
Valdības iestāžu paziņojumi
Latvijas konsulāta Viļņā

jaunā adrese:
Wilno,

Ulica Piaskowa Na 14, log. 2.

Paziņojums
Rigas Jūrmalā dzīvojošiem

valsts darbiniekiem.
Tautas labklājības ministrijas sociālās

apgādības departaments paziņo, ka E.
Ostrovska aptieka Mellužos, Zāles ielā
Jvfs 8, uzņemta tautas lablājības ministrijas
aptieku sarakstā, kuras izsniedz zāles
pret valsts darbinieku ārstu parakstītām
receptēm.

Departamenta direktors O Sīlis.
Valsts darbinieku ārstēšanas nod.

vadītājs Dt. D r i b b a.

Latvijas neredzīgo institūts
uzņem neredzīgo skolā neredzīgus un
vājredzīgus bērnus no 8—14 g. vecu,
bez citiem fiziskiem un garīgiem defek
tiem.

Mācības sākums š. g. 1. septembrī.
Pieteikšanās un tuvākas ziņas tautas

labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā
N 28, dz. 4.

Meklējamo personu saraksts
Nr 269

(2. turpinājums.)
20991. Parpucs. Vasilijs Ādama d., 46 g. v.,

pied. pie Krāslavas pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 6. iec, miert. uz Ne 1299 no 8. jun.
1926. g. (21-VI-26).

20992. Pirag, Marija Ģederta m., 25 g. v.' ,
Jelgavas pilsone. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
12.' iec. miert. uz JNs 643 'no 15. maija 1926. g.
(21-VI-26).

20993. Pesošņikovs, Mefodijs Jefima d., 25 g.
v., pied. pie Silajāņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes apr. 3. iec. miert. uz Ne 541 no 7. jūnija
1926. g. (18-VI-26), sod. ar Ls 25 vai 7 dien. aresta.

20994. Poriņš-Purinš, Eduards Jāņa d., 23 g.
v.( pied. pie Kalkūnes pag. — Paziņot dzīves
vietu Daugavpils apr. 2. iec. miert. uz JVs'Kr.499/26
no 4. jūnija (18-VI-26).

20995. Pūce, Jānis Pētera d., 38 g. v., pied. pie
Planicas pag. — Pazinot dzīves vietu Rīgas 12. iec.
miert. uz Ne 170 no 27. maija 1926. g. (17-VI-26).

20996. Petrovičs, Aleksandrs Annas d., 30 g. v.,
pied. pie Višķu pag. — Pazinot dzīves vietu Dau-?

gavpils apr. 6. iec. miert. uz JVa 1283 no 7. jūnija
1926. g. (21-VI-26).

20997. Pčalina, Feodosija Feodora rri., dzim.
1895. g., — Pazinot dzīves vietu Rīgas 12. iec.
miert. uz Ne 627 no 15. maija 1926. g. (17-VI-26).

20998. Paškevies, Miķelis Matīsa d., '24 g. v. —
Pazinot dzīves vietii Rīgas. 12. iec. miert. uz
Ne 1043 no 3. jūnija 1926. g. (21-VI-26).

20999. Petrovs, Izots, dzim. 1897. g., pied. pie
Majihovas pag. — Pazinot dzīves vietu Rīgas
11. iec. miert. uz Ne 1098 no 19. apriļa 1926. g.
(17-V1-26).

21000. Rakštis, Kazimirs, 27 g. v., Lietavas
pilsonis. — Dobeles iec. miert. raksts Ne 409 no
9- jūnija 1926. g. (21 -V1-26), apv. pēc sod. lik.
581- p. 4. d. — Apcietināt*

21001. Rezovskaja, Amālija Pētera m., 26 g. v.,
Pied. pie Oarozes pag. — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas aor. miert. uz Ne 601 no 7. maija 1926. g.
(18-V1-26):

21002. Rullis, Fricis, ap 30 g. v., pagarā aug.
— Rīgas apr. 3. iec. miert. raksts Ne 448 no 10.
jumja 1926. g. (2I-VI-26), aov. uz sod. lik. 51. un
581- P- 1. d. _ Apcietināt!

21003. Režģa, Jānis Pētera d., dzim. 1901. g.,
Pied. pie Krustpilš pag. — Pazinot dzīves vietu
R'gas 11. iec. miert. uz M° "808 no 1*1. jūnija 1926. g.
(18-VI-26).

21004. Renes, Ernsts Friča d., dzim. 1895. g.,
pied. pie Ezeres pag. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
pils. 9. iec. miert. uz rakstu Ne 587 no 9. jūnija
1926. g. (21-VI-26).

. 21005. Rasmans, Teodors Andreja d., 32 g. v..
pied. pie Olaines pag. —?- Paziņot dzīves vietu
Jelgavas apr. miert. uz Ne 155 no 10. maija 1926. g.
(17-VI-26).

21006. Rappoports, Dāvids Michaila d., dzim.
1905. g., Rīgas pils. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
kara apr. priekšn. uz Ne 21894 no 19. maija 1926. g
(18-VI-26).

21007. Ratuts, Hakels Ābrama d., dzim
1905. g., pied. pie Krustpilš. — Tas pats.

21008. Ronim, Šlome Meiera d., dzim. 1904. g.
Latvijas pils. — Tas pats.

21009. Remersens, Dau'a Kārļa d., dzim
1904. g. — Tas pats.

21010. Selevičs, Aleksandrs Michaila dēls,
dzim. 1905. g., Latvijas pils. — Tas pats.

21011. Skrutkievičs, Pēters Ādama d., dzim.
1905. g., Latvijas pils. — Tas pats.

21012.' Simutis, Aleksandrs Kazimira dēls,
dzim. 1905. g., Latvijas pils. — Tas pats.

21013. Segals, Moisejs Nachmana d., dzim.
1905. g. .Latvijas pils. — Tas pats* .

21014. Spalans, Aleksandrs Antona d., dzim.
1905. g., pied. pie Līvāniem. — Tas pats.

21015. Zeidaks, Andrejs Niklausa d., dzim.
1905. g. — Tas pats.

21016. Sebba, Gregors Harija d., dzim. 1905. g.
— Tas pats.

21017. Žvaguls, Žanis Anša d., dzim. 1905. g.,
Ventspils pils. — Tas pats.

21018. Stroda, Francis, dzim. 1902. g. —
Tas pats.

21019. Spalviņš, Vilis Jāņa d., dzim. 1904. g.
— Tas pats.

21020. Sīmanis-Bumba, Eduards Jāņa un
Edes d., dzim. 1904. g. — Tas pats.

21021. Zandlers, Iciks Jona d., dzim. 1904. g.
— Tas pats.

21022. Ziffs, Mairims Morducha d., dzim.
1904. g. — Tas pats.

(Turpmāk vēl.)
Kriminālās pārvaldes priekšnieks

G. Tifentāls
Darbvedis A. Zaķis.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Rūjienas pilsētas
saistošie sanitārie noteikumi

Pieņemti pilsētas domes 1926. g. 20. marta
sēdē un apstiprināti at iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. gada

3. jūlija rakstu 1* 105353.

1. Ielas un trotuāri.
1. Privātiem namu īpašniekiem, kā ari

iestldēm, gar kuru namiem vai grunts-
gabaliem stiepjas ielas, ceļi, trotuāri
un grāvji, jārūpējas par to tīrīšanu un
kārtība turēšanu.

2. Katram īpašniekam jāaptīra iela,
resp. ceļš, gar viņa gruntsgabalu līdz
ielas vidum.

3. Uz ielām un tirgus laukumiem
stingri aizliegts no dzīvokļiem un veika-
liem izmest vai izslaucīt gružus, pelnus,
netīrumus, kaulus, papirus un citu, kā
ari izliet ūdeni, siļķu sālījumu un citu;
klapēt no drēbēm putekļus u. t. t.

4. Aizliegts nosviest papira gabalus,
saules puķu sēklu čaulas un citus atkri-
tumus uz iela», tirgus laukumiem uo
pilsētas dārzos.

5. Ielas aptīrīšana jāizdara vismazā-
kais vienreiz dienā: sākot no 1. apriļa
līdz 31. augustam līdz pulksten 7 rītā un
no 1. septembra līdz 31. martam līdz
pulksten 9 rītā. Sakrātie mēsli stundas
laikā pēc aptīrīšanas jānovāc.

6. Bez noteiktas aptīrīšanas vispārīgi
ielu aptīrīšana jāizdara katrā laikā pēc
vajadzības.

7. Salā un ziemas laikā sniegs no
trotuāriem un kājceliņiem jānotīra līdz
pulksten 8 rītā, bet ja trotuāri slideni,
tie jānokaisa ar tīrām smiltīm. Atkalas
laikā trotuāri jānokaisa vairāk reizes
dienā. Ielu renēm atkušņa laikā jābūt
tīrām no sniega un Iedus.

8. Siltā vasaras laikā, kā ari sērgu
un epidēmijas laikā, sētās ūdens note-
kas, kā ari ielu rensteles jānolaista ar
kaļķu atšķaidījumu mazākais divas reizes
nedēļā.

II. P r i v a t ā s s ē t a s.
1. Sētas, pagrabi, trepes uu dārzi ar-

vien jātur tīri un sausi. Aizliegts izmē-
tāt malku, žagarus, skaidas, lupatas, kau-
lus, mēslus un gružus.

2. Katrā sētā vajadzīgs but mēslu
kastei (bedrei) ne mazākai kā 120 cm
garumā, 90 cm platumāun 120 cm dzi-
ļumā. Mēslu kaste_ jābuve ciešām sie-
nām ar cieši noslēdzošu vāku eņģēs.
Mēslu kaste jātīra, ja viņa ir 3/i dziļumā
pilna.

