru tēstu tiltu ietērpu akmeņu piegādāšanu stacijās un uz posmiem starp
stacijām.

Drošības nauda iemaksājama 5% apm. no piedāvājamas vērtības
Tuvākas ziņas un izsoles techniskos noteikumus izsniedz virsvalde, istabā

Ns 317, darbdienās no pulksten 9—14. 17274.

MEŽU DEPARTAMENTSPaZi!?par,9f4gāiUmā 17. fotmtiļū tOttleitl &St *"Sattiecīgās sumas, kļūdas izlabojot, sekosi grozītas:

*
r—-

u^i Novērtējums
0^ Kāda virsmežniecība .,
h g latos

>

, 26 Lejas 922

17328 Mežu departaments.
Sludinājums, ievietotais .Valdības Vēstnesī' 281. num. ar šo tiek skaitīts

par nederīgu.

Krāslavas virsmežniecība
pārdos 16. janvārī 1925. g., pulksten 12 diena, Dagda, Dagdas pag. valdes telpas,

aaiiitos loiļūi augsta iaa itm ronis:
c .3 JS g Drošibas
Ī>-Ķ No kādas mežniecības novada, apgaitas un ?* ~- « ?§» nauda Ls

ē% kvartāla §-| -a|,i«ģ=

2 2 |z H * <>g

Dagdas iec. mežniecībā.
Staro-Misļas novadā.

! 1 Apg. N°9, jauns. N« 35, cirsma 1923. g, atd. N? 5 1842 — 915 46 92
i 2 , N«9, . N?3i, , 1923. . , N»6 1024 — 466 24 47

Magnusovas novadā

3 Apg. Ni! 2, jauns. Ne 5, cirsma 1924. g., atd. Ns5 — 1,10 146 8 15
4 , Nē 2, , Ne 2, , 1924., . N?4 — 1,37 335 17 34
5 . Ne 2, , N»6, , 1924. . , Nē 2 — 1,14 465 24 47
6 . Nē 2, . Nē 6, . 1924. . ' . Nt3 — 0,74 552 28 37

Pirms torgu sākšanas jāiemaksā 10'/ ) drošības naudas, no no olamo vie-
nību vērtības, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no torgiem izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas Krāslavas virsmežniecības kanclejā un Dagda* iecirkņa mež-
niecībā, Dagdā. Krāslavas virsmežniecība. 16258
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£ Pārdos Iemāks, drošības

I* Kādas virsmežniecības, novada, Pēc M
N_°" nauda latos

>S ., ... olati- . vērtējums t_ M?u Piezīmes
g* apga.tas un kvartāla P^koki cirLu kuUuru
ļ2 ha gab. latos tīrīšanai darbiem

25 Stalša 19. apg. kv. 142 . . 1,52 — 3200 80 160
26 „ 19. , , 142 . . . . 3,29 — 7285 165 365
27 Vaska 20. apg.kv. 144 . . 2,43 — 3165 125 159
28 , 20. „ , 144 . . 4,19 — 1680 84 "? 84
29 Lankurta 21. apg kv. 131 . ?" 3,53 — 5700 180 285

IV. iec. Paurupes mežniecībā.
Rucavas novadā:

30 Pilena 24. apg.. kv. 1 .'. . . . 2,48 — 4820 125 241 '
31 . 24. , „ 17 . . .1,74 — 3905 90 196
32 Sležu 30. apg. kv. 95 . 4,72 — 2315 ' 118 118
33 , 30. „ „ 95 . . . 2,68 — 810 41 41
34 . 30. , .95 21,34 — 2845 143 14335 „" 30-. , ,,104 . . 2,68 — 5650 135 '283
36 Purtika I. 27. apg. kv. 54 . . 0,85 — ' 1480 45 74
37 . 27. „ ' „ 63 . ." 0,99 — 2460. 50 123
38 „ .27.- „ „ 63 . . 1,73 — 3110 90 156
39 „ 27. ?, „ 62 . 1,11 — 1230 60 62
40 Tīrelnieka'26. apg. kv. 23 . . 1,62 — 4220 85 211
41 Silenieka 32. apg. kv. 128 . . 4,19 — 7660 210 —
42 Purtika L 27. apg. kv. 62 . . . — 758 3255 163 163
43 Kalniška 29. apg. kv. 78 . . . — 225 1970 80 99
44 Silinieka 32. apg. kv. 128 .. . — 104 2410 115 121 '