3. Mēslus turēt vai uzkrāt sētās vai
palievenēs stingri aizliegts.

4. Sētās (uu dārzos) nedrīkst sakrā-
ties ūdens peļķes vai stāvošs smirdošs

ūdens; vajadzības gadījumā eētas jā-
bruģē vai jāierīko izbruģētas renes ūdens
novadīšanai.

5. Netīru ūdeni nav atļauts novadīt
uz ielu renēm.

III. Iebraucamās sētas.
1. Iebraucamo vietu sētām jābūt (pēc

iespējas) bruģētām un bruģim jābūt
kārtībā.

2. Iebraucamo vietu stedelēm un ste-
liņģiem jābūt tīriem ua pilnā kārtībā
(grīdai un sienām). Iebraucamo vietu
stedeles un steliņģi izkaļķojami vismaz
vienu reizi gadā — laikā no 15. apriļa
līdz 1. maijam, 210 cm augstumā no
zemes.

3. Iebraucamo vietu sētās no steliņ-
ģiem mēsli vismaz reizi dienā ir jfiizvāc
no stedelēm vasaras laikā (no 1. maija
līdz 1. septembrim) vienreiz par mēnesi
un ziemes laikā sakrājušies līdz 1. maijam.

4 Zirgu un lopu dzirdīšanai iebrau-
camās vietās turami pietiekošā daudzumā
tīri spaiņi.

5. Guļamās telpās nekādi nedrīkst
būt kopīgas nāras, bet katrai personai
jābūt atsevišķa guļamā vieta.

6. Kopējās uzturēšanās telpās, kā ari
guļamās telpās jābūt attiecīgai ventilā-
cijai un pietiekošai temperatūrai.

7. Apmeklētāju telpās jābūt vārītam
dzeramam ūdenim muciņā ar trauku.

IV. Akas.
1. Dzeršanai un ēdienu pagatavošanai

ūdens ņemams no akām vai avotiem,
bet ne no upēm vai dīķiem un citiem
dabiskiem ūdens rezervuāriem.

2. Akas nevar tikt ierīkotas tuvāki
par 12 metriem no ateju vietām, mēslu
bedrēm, lopu kūtīm un citām netīrumu
krātuvēm.

Piezīme: Šis noteikumu pants ne
attiecas uz jau pastāvošām vai ar-
tēziskām akām.

3. Apkārt aku grodiem jāapliek 60 līdz
90 cm dziļuma un vienu metru platumā
māli un tie jānoslēdz ar cietu materiālu
(ķieģeļiem, cementu, koku), pie kam
akai. jābūt visapkārt paaugstinājumam,
ka ūdens viegli var noiecēt un nesakrājas
pie akas peļķēs. Akas grodiem vismaz
jābūt 50 cm augstākiem par zemi. Akai
jābūt segtai ar uzceļamu vāku.

4. Veļu un trauKus skalot pie akas
un izliet netīru ūdeni stingri aizliegts.

5. Visapkārt akai 3 m attālumā lau-
kumu nav brīv lietot dažādu priekšmetu
nokraušanai.

V. Ateja s.

1. Katrā namā vai sētā jābūt atejas
vietai ar bedri, slēgtu iztīrāmo dubult-
vāku un pietiekošu ventilāciju.

2. Atejas vietas bedrei jābūt būvētai
no cieta materiāla un nekas nedrīkst no
bedres iztecēt vai izsūkties uz ārieni.

3. Ateju vietas bedres iztīrāmas pēc
vajadzības, kad tās 3/t pilnas un vismaz
divas reizes gadā. Uz policijas vai
sanitārās komisijas pieprasījumu tās iz-
tīrāmas katrā laikā.

4. Ja atejas vietās, sevišķi vasaras
laikā, rastos smaka, tad jāizkaisa ar
klorkaļķi vai jāizlaista ar karbolu.

5. Vasaras laikā no 1. maija līdz
1. septembrim ateju vietu bedres izve-
damas no pīkst. 10 vakarā līdz 6 rītā.

VI. Mājkustoņu turamas
telpas.

1. Mājkustoņu turamās telpas var
ierīkot tikai ar pilsētas valdes atjauju,
pēc pilsētas sanitārās komisijas atzinuma.

2. Pamats mājkustoņu turamām telpām
būvējams no caurnelaidoša materiāla un
30 cm augstāks kā grīda. Sienas jā-
būvē no cieša materiāla: akmeņiem,
ķieģeļiem, baļķiem vai plankām.

3. Mājkustoņu turamās telpas var
būt pie kaimiņu robežas ne tuvāk kā
4 metrus un tās ierīkojamas ar venti-
lācijas trubu.

4, Nekādi atkritumi, ne šķidrumi ne-
drīkst iztecēt vai izsūkties ho mājkustoņu
turamām telpām vai šķidro atkritumu
bedrēm uz āru. Priekš pēdējiem jāierīko
vircu bedres (mucas) ar cieši slēdzošu
vāku.

5. Mājkustoņu turamās telpas uu to
apkārtue turami aizvien sausi.

VII. Pirtis.
1. Pirtis un vannas jātur tīrībā. Pirtis

aizliegts mazgāt netīru veļu vai to tur
žāvēt.

2. Pirts grīdai jābūt no cementa vai
ar cementu nolietiem ķieģeļiem, virs
kuriem var likt koka grīdu vai restes.

3. Pirts beņķiem, lāvām un ķipjiem
jābūt pastāvīgi priekšzīmīgā tīrībā.

4. Stingri aizliegts pirtis turēt kalpo-
tājus, slimojošus ar lipīgām slimībām.

VIII. Ēdienu veikali.
1. Ēdienu veikali nedrīkst būt ciešā

sakarā ar dzīvojamām telpām; šādos
veikalos jāievēro tīrība un kārtība; pro-
duktiem, no kuriem pagatavoti ēdieni,
jābūt pirmā labuma un svaigiem. Augļu
ūdeņi un citi dzērieni pagatavojami no
vārīta ūdens. Telpām jābūt gaišām un
ar pietiekošu ventilāciju.

2 Minētos veikalos pārdošanai no-
lemtiem ēdieniem jābūt pirmā labuma.
Ēdieni pārklājami tīrām segām vai
smalkiem tīkliem, lai tos aizsargātu no
mušām un putekļiem. Tas pats attiecas
uz ēdamvielu pārdošanu no rokām un
vāģlšiem. Produktus aizliegts ietīt pa-
pira, kurš jau reiz lietots minētai vaja-
dzībai vai apdrukātā papirā.

3. Skārņos, t. i. g«ļas veikalos, drīkst
tirgoties tikai ar gaļu un viņas* pro-
duktiem; aizliegts Šiaīs veikalos turēt
suņus, vai citus kustoņus; galdiem jabut
apsistiem ar skārdu — cinkotu vai al-
votu; grīdai jābūt cietai; āķiem gaļas uz-
kāršanai jābūt tā, lai gaļa nepieskartos
pie sienas.

IX. Maiznīcas.
1. Maizn'cas telpām jābūt pastāvīgi

tīrām, tāpat maizes cepjamiem rīkiem.
Cepumiem jābūt novietotiem aiz stikla
vai smalkiem tīkliem.

2. Maiznīcās, konditorijās un miltu
noliktavās, kā ari pārtikas veikalos ne-
drīkst novietot citus pie šī amata nepie-
derošus priekšmetus (kā neģērētas ādas,
drēbes, lupatas u. t. t.)

3. Abrām jābūt segtām ar vākiem.
4. Konditorijās, maiznīcās, delikatešu

un citos tamlīdzīgos veikalos, kuros tir-
gojas ar pārtikas produktiem, stingri
aizliegts turēt kal;otājuskuji slimo ar
venēriskām, acu vai citam lipigām sli-
mībām. Telpām jābūt gaišām un ar
pietiekošu ventilāciju un atdalītām no
dzīvokļa durvīm.

X. Bārddziņu veikali.
1. Bārddziņu veikali turami tīrībā

un kārtībā. Bārddziņiem- jāoūt tīrā
baltā uzvalkā un priekš klientiem jābūt
tīrai veļai pietiekošā daudzumā.

2. Pēc katras personas apkalpošanas
jānomazgā rokas un šim nolūkam vaja-
dzīgs atrasties tīram ūdenim un dvielim
redzamā vietā.

3. Slotiņa (pindzele) un nazis dezin-
ficējami pēc katra klienta. Pūderējamā
vate priekš katra klienta lietojama svaiga.
Bintes dezinficējamas vismaz vienu reizi
dienā. Bārddziņu veikalos nedrīkst
kalpot slimojoši ar kaut kādām lipīgām
slimībām.

XI. Vispārīgi.
1. Netīru ūdeni no pirtīm, fabrikām

un citiem uzņēmumiem var laist kanalī
vai upē tikai caur ūdens notirlšanai spe-
cieli ierīkotiem filtriem, kuri atzīti savam
nolūkam kā derīgi no pilsētas sanitārās
komisijas.

2. Gaļa un gaļas produkti pārvadā-
jami uz ratiem, kuru iekšpusei jābūt
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apsistai ar noalvotu bleķi, vai izkrāso-

tiem ar eļļas krāsu. Produkti pārsedzami
tīrām baltām segām; vedēji nedrīkst
sēdēt uz produktiem.

3. Stingri aizliegts nobeigušos ku-
stoņus izsviest vai ari dzīvus slīcināt
upē. Nobeigušos liellopus drīkst aprakt
tikai no pilsētas valdes norādītā vietā.