VI. iec. Jūrmalas mežniecībā.
Nīcas novadā:

45 Krūma 42. apg. kv. 31 ....-- 0,77 — 1120 40 3 56
46 - 42. , , 31 . . . 0,82 — 1345 45 " 68
47 . 42: „ „ 31 1,60 — 2700 80 135
48 . 42. . „ 32 . . . 1,36 — 1875 70 94
49 , 42. , , 37 . : . 1,12 — 2410 60 122
50 .- 42. . . 37 . . . 1,24 — 2935 65 147
51 Skaras 43. apg. kv. 43 . . . 1,10 — 1185 55 60
52 , 43. . . 43 . . . . 1,04 — 1415 55 71
53 . 43. i , 43? . . . 1,46 — 2380 75 119
54 . 43. . . 43 . . . 0,38 — 270 14 14
55 Cukura 46. apg. kv. 118. . . . 3,22 — 3965 165 199
56 . 46. , „ 118. '. . . 1,09 — 2030 55 102
57 . 46. , , 118... . . 1,20 — 2600 60 ? 130.
58 . 46. , .118. 2,73 — 5280 140 264
59 . 46. „ . 129. . . . 1,64 — 2435 85 122

Nicas novadā:

60 Mietraga 45. apg. kv. 125 . . . 2,29 — 2735 115 137
61 . 45. . „ 150 ... ? 1,30 — 3125 65 157
62 . 45. . , 151 . . .... 0,93 - 1285 50 65

Nīcas virsmežniecībā.

I. iec. Grobiņas mežniecība.

Grobiņas novadā:

1 Orba 4. apg. kv. 16 2,44 — 12200 610 610
2 . . 4. f. . 16 .... 4,37 — 6640 332 332
3 , 4. . .17 3,27 — 10320 516 516
4 Tilta 7. apg. kv. 39 . . . . . . 1,67 — 3780 189 189
5 . 7. , .39 2,79 - 7700 385 385

— 3 -

£ Pārdos Iemāks, drošības

JU Kādas virsmežniecības, novada,
"pēc M

N_°" —
nauda latos -

•? >ž .. ,, ',„'."-.v* olatī- m vērtējums i 7 _ Mēru . Piezīmes
£* apgaitas un kvar ala p'koki . f , ,,
°p KS . bas cirtumu kultūru
[2 ha ' gab. latos tīrīšanai darbiem

6 Jaunzema 8. apg. kv. 23 . . . . 1,98 — 4570 229 229
7 , , 3. .. . 24 . 1,85 — , 4860 243 243
8 , 8. „ „ 29 . . 1,81 — 6505 326 326

II. iec. Gaviezes mežniecībā.

Gaviezes novada:
9 Knipupa 21. apg. kv. 4 ». . . . . 1,90 — 3090 155 155

I« - 2-fc- -* , 4 . . . 1,38 ' — ' 3170 159 159
H , 21. . . 8. . . . . 2,89 — 5170 259 ' 259
12 , 21. . „ 12 . . . . , 2,43 ? ? '—j 496 1 248 . 248
13 _ „ 21. . .12 . . 5,80 — - 2380 420 420
14 Brūvera 13. apg. kv. 61 . . . 1,87 — 5290 265 265

Suslas novadā:

15 Brieža apg. 17. kv. 61.,\ 1,10 — . 2130. 107 107

III. iec. Bārtas mežniecībā. '" ' . -

. Grobiņas novadā:
16 Burģeļa 22. apg. kv. 56 . . 3,70 — 5150 258 258
17 , 22 . . 56 . . . . 1,34 — 6240 313 313
18 . 22. „ „ 56 . . 1,89 - 5050 253 253
19 . 22. „ . 56 . . . 2,01 - 4280 215 215
20 » 22. „ , 56 . . . 0,88 - 3110 156 156
21 . 22. . . 56 . . . 1,30 - 3980 199 199
22 . . 22.' . . 56^.. . . 0,98 - 2240 112 11223 Purva 25. apg. kv. 58 . . . 6,12 — 6170 309 30924 „ 25. „ „ 61 ... 2,61 — 5780 289 28925 . 25. „ . 61 . . . 6,05 - 14240 712 71226 . 25. . „ 69 . . , . 2,58 - 12240 612 61227 . 25. . . 69 . . 2,05 - 10770 539 53928 . 25. . .69 1,50 - 7190 360 360
29 Placiņa 28. apg. kv. 84 . . 2,85 — 7790 390 390