4. Sakrājušos mēslus un gružus, ka
ari citus atkritumus atļauts izgāst tikai
no pilsētas valdes ierādītās mēslu izgā-
šanas vietās.

5. Kaulu noliktavas aizliegts atvērt
pilsētas centrā, bet tās ierīkojamas vie-

nīgi ārpus pilsētas uz specieli priekš
tam ierīkotiem zemes gabaliem, ar
pilsētas valdes atļauju, pēc iepriekšējas
apskatīšanas no sanitārās komisijas.

6. Darbnīcās un fabrikās jābūt pie-
tiekošai ventilācijai un pietiekošai tīrībai,
saskaņā ar pastāvošiem noteikumiem. ?

7. Pēc lipīgām slimībām pilsētā dzī-
vokļos vai darbnīcās izdarāma dezinfek-
cija un dzīvokļi izbalsināmi. Dezin-
fekcija izdarāma uz pilsētas valdes
rēķina, ja dzīvokļa īpašnieks vai māj-
īpašnieks atsakās pats to izdarīt pēc
sanitarārstu aizrādījumiem.

Par katru saslimšanas gadījumu ar
lipīgām slimībām, kā izsituma tifs,
vēdera tifs, atgulās tifs, šarlaks, difte-
rits, asiassērga, kolera, masalas, bakas,
drudzis (malaria), spitālība (lepra),
tuberkuloze, mājas saimniekam vai dzī-
vokļa īrniekam nekavējoties jāpaziņo pil-
sētas valdes sanitārai komisijai.

8. Dzīvokļi-ķēķi izbaisiaami pēc trīs
gadiem vienreiz; vajadzībar gadījumi
ari pēc sanitārās komisijas ieskata.

9. Vainīgie pie ši noteikumu neievē-
rošanas saucami pie likumīgas atbildības.

10. Šie noteikumi stājas spēkā
14 dienu laikā pēc viņu iespieduma
„Valdības Vēstnesī".

Rūjienā, 1926. g. 10. jūlijā.
Rūjienas pilsētas valdes priekšnieks

J. B ē r z i ņ š
i Darbvedis K. Upīts.

Takse mērniecības darbiem
—Cēsu pilsētas robežās,

Pamatojoties uz pilsētas domes š. g.
28. jūnija lēmumu, žurn. Ns 31, Cēsu
pilsētas v a I d e ar šo paziņo, ka ir
apstiprināts sekošs pagaidu tarifs par
mērniecības darbu izvešanu daba uz
valsts fonda zemēm to mērniecības izde-
vumu segšanai, kuri uz likuma pamata
jānes zemes ieguvējiem:

Iemaksa
Gruntsgabalu platība no katra

objekta
no 0,01—0,05 ha . . . Ls 4.—

. 0,06-0,10 , . . . . „ 10.—
„ 0,11-0,20 . -.,.. 16.—
„ 0,21-0,30 „ . . . „ 18.—
„ 0,31—0,50 , . . . , 22.—
, 0,51-0,80 , . . . , 26.—
„ 0,81— 1,10 „ . . . „ 30.—
„ 1,11—1 50 , . . . „ 35.—
„ 1,51—2 00 „ . . . „ 40.—
„ 2,00-2,50 „ . . . , 45.—
, 2,51—3,00 50.—

pāri par 3,00 „ . . . „ 60.—
Piezīme 1. Augšējais tarifs attie-

cināms kā uz jauniemēritiemgrunts-
gabaliem, tā ari uz pastāvošiem
obroka gabaliem.

Piezīme 2. Izdarītās avansu
iemaksas mērniecības darbu izde-
vumiem līdz valsts fonda zemju
piešķiršanas dienai ir no augšējās
takses atrēķināmas.

Piezīme 3. Tanīs vie'ās, kur būs
ielikti koka robežu stabiņi, iemaksa
par katru gruntsgabalu resp. objektu
pamazināma pa Ls 4.

No valsis iestādēm un pilsētas paš-
valdības, kuriem ir piešķirti objekti ar
lielāku platību, noteikt avansu iemaksas
mērniecības darbu izvešanas izdevumu
segšanai pa Ls 6 no katra hektāra pie-
šķirtas resp. resora rīcībā nodotas

zemes.

fsjJa pie galīgas norēķināšanās par iz-
devumiem, kas pilsētai cēlušies sakarā
ar mērniecības darbu izvešanu, izrādītos,
ka iemaksas pēc augšminētās takses
pārsniedz patiesos izdevumus, tad atli-
kums izmaksājams zemju ieguvējiem
proporcioneli iemaksām, bet gadījumā,
ja iemaksas nesegtu visus pilsētas iz-
devumus, tad no zemju ieguvējiem pie-
dzenamas papildu iemaksas tai pašā
proporcijā, kāda pieņemta šinī pagaidu
tarifā.

Cēsīs, 1926. g. 5. jūlijā. K« 1249-Z.
Pilsētas galvas b. J. Āboliņš

Zemes ierīcības nodaļas darbvedis
3 Fr. F r e i b e r g s.

Izlabojums

« Valdības Vēstneša" 154, 155. un
156. numuros iespiestos saistošos notei-
kumos par traktieru

^
tējnīcu etc. Tukuaā

13. § ieviesusies i jūda: iespiesto «no-
maksātos nodokļus' vietā jāsiāv «neno-
maksātos nodokļus".

Latvija un citas valstis

Nenokārtotas Latvijas-Lietavas
robežpārejas.

Latvijas un Lietavas pierobežu iedzī-
votāju savstarpējai satiksmei pastāv 27
robežpārejas vietas. Tomēr pie vienmēr
vairāk attīstošās satiksmes šis pārejas
vietu skaits ir ļoti nepietiekošs, jo dažos
rajonos attālumi starp robežpārejām ir
līdz 40 km. Tāpēc iedzīvotājiem robe-
žas pāriešanai velti nākas kavēt daudz
lieka laika un mērot lielus ceļa gabalus.
Iedzīvotāju savstarpējās satiksmes uzla-
bošanai mūsu un Lietavas valdība iero
sinājušas vairāku jaunu robežpāreju at-
vēršanu. Aprill Lietavas valdība ierosi-
nāja 2 jaunu robežpāreju atvēišanu pre-
tim Bijkaičiem un Vaineikiem Lietavā,
kuriem pretī mūsu pusē varētu ierīkot
pārejas: Jelgavas apr., Lielsesavas pag.
Krievkalējos un Vilces pag. Deņos. Šo
pārejas punktu atvēršana saistīta ar izde
vumiem no valsts puses, jo jāremontē un
jāierīko telpas, jāmaksā īre un t. t., bet
tā kā robežapsardzības budžetā pare-
dzēti nelieli līdzekļi un abu punktu
ierīkošanā piedalās ari pagastu paš-
valdības, — šķēršļus pārvarēt varētu. —
Tomēr abi projektētie pārejas punkti
mūsu iedzīvotājiem nav tik svarīgi, ka
bez tiem nevarētu iztikt, un ja Latvija
minētam Lietavas ierosinājumam pie-
kristu, tad ar to būtu tikai izrādīta lie-
lākā pretimnākšana L'etavas iestādēm
no mūsu puses, ko var izrādīt tikai tādā
gadījumā, ja ari Lietava izrāda tādu
pašu pretimnākšanu mūsu spiedošām
vajadzībām. Ar nožēlošanu jākonstatē,
ka no Lietavas puses šāda pretimnākšana
vēl nav novērota, bet ir gan bijuši
vairāki gadījumi, kad Lietavas iestādes
ir slēgušas dažas pārejas, nesazinoties
ar mūsu iestādēm un nerēķinoties ar
mušu interesēm, kāda rīcība no mūsu
puses nekad nav pielaista. Lietavas
iestādes ari vilcinās ar atbildi uz La-
tvijas ierosinājumiem par jaunu pāreju
atvēršanu tādās vietās, kur to prasa abu
valstu pierobežas iedzīvotāju noteiktas
saimnieciskas un garīgas vajadzības.
Tādi ir mūsu ierosinājumi par robež-
pārejas atvēršanu Ilūkstes apr., Lsšu pag.
«Paberžu" rajonā, uz kuru Lietavas
valdība 10 mēnešu laikā vēl nav devusi
atbildi. Tieši « Paberžos" pārejas nepie-
ciešamas, jo apkārtnē uz 35—40 klm.
nav nevienas pārejas. „Pabēržu" rajonā
ir dalītas saimniecības, kurām nepiecie-
šama satiksme ari ar Latvijas resp. Lie-
tavas iestādēm, luterāņu draudze ir
dalīta ar robežu, pie kam draudzes
kapi un baznīca atrodas Latvijas puiē,
bet lielākā daļa no agrākās draudzes
Lietavā. Lai apglabātu mirušos draudzes
kapos, Lietavā dzīvojošiem latviešiem
tādēļ jābrauc apkārt līdz Vec-
Vārnišku pārejai 40—50 klm., kamēr
taisnā ceļā būtu jābrauc tikai daži klm.
Kā tiešs kuriozums uzskatams tas, ka
«Paberžos* pāreju nozīmējusi jau Latvijas-
Lietavas robežkomisija 1922. g., bet tā
nedarbojas tikai iādēļ, ka Lietavas
iestādes nezināmu iemeslu dēļ pāreju
neatver. Bez šā vēl minami citi gadī-
jumi : Iekšlietu ministrija š. g. sākumā
ierosināja jaunas pārejas atvēršanu
Bauskas apriņķa, Islices pagasta Viteikos,
lai apmierinātu pierobežas iedzīvotāju
prasības pēc ērtākas satiksmes ar Lie-
tavā esošo Žeimes miestu. Š g. maija
mēnesī no Lietavas valdības saņēmām
negatīvu atbildi, aizrādot, ka Latvija
atkal atvērusi Juknišku pārejas punktu,
kaut gan pēdējam ar Viteiku apkārtni
nav sakara.

Ņemot vērā visu minēto, gribas cerēt,
ka Lietavas jaunā valdība izrādīs abu
valstu pierobežu iedzīvotāju vajadzībām
lielāku pretimnākšanu.

(«Iekšlietu Ministr. Vēstnesis".)

Jaunas valstis.
Lietava.

Labvēlīgi tirdzniecības apstākļi.
Kaunā, 20. jūlijā. Lietavas eksports

jūnijā sasaiedza 17,4 miljonus litu, bet

imports — 19,2 miljonus. Šī gada pir-
majā pusē eksporta kopvērtība iztaisa
125,2 milj. un importa kopvērtība —
109 milj. LTA.

Amerika.
Ņujorkā, 20. jūlijā. Amerikāņu vs.

stūres biedrība nolēmusi dibināt Vjj«
pasauli jptverošu zinātnieku savienib,
vēstures pētīšanai. Blakus tam biedrība!
mērķis ir atjaunot pasaules karā sarau.
tās saites starp daž:do valstu zinātnisks*
biedrībām. LTA

Ārzemes

Pretalkohola kongress.
Tallinā, 20. jūlijā. Ziemeļvalstu

pretalkoholiskā kongresā vakar nolasīta
vesela rinda referātu par prohibicljas li-
kumiem, alkohola lietošaaas ierobežo-
šanu u. t. t. Zviedru senators prof.
Bergmans savā referātā aizstāvēja alko-
hola pilnīgu noliegšanu, kamēr Zviedri-
jas parlamenta loceklis Bjorkmans ieteica
alkohola aizlieguma pakāpenisku izve-
šanu dzīvē. LTA.

Vēl par siseņu postu Krievijā.
Maskavā, 18. jūlijā. «Pravda"

ziņo, ka siseņu bari Dienvidkrievijā no-
kļuvuši ari Kubanā un Ziemeļkaukazā,
kurp no Dagestanas ar ātrvilcienu no-
sūtītas divas lidmašīnas un 1000 pudu
arseaika. No Turkestanas ziņo, ka
Taškentas dzelzsceļa rajonā siseņi sali-
dojuši tik biezos baros, ka aizturē-
juši vilcienu kustību.

No Jekateriooslavas telegrafē par ār-
kārtēju karstumu Ukrainā, kurš pēdējās
dienā» sasniedzis 42° C. Harkovā reģi-
strēti daudzi sa^ Ies dūrieni. Sausuma
dēļ iznīkst vasarājs, it sevišķi vēlinie
sējumi. LTA.

Krievija un Itālija.
Berlīnē, 20. jūlijā. „Deutsche All-

gemeine Zeitung" ziņo par krievu-itaļu
sarunām, ka padomju valdība gribot
dabūt no Itālijas dzelzsceļu un kara ma-
teriālus un lidmašīnu daļas. Korcpen-
zacijas veidā padomju valdība esot ga-
tava ierādīt Itālijai saimnieciska iespaida
joslu Melnās jūras piekrastē. Savus pa-
sūtījumus Padomju Krievija solās sa-
maksāt ar kviešu, rudzu un ogļu izve
dūmiem. " LTA.

Francija.
P a r i z ē , 20. jūlijā. Saimnieciskās

aprindās valda domas, ka jaunais finansu
ministris vistuvākā laikā būšot spiests
ķerties pie jaunas inflācijas —
pavairot banknotu izlaidumu
vismaz par 2 miljardiem franku. Valsts-
kase esot nonākusi tik kritiskā stāvokli,
ka citādi vairs nevarēšot tikt pāri
1. augusta termiņam, kad tai jāizdara
lielāki parādu maksājumi.

Finansielā krize kļūst ar
katru dienu draudošāka. Vakar
pie visām bankām dūzmējās publika,
lai steigtos pārvērst valsts karalaika aiz-
ņēmumu obligācijas skaidrā nauda.
Dažās vietās policijai vajadzēja ļaužu
barus izklīdināt. Tautas masās var no-
vērot lielu uzbudinājumu. Ari tautas
vietnieka nama ēkas priekšā vakar bij
liela drūzmēšanās. Vairākus deputātus
publika saņēma naidīgiem saucieniem.

LTA.

Be|ģija.
Briselē, 20. jūlijā. Vakar Beļģijas

ministru kabinets paplašinātā sēdē ska-
tīja cauri karalim iesniedzamo likum-
projektu par ārkārlējām pilnvarām kara-
lim uu kabinetam, kuru šinīs dienās pie-
ņēma parlaments. Likumprojektā pa-
redzēta miltu ražošanas un pārdošanas,
kā ari miltu un maizes importa un eks-
porta regulēšana, ieslodzīšana no 2 mē-
nešiem līdz 3 gadiem c'etumā un 10C0
līdz 3000 franku soda naudas par valsts
kredītiem kaitīgu ziņu izplatīšanu. Tālāk
apspriedās par valūtas tirdzniecības kon-
troles pastiprināšanu, par «policijas stun-
das" ievešanu restorānos, ārzemnieku ap
likšanu ar nodokļiem un sevišķu no
dokli no viesnīcās dzīvojošiem. Bez tam
paredzēts ierobežot pārtikas vielu eks-
portu. Paredzēts ari atļaut maksājumu
aprēķināšanu zeltā. Jauno surogātu
maizi — tā saucamo «karaļmaizl" ieve-
dīs visdrīzākā laikā. LTA.

Anglija

Londonā, 20. jūlijā. Anglijas dzelzs-
ceļsatiksme, kura bija ierobežota kopš
ogļraču streika sākuma, ar vakardienu
atkal atjaunojusies normālos
apmēros, palielinot vilcienu skaitu
par 20000. Vilcienu kustību uztur gal-
venā kārtā ar importētām oglēm.

LTA.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas biržā 192f. gada 21. jūlijā.

D e v i z e i:
1 Amerikas dolārs . . . . 5,182 — 5,192
1 Anglijas mārciņa .... 25,21 — 25,27
100 Francijas franku .... 10,15 — 10 3o
100 Beļģijas franku .... 1i,10 — 113o
100 Šveices franku .... 99,90 — lob,80
100 Itālijas liru 16,35 — 16 65
100 Zviedrijas kronu, . . . 138 40— 139,45
100 Norvēģijas kronu . . . 113,00—lHjo
100 Dānijas kronu .... 136,50 — 13&55
100 Čechoslovaķijai krona . 15,25—1555
100 Holandes guldeņu . . . 207,85 — 20948
100 Vācijas marku .... 122,80 — 124 10
100 Somijas marku .... 12,97—13,17
100 Igaunijas marku . . . . 1,37—1,395
100 Polijas zlotu 52,00— 62,00
100 Lietavas litu 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņecs ....

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425 — 3445
Sudrabs 1 kg 98 — 106

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmuma . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aizņēmum» 98 —100
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92 — 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijas komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e ni

Zvērināts biržas māklera Th. Summēti

Telegramas.
(Latvijas telegrāfa aģentūras ārzemju telegramat]

Maskavā, 21. jūlijā. Tautas ko*
misars Dzeržinskis, bijušali
«čekas" priekšnieks, pēkšļi
miris.

Londonā, 21. jūlijā. Atbildot apaki
namā uz jautājumu, Anglijas tinami
ministris Č e r č i 1 s paskaidrojis, l
neesot nekādu nolīgumu, u
kuru pamata Somijai, Igai
nijai, Latvijai un Lietava
būtu jāuzņemas atbildība pi
kādu daļu no Krievijas vt
cajiem parādiem.

Literatūra

Latvijas Farmaceitu žurnāls. 4. gad

J* 5/6 — jūnijs — 1925. g.
Saturs: Kaņiera ezera dūņas, doc. J. Kupča»

cand. pharm. 2. Ungures; tad to pašu autoi
Ķemeru dūņas. — , Mikrometoda lietošana ta
trolei farmaceitiskā laboratorijā.—Farmakognozijai
botānika. — Jauni līdzekļi. — Profesionāli jauti
jumi. — Kronika. — Manuāls

Rakstu krājums. Rīgas Latviešu Bi
drības Zinību Komisijas izdots. 18. krāju»
Rīgā, 1926. g.

Pēdējais Zinību Komisijas rakstu krājums iznī ;
1914. gadā. No tā laika Hdzšim _— vairāk I
20 gadus nebija iznācis neviens krajums. _ Pa'
jo bagāts ar dažādiem rakstiem un pārskatīt
(kopā 12)_ par Zinību Komisijas darbību ir Pļ
laban iznākušais rakstu krājums. No tiem vaiia
no pašu Zinību Komisijas priekšnieka P'>
P. Šmita, vairāki no Kaudzītes Matīsa, tad «
L. Bērziņa _ dažāda veida atkārtojumi latvie
tautas dzejā. J. A. Jan;ona Latviešu skatulng;
sākumi — kazās un rotaļās, J. Misiņa Mffl
Pēkšena, tautiskā laikmeta rakstniece u. t. t.

Redaktors: M. Āroas.