IV. iec. Nīcas mežniecībā.

Nicas novadā:
30 Otaņķa 30 apg. kv. 6 . . . . 2,58 — 7480 374 —
31 . 30. „ . 7 ... . 1,43 - 4260 213
« c m I?' " ' l ? ' h09 - 563° 28233 Skalda 31. . . 3. . . . . 2,29 — 5840 292 —
l\ oY ' 3. - ? ? ? ]'- 7950 398 -
?J 3 • - j- ? ? 2,00 - . 6500 325 -
* 3 • . 4 . . . 2,40 - 4250 213 213
% ' |ļ» . 5. . . . 2,11 — 4690 235 235
%° ' 31. . . 5 . - . . 2,78 - 3940 197 197?£ 31. . .8 2,73 _ 16470 824- 824
1? " 3 . .. 9 ... . 0,87 - 5460 273 273
]ļ " f

1. . . 12 . . . . .. 1,64 - 5910 296 296
42 31. , „ 17 . . 087 — 4290 215 21543 Kalniška 32. apg. kv. 19, 45, 48 8,26 - 12450 623 62344 Baida 35. apg. kv, 28 . . . . 1,75 - 7880 394 394
li 35. . . 29. . . . 1,% - 7lf0 358 3584,X - 3S-? •?? - 29 1,42 4340 217 217
Ir r't-i, « ? ", 29. l l64 - 6130 £07 30748 Gudnķa 36 apg. kv. 21 ... . 0,70 - 2980 149 14949 Skalda 3 . apg. kv. 12 .... 1,73 - 3580 179 179
DU 31. . , 17 . . . . 1,09 — 6020 I 301 301 .

bēnraitti- patludinlšsna.
Uz muita® ilk-.ima 1140. p'.' pamata

Rīgas mffftas valde dara zināmu, ka
caurskatot š. g.-4. novembra 1<opsēd? s's
.Odin' kontrabandas -lietu 'Ns 157 1924:g.

™»,.,.«... -JB...O .J ./B-Hi... Mi

Rīgas pilsētas litels,
Kaļķu ielā Nr. 9

izūtrupēs
1924.g. 22.decembrī, pulksten 10 rīta:
zelta un .«udraba lietas, drēbes, apavus,
tepiķus, veļu, kažoka priekšmetus, trau-
kus, dažādas metāla un c. neizpirktās
un nepagarinātās lietas, kuras- ieķīlātas
no 1924. g. 25. jūnija līdz 8. jūlijam
ar NeNs C. 221898—225500, kā ari izr
utrupešanai nodotas mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
priekš galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ? ķīlas
netiks pagarinātas. 17267

Rīgas kara apr. priekš.iieks izsludina
par nederīgu nozaudētu karaklausības
apliecību Nē619, izd-itu 25. ap, iii 1922. g.
no 10. Aizputes kajn pulka uz Viļā
Kārļa d. Kuznecova vārdu. ? 17279

Kokorevas pagasta valde. Luaza's apr,
izsludina par nederīgu, kā nozaudētu
kajaklaus'baš apliecību (Ne nav zināms)
izdotu, 1920. g. no Latgales partizānu
pulka uz Augusta Jāņa d. Kļaviņa
vārdu. 13748

sodīt s;s .Odin" kapteini ar naudas sodu
Ls 822, koniisfcējot aizturētās preces;.

caurskatot 28. novembrī š. g. s/s „Jo-
hannes C. Russ' kontrabandas lietu
Ne - 186/1924. g.

nolēma:
sodīt s/s .Johannes C. Russ" kurin. Fer-
dinandu Dacbneri ar Ls 558, kurin.
Vilhelmu Hartvigu ar Ls 200, matroži
Erichu Emde ar Ls 1320, matrozi Vil-
helmu F'šeri ar Ls 69,00 un matrozi
Heinrichu Hilcķu ar Ls 11,50, konfiscējot
aizturētās preces.