Šim numuram 6 lapas pusei

Šīs dienas «Valdības Vēstneša" un*
ram iet kā pielikums līdzi Me'
departamenta sludinājums I"
augošu mežu pārdošanu jau*
Izsolē 1926. g. 1. septembrī Rīgā.
mmiammmmtatmmmmmtmmmmtmmmmmmmmma

Noteikumi kurinātājiem
izkāršanai

rūpniecības uzņēmumos
dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.
Maksā: 1 eksemplārs (saņemot

tipogrāfijā) ... 65 sot

ar piesūtīšanu pa pastu 85



ļ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uZ civ. ties. uk. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.

9451. p. pamata, uz Emas Heidemann,
fa Oordon un Harija Heidemana pilnv.
v a(jv. pal. A. Heidemana lūgumu, u. -

aicina visas personas, <urām ir ksut kād«s
oretenzijas , strīdi vai ierunas pret šai
tiesā 13 jūlijā 1926. p. _ oublicētt
1926. g- 17. aprilī Rīga miruša Vilhelma
Sīma?a (Simona) d. Heidetnaņa testa-
mentu, kā ari visas persons, kuram ii

kaut tādas ti»«!bas uz mi'.Vilhelma Heide-
mana maitojumu, vai sakarā ar še
itantojuniu , ta mantiniekiem, hgatari-
iiem, lideikomisarijiem, parāddevējiem
j. t. t, pieteikt lavas tiesības, preten-

zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, «kaitot no 5i sUdinšjuma
iesniesanas <lienaa.

Ja tas mīnēla termiņi nebūs izdarīts,
tad minētās pertonas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
<soēkā gājušu.

Rīgā, 1926 g. 13 jūlijā. L. Ns3365
priekšsēd. v A. Blumentals.

g242 Sekrriara A Kilvr.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 6. febr. mirušā Boni-
slava Blustiņa atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, legatariem,
fideikomisariem, kreditoriem u. t. t..
pieteikt savsa tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas. Termiņā nepieteik-
tas tiesības ieskatīs par spēku zaudējuš.

Jelgavā, 1926. g. 6. jūlijā. L Ns 287 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7794a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1921. g. 13. nov. mirušā skolo-
tāja Nikolaja Johana d. Frīdenberga
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t, pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926 .g. 8. jūlijā. LJVs 1072, 26
Priekšsēdētāja v. P. Efferts.

7701a Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 25. martā mirušā Tu-
kuma apr.. Upesmuižas Čegu māju
īpašnieka Kārļa Jāņa cl. Krūza atstāto
mantojumu kādas tiesības ka mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t.. pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs par
spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1926. g. 6. jūlijā. L Ne 120 26
Priekšsēd. v\ P. Efferts.

7792a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.. 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1922. g. 3. febr. mirušā Jēkab-
pils apr., Liel-Zalvas muižas jaunsaim-
nieka Jāna Vietnieka atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mantiniekiem,
legatariem, fideikomisariem, kredito-
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas. Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs par
snē'ku zaudējušām.

' Jelgavā. 1926. g. 6. jūlijā. L Ne 1217 26
Priekšsēd. v. P. Effei

7793a Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 10. jūnija
nolēmumu dara zināmu vispārībai, ka
obligācija par 1500 kr. rbj., korob.
1896. g. 30. novembrī Ne 1213 uz Jelga-
vas apr., Zaļās muižas ,,Mikšu" mājām
zem hip. JNs 1686, atzīta par iznīcinātu
un lūdzējam Jānim Markedantam dota
tiesība prasīt attiecīgas hipotēkas dzē-
šanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g.30. jūnijā. LJM°337/2e
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7478a Sekretārs K- Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 22. maija Kandavas
pag., mirušā Jāņa Friča d. Damba
atstāto mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatariem, fideikomisa-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
Termiņā nepieteiktas tiesības ieskatīs
par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 30. jūnijā. LNe 42326
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7471a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 10. jūnija
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6000 kr.
rbļ., kas izstādīta Donas zemes bankai
un korob. 1911. g. 1. martā Ne 687 uz
Jelgavas apr., Jēkabnieku pag. ,,Vidus-
Melderu" mājām ar hip. Ne 4140, iera-
sties šai tiesā sešu mēnešu laikā,skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas ,.Val-
dības Vēstnesī" iesniegt minēto obliga-
cijni un pieteikt savas tiesības un prasības

Ja noteiktā laikā obligāciju neiesniegs,
tiesības un prasības nepieteiks tiesa
atzīs obligāciju par iznīcinātu un lūdzē-
jai Donas zemes bankai atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 30. jūnijā. LJN°895/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7476a Sekretārs K. Pussars.
Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 10. jūnija
nolēmuma dara zināmu vispārībai, ka
parāds pēc pirkuma-pārdevuma līguma,
kas korob. 1914. g. 8. jūlijā Ne 1806 uz
Granteles muižas ,,Sietpiņu" mājām ar
hip. Ne 6627 un zemes grāmatu akta
otrā eksemplāra, izd. Trīnei (Katrīnai)
Spertai kā prasījuma dokuments par
pirkuma cenas 390 kr. rbļ. lielo atlikumu,
atzīts par samaksātu un lūdzējam Jānim
Sietpiņam dota tiesība prasīt attiecīgas
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 30. jūnijā. L.Ns321/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7477a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967.. 201!., 2014. un
2079. p. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1924. g. 28. okt, mirušā Jelgavas
apr., Liel-Sesavas pag. mazmāju ,,Ba-
loži" īpašnieka Krišjāņa Baloža atstāto
mantojumu kādas tiesības kā mantinie-
kiem, legatariem, fideikomisariem, kre-
ditoriem u. t. t., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas, Ter-
miņā nepieteiktas tiesības ieskatīs pat
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 6. jūlijā. LNe 1214 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7795a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i. p. p.
pamata uzaicina Hermani Urbuli, kura
dzīves vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt norakstus
no viņa sievas Marijas Urbul, dzim.
Elmer iesūdzības raksta viņu laulības
šķiršanas lietā un no pielikumiem, un
uzdot savu dzīves vietu Jelgavas pilsētā.
Ja minētā laikā aicināmais neierastos,
lietu noliks uz termiņu un izspriedīs bez
viņa klātbūtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Jelgavā neuzdos, aicinā-
jumu uz tiesas sēdi un visus pārējos
papirus atstās tiesas kanclējā.

Jelgavā, 3. jūlijā 1926. g. L JVs 338/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7560a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 293., 301. un 309i. p. p.
pamata uzaicina Mariju-Paulini Steinert,
dzim. Šmidt, kuras dzīves vieta nezi-
nāma, četru mēnešu laikā ierasties šai
tiesā saņemt norakstus no viņas vīra
Anša - Eduarda Steinerta iesūdzības
raksta viņu laulības šķiršanas lietā un
no pielikumiem, un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā laikā
aicināmā neierastos, lietu noliks uz ter-
miņu un izspriedīs bez viņas klātbūtnes.
Ja ieradīsies, bet savu dzīves vietu Jel-
gavā neuzdos, aicinājumu uz tiesas sēdi
un visus pārējos papirus atstās tiesas
kanclējā.

Jelgavā, 6. jūlijā 1926. g. L Ne 341 '26.
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7784a Sekretāra pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata
uzaicina visas personas ,kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1922. g.
23. maijā Jaunjelgavā mirušā Mārtiņa
Toma-Tomsona 1922. g. 17. maijā
māju kārtībā sastādīto testamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludina
juma iespieduma dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepie-
teiktās tiesības atzīs par spēku zaudējuš.

Jelgavā, 1926. g. 29. jūnijā. L JVS1794
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7229a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011. —2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
5. janv. mirušā Pētera Vēja alias Vējiņa
1923. g. 9. martā mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus un
ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
,,Valdības Vēstnesī,".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-
tās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 6. jūlijā. LJVsl034/26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7787a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un pr'rv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kūjām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
5. okt. mirušā Ilūkstes apr., Gulbenes
muižas ,.Svuilu" māju īpašnieka Antona
Strazda 1924. g. 7. janv. mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespiedu-
ma dienas ,.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-
tās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g.6. jūlijā. L.V1325 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7788a Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967.. 2011—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 5. okt. 1922. g.
mirušā Miķeļa Geidas 1922. g. 9. sept
māju kārtībā sastādīto testamentu,
pieteikt savus strīdus un ierunas šai tiesa
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ..Vald Vēstn.'.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-
tās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 6. jūlijā 1926.g. L JVs 173 26.
Priekšsēd. v. P. Efferts.7789a Sekretārs K. Pussars.

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086."p- p. nolēma: —
1) parādu 2184 rbļ. 2 kap. pēc obligāci-
jas, izd. uz Dundagas fideikomisa vārdu
un 1904. g. 23. sept. nostiprinātas uz
Ansam Ģirta d. Kalbergam piederošas
nekustamas mantas Ventspils apr. .
Dundagas pag. ,,Ante" mājas ar krep.
Ne 1176, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visiem procentiem un obligāciju par
iznīcinātu un 2) atvēlēt lūdzējai pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. Ne 74o
Proiekšsēd. b. V. Bienenstams.