Uz muitas lik. 1141. p. pamata šos
lēmumus var pārsūdzēt uz muitas depar-
tamentu 3 nedēļu laikā, skaitot no 16
lēmumu iespiešanas, dienas .Valdības
Vēstnesī". Pārsūdzības jāapliek ar Ls'0,80
zīmogmarkām un jāiesniedz caur Rīgas
muitas valdi.

Priekšnieka v. R u b i s.
17263 Kontrab. nod. pārz. A. B r u s s.

Palsmanes pagasta, valde atsauc savu
sludinājumu, kujš ievietots ,Vaid. Vēstn."
Nt 235 no 15. oktobja š. g, attiecībā
uz Elmāra Sprancmaņa nozaudētiem do-
kumentiem, jo min. dokumenti ir atrasti."

16929

Saukas pag. Valde izslud par neder.,
kā nozaud., iekšz. pasi ar Ns 2122, izd. <
no Saukas pag. valdes 2. sept. 1922. g.
uz Jāņa Jura d. Lutt'era v. 15387-a

Pampāļu pag. valde izslud. par neder,
nozaud. Latv. iekšz. pasi, izd. no Saldus
pag. valdes 26. jel. 1923. g. ar Ns 182
uz Andreja Jāņa 4 Jurgenovska v. 16217

Dzelzsceļu virsonlde raksu^: Kontenti
17. decembrī 1924. g. uz apģērba piederumiem pec saraksta,

ratkstisfcus forgus.-
5 janvāri 1925. g. uz bultām dzelz-v da'23'd rļn . kopā 36103 klg. nfc sner'fikacifas. K

5. . ? . . karbidu , kalcija ļ6000_^.pec:techn.. noteikumiem
5. . , ,. kniedēm, dzelzs, dažādām, kopa 13,600 klg. ' pēc soecifikacijas. ļ

p

Torgu un lonkurenčū sākums pulksten 10 no rita.
Torgu dalībniekiem jāiemaksā diošib. nauda lO'/ o no piedāvājamās sumasTuvākās ziņas par torgu un konkurenci mateiialiem un noteikumiem izsniedzDzelzsceļu vir- valde, istabā Ne 122-a. no pulksten 12 līdz 14. 1,110o "*

Lejas virsmežni čība
pārdos mutiskos torgos

19. janvsT'} 1925. g., pJkst. 12 diena, Lejasciema iecirkņa kanrlejī, Lejas novada

auaoiu un atmirušu mežu.
Pec platības 4,16 ha, novērtētus Ls 4S9A iedalītus 22 vienība", vērtībā Ls 54—381
Pēc celmu skaita 1710 kokus, novērtētus Ls 1437, iedalītus 33 vienībīs vērtībā? Ls 12 -125.

Pie solīšanas tiks piela's'as personiR, kūjas iemaksas, pirms torgu sākumi
10'/o no pirkšanas sutias.

Tuvākas ziņas un torgu vienību sarakstu izsniedz virs.nežniecibas, kanclejā
caur Lizumu un III. iecirkņi mežziņa kanclejā, Lejasciema.
17261 Lejas vismežniecība

VaUds aprigļa mgdnī^Ku b 9drT9a,
v.-lde pailgo,' ka 21. decembri š. g;,
pulksten 10 rītā, biedrības kluba telpas!
Valkā, Zeminara ielā Ns i 9, sasauc

arkārtē u pīlnu biedru apuld
ar dienas kartību:

1) Pre?idija vēlēšanas.
2) Statūtu pārreģistrēšana un grozišma.
3) D žādi priekšlikumi.

Tā kā uz izziņoto 7. decembri š. g.
pilnu biedru sapulci nebija ieradies
stuutos pa edzētais biedru skaits, tad šī

otrreizējā sapulce
būs pilntiesīga len.t par dienas kārtibas
jautājumiem, neskatoties uz sanākušo
biedru skaitu.
17055 1 Biedrības valde.