7863a Sekretārs A. Jan son s.
Liepājas apgabaltiesa,

1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086. p.p. nolēma:
1) parādu 1385 rbļ. pēc obligācijas, izd.

uz Dundagas fideikomisa " vārdu cm
1908. g. 16. aug. nostiprinātas uz Jānim
Dimitrija d. Bertholdam piederošas
nekustamas mantas Ventspils apr.,
Dundagas pag. ,,Žonak" mājas ar krep.
.Ns 3940, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visiem procentiem un obligāciju par
iznīcinātu un 2) atvēlēt lūdzējai pie-
prasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā. 7. jūlijā 1926. g. Ne 740-1 25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7864a Sekretārs A. Ia»n<

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
likumu 2081.—2086. p. p. nolēma:
parādu 3120 rbļ. pēc obligācijas, izd. uz
Dundagas fideikomisa vārdu un 1882. g.
31. maijā nostiprinātas uz Jānim Kārļa
d. Klusbergam piederošas nekustamas
mantas Ventspils apr., Dundagas pag.
,,Rukše" mājas ar krep. Ne 1273, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visiem
procentiem un obligāciju par iznīcinātu
un atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. JVs733-1,26.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7861a Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
likumu 2081.—2086. p. p. nolēma:
1) parādu 2560 rbļ. pēc obligācijas, izd.
uz Dundagas fideikomisa vārdu un 1883.
g. 23. apr. nostiprinātas uz Kārlim Sīpo-
lam piederošas nekustamas mantas
Ventspils apr., Dundagas pag. ,,Gulbzem
Dīriņu" mājas ar krep. Ne 1135, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visiem pro-
centiem un obligāciju par iznīcinātu —
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. Ne 739-1 2!
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7862a Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p.p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1925. g.
28. jūlijā mirušā Jura Pētera d. Baloža
1925. g. 10. jūnijā mājās kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-
tās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 7. jūlijā. LNe 1379 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7961a Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik.umu 2081.—2086. p. p. nolēma:
1) parādu 2675 rbļ. pēc obligācijas, izd.
uz Dundagas fideikomisa vārda un
1912. g. 22. nov. nostiprinātas uz Ka-
trinei-Lizetei Kārļa m. Beidiņ, dzim.
Sustriņ piederošas nekustamas' mantas
Ventspils apr., Dundagas pag. ,,Juše-
Karl" mājas ar krep. Ne 1827., atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visiem procen-
tiem un obligāciju par iznīcinātu un
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. Ne 732-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7860a Sekretārs A. jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—2014.,
2079. un priv. lik. 2451. p. p. pamata,
uzaicina visas personas, kurām būtu
kādi strīdi vai ierunas pret 1917. g.
28. maijā mirušā Jāzepa Hržanoviča
1902. g. 4. febr. notarielā kārtībā sastā-
dīto testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieduma dien.
,,Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecējuma, tiesa
nekādas ierunas nepieņems un nepieteik-
tās tiesības atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 6. jūlijā. L Ne 1489 26
Priekšsēd. v. P. Efferts.

7790a Sekretārs v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 10. jūnija
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 7000 kr. rbļ.,
kas izstādīta Donas zemes bankai un
korob. 1911. g. 1. dec. .Ys 3669 uz Jelga-
vas apr., Liel-Vircavas pag. Ratēniek-
Barkšķe mājām ar hip. Ne 746, ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī" iesniegt minēto obligāciju
un pieteikt savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligāciju neiesniegs,
tiesības un prasības nepieteiks, tiesa
atzīs obligāciju par iznīcinātu un lūdzē-
jai Donas zemes bankai atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 30. jūnijā. L.N°894/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7475a Sekretārs K. Pussars.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
uz civ. ties. lik.2011., 2014.un2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1926. gada
2. aprilī Rīgā mirušā Jāņa Mārtiņa dēla
Mansona ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo man-
tojumu, vai sakarā at to, tiesības kā
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisa-
rijiem, kredjtoriem u t. t., pieteikt š's
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 6. jūlijā. L. Nš 3326.
Priekšsēdētaja v. A. V e i d n e r s.

7612' Sekretārs A. K a 1ve.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š g. 10. jūnija
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 6000 kr. rbļ.,
kas izstādīta Donas zemes bankai un
korob. 1910. g. 28. apr. Ne 904 uz Jēkab-
pils apr., Sērenes pag. ,,Mente" mājām
ar hip. Ne 1002, ierasties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī",
iesniegt minēto obligāciju un pieteikt
savas tiesības un prasības.

Ja noteiktā laikā obligāciju neiesniegs,
tiesības un prasības nepieteiks, tiesa
atzīs obligāciju par iznīcinātu un lūdzē-
jai Donas zemes bankai atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 30. jūnijā. LJ\ls897/26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7472a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 10. maija
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 500 kr. rbļ.,
kas izstādīta Eduardam un Kristapam
Rasmaniem un Kārlim Kenigsvaldam
un korob. 1888. g. 12. janv. JVs 8 uz
nekustamo īpašumu Talsos, Jaunā ielā
Ne 3, ar zemes grāmatu Ne 203, ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,, Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā obligāciju neiesniegs,
tiesa atzīs parādu par samaksātu un lū-
dzējai Lizetei Barcinka, atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā. 1926. g. 30. jūnijā. LJVs468.26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7473a Sekretārs K- Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g. 10. jūnija
nolēmuma uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas obligācija par 3000 kr. rbļ..
kas izstādīta Donas zemes bankai un
korob. 1912. g. 18. apr. JVs817 uz Jēkab-
pils apr., Sunākstes pag. ,,Maran JVs 21"
mājām ar hip. Ne 2127, ierasties šai tiesā
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēst-
nesī" iesniegt minēto obligāciju un pie-
teikt savas tiesības un prasības.

Ja noteikta laikā obligāciju neiesniegs,
tiesības un prasības nepieteiks, tiesa
atzīs obligāciju par iznīcinātu un lūdzē-
jai Donas zemes bankai atvēlēs prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 30. jūnijā. LJVs896 26
Priekšsēd. v. E. Feldmans.

7474a Sekretārs K- Pussars.

Rīgas apgafrait. 3. civilnod.,
us civ. ties. tik. 1967., 2011.—2014. un
M79. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Luizes Matildes
Didriķa m. Sakalauskij lūgumu uz-
aicina visas personas, kurām ii kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai iemiws
pret šai tiesā 1926 g. 21. jūnijā publi-
cēto 1925. g. 13. decembrī Rīgā mirušā
Indriķa Jāņa dēla Sakalauska
notarielo testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Indriķa Jāņa d. Sakalauska
mantojumu vai sakara ar šo mantojumu,
ka: mantiniekiem, legatarijiem, lidei-
komisarijiem, parāddevējiem u. 1.1., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no ši sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs ka atteiku-
šās no ierunām un zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās par
likumīga spēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g. 9. jūlijā L. t& 2852.
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

7937 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabali S. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079. p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Emila Laubes
lūgumu uzaicina visas personas, '.kurām
ii kaut kādas pretenzijas, strīdi vai
Ierunas pret šai tiesa 1926. g. 13. jūlijā
publicēto 1923. g. 2. maijā Brazīlijā
.Vārpas" kolonija miraia Smiltenes pag.
.Vec-Taiemi" n- .ajas līdzīpašnieka Jēk«ba
Jēkaba dēla Laube testamenta, kā
ari visas personas, kupām ii kaut
kādas .tiesības uz mirušā Jēkaba
Laubes mantojumu vai sakarā ai šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legata-
rijiem, lideikomisaiijiem , parāddevējiem
u. t. t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs izdalīts,
tad minētās personas atzīs kā atteiku-
šās no ierunām nn zaudējušas savas
tiesības, bet testamentu pasludinās pai
likumīga spēka gājušu.

Rīga, 1916. g. 13. jūlija. L. t& 8241.
Priekšēdētāja v. A. B 1u m e n t a 1s.

3224 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. tiet. lik. 1937., 2011.—2014. un
2079 p. p un Balt. privāttiesību kop.
2451 p pamata, uz Jāņa Lejzemnieka
lūgumu, uzaicina visas personas, kufām
ir Kaut kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai liesā 1.26 jāda 13. jūlijā
puoliceto 1926. g. 15. fēbtuarī Kārz-
dabas pagastā, . Jaunveiderēs" miruša
Pētera Pētera dēla L a n k a testamentu,
kā ari visas personas, kujam ir kaut
kādas tiesības uz mir. Pētera Lanka
mantojumu vai sakarā ar šo mantojumu,
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misaiijiem, parāddcvējern u t. t., pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas minētai tiesai sešu mēnešu Jaika,
skaitot no ši sludinājuma nodrukāšanas
dienas

Ja t<-s minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personas atzīs, kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tieribas,
bet testamenta pasludinās par likumīgā
spēka gājušu

R'gā, 1926. g. 14 jūlijā L. Xs 3273
Pr.ekšsed. v. A Blumentals,

8326 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaja,
uz civ. ties. lik 2011., 2014. un 2019. p.p.
pamata paziņo, ka pec 1924. gadā
10. novembrī Smiltenes pagaitā mirušā
Viļuma Pētera dēla Kļaviņa ii
atklāts mantojums un uzaicina, kam ii
uz šo mantojumu, vai sikara ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem
lideikomisaiijiem , kreditoriem u. t. t.,
Pieteikt šīs tiesības minētai tiesai s e š_u
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinā-
juma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 2 jūlijā. L. J* 3106.
Priekšsēdētāja v. A. V e i d n e r s.

7451 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 1S67., 2011.—2014. un
2079 p. p. un Balt. privāttiesību kop.
2451. p. pamata, uz Almas-Annas Lūcijas
Andreja (Andreasa) m. B r o š, dz. Kra-
stiņ pilnvarnieka zv. adv. K. Dzelziša
lūgumj, uzaicina visas personas, kurām
ir Kaut kādas pretenzijas, stiīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 13. jūlijā 1926. g
publicēto 1926. g. 21. februārī mirušā
Rīgā Tena Viluma dēla Broša testa-
mentu, *«' ari visas personas, kurām ir
kaut kādas tesības uz mirušā Tena
Broša m uitojumu vai sakara ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem, legatari-
jiem, fideikomisarijiem, parāddevējiem
un t. t., pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai s_e š u
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
nodrukāšanas dienas.