Jelgavas ap-ķa valsts
zemju inspektors

īzdos vairāksolīšanā
1925. gada janvafa mēneša 7 diena,
pulksten 12 dienā, inspekcijas telpās,
Jelgavā, Pētefa ielā Ns 16,

zvejas tiesības
uz Jelgavas apr., Mežamuižas pag,
Mežamuižas dzirnavu ezeru, par laiku
no 1925. gada 23. aprili uz trim gadiem.

Solīšana sāksies no Ls 40.—, kur, i
suma pie solīšanas jāiemaksā, kā drošī-
bas nauda un pēc nosolīšanas jāpaaug-
stina līdz pusgada nomai.
Jelgavas apriņķa valsts zemju

inspektors J. 'Br Smels.
17271 Darbvedis A. Neulands.

Latvijas BanKa

9: decembrī 1924. gādā, pulksten 12
dienā, bankas telpās.

vecus galdus un pultes
8. Daugavpils kājnieku

pulks, Cēsīs

pārdos uoirāKsūiišono
29. decembrī 1424. g, pulksten 12 d.,
pulka štsba telpas, Cēsu pilī

4 lietošanai nederīgas

raKstammašinas
Rakstāmmašīnas apskattmas torgu

dienā no pulkstei 9 rītā 2 17C64

«Mi maiiiuta H9|i,
Rīga, Valdemāra ielā Ns 10/12, dz. 5,
19. decembrī 1924. g, pulksten 11,

pārdos vairāksolīšanā
8 dažādu sistēmu nolietotas

rakstāmmašīnas.
16378 Virsleitnants K. Z i v e r t s.

Ūtrupe
Liepājas muitas valdē, Liepājā, Miķeļa
ielā_ Ns2, tiks notur ta 7. janvārī 1925.g.,
kurā pārdos

atklātā vairāksolīšanā
dažādas konfiscētas kontrabandas preces,
kā: audumus, galantērijas preces, ta-
baku, Cigaretes, alkoholiskus dzērienus u.c.
17270 . Liepājas, muitas valde.

"Rigas potic 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka .24 decembrī š g.. pulksten
10 ii) rīta, Marstaļu ielā Ns 19,

pārdos n\MM
Leiba L e v i n a drukājamo mašinu,
novērtētu par Ls 1454,46 par Labu Rigas
grāmattūpnieku kopējai īlimo kitei.

Rīgā, 13. decembrī 1924. g.
1728.7 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas polic. 1. iec. priekšnieks
paziņo, ka 23. decembrī š.g., pulkst. 10
rītā, m. Klosterbaznīcas iela Ns I,

pārdos vairāksolīšanā
Mendeļa Jakobsona mantu, sjstāvošu
no veikala iekaltas un notaks'tu kop-
vērtībā par Ls !46i,50, par labu Rīgas
muitas valdei.

Rīgā, 13. decembrī 1921. g.
'.7288 Priekšnieks (paraksts).

Rīga* po'ic. 3 iec. priekšnieks
paziņo, ka 20. decembrī š. g., pulksten
10 rītā, Blaumaņa ielā Ns 5, dz. 12,

pārdos vairāksolīšanā
pils. Geceiim Zolotuchinam piederošo
mantu, sastāvošu-no mēbelēm un trau-
kiem, dēļ Ls 1000 piedzišanjs Rīgas
muitas valdei par labu.'

Rīgā, 12. -decembri 1^24. g
1728'6 Priekšnieks F r e i v a 1 d s.

Omuļu pagasta valdei,
Valkas apriņķī, caur Om ļiem, vajadzīgs

vietējai pamatskolai pilntiesīgs -

2.skolotais (ja).
Kandidāti (-tes) tiek lugti ierasties

personīgi, vai pieteikti s rakstiski, pie-
liekot klāt attiecīgus dokumentus, ka-
ari ārsta apliecību par veselības stāvokli
līdz vēlēšanu dienai pie pagasta pado-
mes '8. g 20. decembrī, pulksten 13.

Vēlams muzikāls un sabiedrisks darbi-
nieks. Alga pēc valdības noteikumiem,
brīvs dzīvoklis, apkurināšana, apgaismo-
šana un zeme. 17021

2 Priekšsēdētājs J. Osi s.
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