Ja tas_ minētā term'ņā nebūs izdarīts,
tad minētās perst.nas atzīs kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēkā gājušu.

Rīgā, ls»26.g. 13 jūlijā. L. Ks 3831.
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

8244 Sekretais A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
m dv. ties. Uk. 1967.. 2011.—2014. un
3079. P- P- un Balt. Tivattiesību kop.
1451- P- oaraata, uz Elizabetes (Līzes)
Dauge pilnva-nieka zvērināta advokāta
K. Egllša lūgumu, uzaicina visas perran.,
kurām it kaut kādas pretenziias,
,'rtndi vai ierunas pret {ai tiesā 1976 g.
13. jūlijā publicēto 1921. g. 25. decembrī
mirušā Kokneses pagasta „Balbieru*
mājas īpašnieka Bernnarda Pētera d.
D a u g e testamentu, kā ari visas pel-
šanas, kurām ir kaut tādas tiesību*
uz mitušā Bernharda Dauge manto-
jumu vai sakarā ar šo mantojumu, kt
mantiniekiem, legatarijiem, fideikomisari-
jiem, parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tienbas, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no ii sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas mīnētā termiņā nebūs izdarīts,
tad minētās personasatzīs ka atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesī-
bas, bet testamentu pasludinās par
likumīgā spkā gājušu.

Rīgā, 1S26 g. 13. jūlijā. L Ne 3864
Hnekšsed. v. A. Blumentals.

8243 SekrMJirs. *.. Kaive.



Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 1926. g. 28. jūnijā nolēma:

1) parādu 1800 r. pēc obligācijas,
izdotas uz Herrnana Kocha vārdu un
1884. g. 17. aprilī ar žurn. JVs 9994 no-
stipr. uz Oskaram Jēkaba d. Ozolam
piederošas nekustamas mantas Liepājas
apr. Bunkas Uite mājām ar krep.
JVs 12132. reģ., atzīt par pilnīgi samaksā-
tu līdz ar visām procentēm un obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JV°717/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7576a Sekretārs A. jansons.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
š. g. 19. jun. lēmumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1401. p un civ. lik.
(X sēj. I. d.) 1239. p. paziņo, ka pēc
1921. g. 23. janv. mirušā Georgija Mi-
chaila d. Michailova ir palicis manto-
jums kufš atrodas Jaunlatgales apr.,
Baltinovas pag., kādēļ uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu vai

" 'sifl

sakarā ar to būtu kādas tiesības
mantiniekiem, pieteikt tās pēc pieh-v
bas sešu mēnešu laikā, skaitot no šī .ļdināJLima iespiešanas dienas VaMn.
Vēstnesī".

Kārsavas stac. 19. jun. 1926. g. j^jj™
6987a Miertiesnesis J. Gntmanh

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 1926. g. 28. jūnijā no-
lēma:

1) parādu 1950 r. pirinvērtības lie-
lumā, tagad skaitās atlikumā 1800 r.
pēc obligācijas izdotas uz bar. Eduarda
fon Firksa vārdu, pārgājušas Hugo
Leonarda d. Kaul īpašumā un 1870. g.
22. jūnijā JVs 4909 nostiprinātas uz
Konstantīnam, Stepana d., Raucanam
un Stepanam Franča d. Raucanam
piederošas nekustamas mantas Aiz-
putes apr.,Nigrandes-Alšumuižas Ulupu
mājām, ar krep. JVs 202 2. reg., atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JV°629/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7574a Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Valsts zemes bankas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 1926. g. 28. jūnijā nolēma:

1) parādu 4440 r. pēc obligācijas,
izdotas uz Dundagas fideikomisa vārdu
un 1882. g. 31. maijā nostipr. uz Ansim
Kārļa d. Beitiņam piederošas nekust,
mantas Ventspils apr., Dundgas pag.
Drekeniek-Beitiņ mājām ar krep. JVslSl 1
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un obligāciju'par iznicinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu no zemes grāmatām..

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JV2687/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7575a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Andreja un Jūles Vīzaiņu lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2083.,
2084. p. p. un 17. marta 1923. g. lik.
un savu 8. jūlija 1926. g. lēmumu, uz-
aicina obligacij-as turētāju, kura izd.
par 2000 rbļ. uz Kārļa Heinricha d.
Hei. la vārdu un 1895. g. 26. jūlijā ar
žurn. JVs 546 nostiprināta uz laulātiem
Andrejam Eduarda d. Vīzainim un
Jūlei Jāņa m. Vīzain, dzim. Pabērs
piederošas nekustamas mantas Liepājā,
ar krep. JVs 2654, — sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespiešanas dien.,
ierasties tiesā līdzņemot minēto obligā-
ciju dēļ iemaksāto Ls 34,25 t. i. parāda
ar procentiem saņemšanas. Pie kam
tiek aizrādīts, ka pēc minētā termiņa
notecēšanās, ari obligācijas turētāja
neierašanas gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu, piešķirot lūdzējiem tiesību
pieprasīt parāda izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 9. jūlijā 1926. g. JVs 523/26,
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8042a Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

1926. g. 10. jūnijā uz Jāņa Brenča d.
Gaiļa lūgumu un pamatojoties uz 17.
marta 1923. g. likumu un civ. proc. lik.
2081.—2086. p. p. nolēma: parādus
1) 3000 rbļ. un 2) 1000 rbļ. pēc obligāci-
jām, izd. uz 1) Eduarda Eduarda d.
Šnobeļa vārdu, ced.tiz uzrādītāja vārdu,
un 2) Liepājas aizdevu-krājkases un

1) 1913. g. 3. jūlijā ar žurn. JVs 948 un
2) 1914. g. 5. julijā 'ar žurn. JVs861 nostip-
rinātas uz Jānim Brenča d. Gailim piede-
rošām nekustamām mantām Liepāja ar

krep. Ne 1131 un 505. atzīt par pilnīgi
samaksātiem līdz ar visiem procentiem ;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minēto parādu izdzēšanu
iz zemes grāmatām u.3)iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozitā līdz kreditora
ierašanai, kuram tad naudu izmaksāt.

Liepājā, 29. jūnijā 1926. g. JVs881-1 24
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7239a Sekretāra v. E. Rolava. _
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu 1926. g. 10. jūnija lēmu-
mu, uz Fridricha Pucherta lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. un 17. marta 1923. g. likuma,
uzaicina obligācijas turētāju, kura izd.
par 7000 rbļ. uz Vilhelma Pucherta
vārda un 1890. g. 18. dec. ar žurn. JVa 712
nostiprināta uz Fridricham Puciiertam
piederošām nekustamām mantām Lie-
pājā ar žurn. Ne 2168 un 2323, — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, ierasties tiesā līdz-
ņemot minēto obligāciju dēļ iemaksāto
Ls 152,16 t. i. parāda ar procentiem
saņemšanas. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās gadīju-
mā, parādu atzīs par samaksātu, pie-
šķirot lūdzējam tiesību pieprasīt parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 29. jūnijā 1926. g. JVs501-1/26
Priekšsēd.b. V. Bienenstams.

7238a Sekretāra v. E. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc,
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma: parādu
par 2865 rbļ. pēc obligācijas, izd. uz
Dundagas fideikomisa vārda un 1886. g.
30. maijā nostiprinātas uz Kārlim Friča
d. Gutmanim un Kristinei Friča m.
Reberg, dzim. Gūtman piederošas neku-
stamas mantas Ventspils apr., Dunda-
gas pag. „Baždieviņu-Mežmašu" mājas
ar krep. JVs 1118, atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu; — 2) atvēlēt
lūdzējai pieprasīt zemes grāmatu nod.
minētā parāda izdzēšanu iz zemes grā-
matām. .

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. Ne 729-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7856a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-

kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p.p. nolēma: parādu
1210 rbļ. pēc obligācijas, izd. uz Dunda-
gas fideikomisa vārda un 1908. g. 20.
maijā nostiprinātas uz Ventspils apr.,
Dundagas pag. ,,Lekše" mājas ar krep.
JVs 1210, kuras pieder Pēterim Kārļa d.
Aumanam, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligāciju
par iznīcinātu un 2) atvēlēt lūdzējai
pieprasīt zemes grāmatu nodaļā minētā
parāda izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepāja, 7. jūlijā 1926. g. JVs729-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7855a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma: parādu
1662 rbļ. pēc obligācijas, izd. no Dunda-
gas fideikomisa vārda un .1904. g. 16. apr.
nostiprinātas uz Kriširn Jēkaba d. Šult-
manam piederošas nekustamas mantas
Ventspils apr., Dundagas pag. ,,Plau-
caku" mājas ar krep. JVs 3298, atzīt par
pilnīgi samaksātu līdz ar visām procen-
tēm un obligāciju par iznīcinātu un 2) at-
vēlēt lūdzējai pieprasīt zemes grāmatu
nodaļā minētā parādu izdzēšanu iz ze-
mes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. JVs729-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7857a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma: 1) pa-
rādu par 5150 rbļ. pēc obligācijas, izd.
uz Dundagas fideikomisa vārda un
1883. g. 23. apr. nostiprinātas uz Vents-
pils apr., Dundagas pag. ,,Pipar" mājām
ar krep. JVs 1155, kuras pieder Kārlim
Upitim, atzīt par pilnīgi samaksātu līdz
ar visām procentēm un obligāciju par
iznīcinātu un 2) atvēlēt lūdzējai piepra-
sīt zemes grāmatu nodaļā minētā parāda
izdzēšanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. JVs 731-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7858a - Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūguma un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081. un
sek. p. un savu š. g. 28. jūnija lēmumu,
uzaicina obligācijas turētāju, kura iz-
dota par 1750 r. uz barona Didricha fon
Bēra vārdu un 1878. g. 12. maijā ar
žurn. JVs 6502 nostipr. uz Kristapam
Dāvida d. Kopfštalam un Magrietai
Jāņa m. Kopfštal, dzim. Maškevic
piederošas nekustamas mantas Vērgaļu
Tomeļu mājām ar krep. JVs 1630 2. reģ.,
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ierasties ties
līdzņemot minēto obligāciju.

Pec minētā termiņa notecēšanas,
ari obligācijas turētāja* neierašanās ga-
dījumā parādu atzīs par samaksātu
un obligāciju par iznīcinātu piešķijot
lūdzējai tiesību pieprasīt zemes grāmatu
nodaļā parāda izdzēšanu no zemes
grāmatām.
1 Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JVs526/26

Priekšsēd. b. V. Bienenstams.
7579a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas
rivilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926. g.
9. septembri, pulksten 10 rītā, pasludinās
1926. g. 19. februāri mir. Indriķa Jāņa dēla
O ā 1i ņ a testamentu.

Liepājā, 1926.g. 17.jūlijā. Ne 922 m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams

8636 Sekretārs Jansons

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava ēmuma no 1926. g. 15 jūlija
pamata uzaicina 1926. g._ 4. jūnijā
Liepājā miīušā Jorena Jāņa dēla E 11 e n-
b e r g a mantiniekus, kreditorus, lega-
taius, iideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt _ kādas tiesībes
jeb prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu laika,
skaitot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne
būs paziņots tiesai minētā laikā, tiks at-
zītas par zaudētām uz visiem laikiem.

Liepājā, 1916. g. 16. jūlijā Ns 932m,26
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams.

8566 Sekretārs A. Kasperovičs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no 28. jūnija 1926. g,
pamata uzaicina 1916. g. 8. martā
miruša Jāņa Miķeļa d. L u s_ e n a un
1919. g.26. aug. mir. Kātiīnas Lusen .dzim.
Bumbul mantiniekus, kreditcrus, lega-
tarus, iideikomisarus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tiesības jeb
prasības uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām ne-
būs paziņots tiesai minētā laikā, tika
atzītas par zaudētām uz visiem laikiem

Liepājā, 17. jul. 1926. g. J* 1105 m/25
Priekšsēdētāja b. V. Bienenstams
8638 Sekretārs A. Jansons

Liepājas apgabaltiesas
civilnodaļas atklātā tiesas sēdē 1926, g.
9. septembrī, pulksten 10 rīia,
pas'udinās 27. augustā 1921. g. mirušā
Jāņa Grita dēla P r i e d n i e k a testa-
mentu.

Liepājā, 1926. g. 17. jūlijā. Nš 921 m/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

8637 Sekretārs Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Valsts zemes bankas lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 1926. g. 28. jūnijā nolēma:

1) parādu 720 r. pēc obligācijas,
izdotas uz Dundagas fideikomisa vārdu
un 1883. g. 23. aprilī nostipr. uz An-
drejam Nestora d. Andrejenko piede-
rošas nekustamas mantas Ventspils
apr., Dundagas pag. Stieber mājām
ar krep.JVs 1164., atzīt par pilnīgi sa-
maksātu līdz ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda : izdzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JVs738/25
' Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7578a Sekretārs A. Jansons. .

Liepājas apgabaltiesa,
1926. g. 28. jūnijā uz Valsts zemes ban-
kas lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. p. nolēma: 1) pa-
rādu 1200 rbļ.pēc obligācijas,izd.uz bar.
Didricha fon Bēra vārda un 1878. g.
12. maijā ar žurn. Ne 6505 nostiprinātas
uz Jorenam Blukam piederošas neku-
stamas mantas Liepājas apr., Vērgalu
,,Ūše" mājas ar krep. JVs 1631 — II reģ.,
atzīt par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un obligāciju par iznīcinātu ;
2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes grā-
matu nodaļā minētā parāda izdzēšanu
iz zemes grāmatām.

Liepājā, 7. jūlijā 1926. g. JVs 730-1/25.
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7859a Sekretārs A. jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz valsts zemes bankas lūgumu tm
pamatojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 28. jūnijā 1926. g. nolēma:

1) parādu 2750 r. pēc obligācijas,
izdotas uz Dundagas fideikomisa vārdu
un 1883. g. 23. aprilī nostipr. uz Fricim
Lindenbergam piederošas nekustamas
mantas Ventspils apr., Dundagas pag.
Krist mājām ar krep. JVs 1145, atzīt
par pilnīgi samaksātu līdz ar visām
procentēm un obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu ntodaļā minētā parāda iz-
dzēšanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JVs725/25
7577a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģistrac. nod.,
uz noteikumu par kooperatīvām sabie-
drībām un viņu savienībām 46. panta
pamata un saskaņā ar š. g. 25. jūnija
lēmumu izsludina *1923. g. 9. janv. reģi-
strēto piensaimnieku sabiedrību ,,Venta ",
ar valdes sēdekli Griķu pagastā, par
likvidētu, saskaņā ar šīs sabiedrības
1924. g. 2. marta* pilnas biedru sapulces
lēmumu.

Liepājā, 1926. g. 30. jūnijā. JVs 2/23. g.
Pārzinis (paraksts).

7241a Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas reģistrac. nod.,
uz likuma par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām 17. panta
pamata paziņo, ka ar viņas 1926. g.
29. jūnija lēmumu reģistrētā biedrība
zem nosaukuma: Liepājas ,,Filharmo-
nija" ievesta bezpeļņas biedrību un viņu
savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. JVs 59.

Pārzinis V. Bienenstams.
7980a Sekretārs. A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģistrac. nod.,
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g.29. jun.
lēmumu reģistrētā : ,,Liepājas fotogrā-
fiskā biedrība" ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. JVs 58.

Pārzinis V. Bienenstams.
7979a Sekretārs A. Ja nsons.

Liepājas apgabaltiesas reģistrac. nod.
uz likuma par biedrīBām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g. 29. jun.
lēmumu reģistrētā: ,,Kurzemes sieviešu
apvienība" ievesta bezpeļņas biedrību
un viņu savienību reģistra * I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā. 8. jūlijā 1926. g. JVs 57

Pārzinis V. Bienenstams.
7978a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas reģistrac. nod.,
uz likuma par biedrībām, savienībām un
politiskām organizācijām 17. panta pa-
mata paziņo, ka ar viņas 1926. g. 29. jun.
lēmumu reģistrētā: Nīcas lopkopības
pārraudzības biedrība ,,Raža" ievesta
bezpeļņas biedrību un viņu savienību
reģistra 1 daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Nīcas pag.
Liepājā, 8. jūlijā 1926. g. JVs 56.

Pārzinis V. Bienenstams.
7977a Sekretārs A. Jansons.

Latgales apgabaltiesas reģistrac. nod.
dara zināmu, ka saskaņā ar Latgales
apgabaltiesas 1926. g. 11. jūnija lēmumu,
uz likuma par biedrībām 17. p. pamata
reģistrēti Augšpils pag. izglītības biedrī-
bas A. S, Puškina vārdā statūti un ievest
bezpeļņas biedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atrodas
Augšpils ciemā, Augšpils pagastā.

Daugavpilī, 28. jūnijā 1926. g.
Reģistrac. nod. pārzinis (paraksts)

7242a Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
š. g. 19. jūnija lēmumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p., paziņo ka pēc
1913. g. 14. dec. mirušā Fcodora Tara-
sova ir palicis mantojums Jaunlatgales
apr., Baltinovas pag., kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās pēc piekritī-
tfas sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī".

Kārsavas stac. 19. jun. 1926. g.JVs2222
6989a Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
š. g. 19. jūnija lēmumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. paziņo, ka pēc
1926. g. 26. apr. mirušā Dāvida Pētera d.
Rudzīša ir palicis mantojums Jaun-
latgales apr., Tilzas pag., kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem, pieteikt tās pēc piekritī-
bas sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī".

Kārsavas stac. 19. jun. 1926. g. JVs2220
6988a Miertiesnesis J. Gutmans

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
š. g. 19. jūnija lēmumu un pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. lik.
(X sēj. 1. d.) 1239. p. paziņo, ka pēc
1925. g. 11. nov. mirušā. Franča Kazi-
mira Sakala ir palicis mantojums Jaun-
latgales apr., Tilzas pag., kādēļ uzaicina
visas personas, kam uz šo mantojumu,
vai sakarā ar to būtu kādas tiesības, kā
mantiniekiem pieteikt tās pēc piekritības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstn.

Kārsavas stac. 19. jun. 1926. g. JVs2216
6984a Miertiesnesis J. Gutmans.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu

izpildītājs
paziņo, ka 23. jūlijā 1926 g-, pulttsteD
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā JVs 143, pa''
d o s 2. torgos Kārļa Zariņa kustam»

man _tu,_ 'sastāvošu no 2 raspuskam »"
novērtētu par Ls 6*0.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā _ <jj
apskatīt pārdodamo mantuvarēspai*šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 19. jūnijā 1926. g.
8678 Tiesu izpild. E. Smeils-

Daugavpils apr. 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no 28. jun.
1926. g. un pamatodamies uz civ. proc.
lik. 1401. un 1402. p. p. un civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p., ar šo uzaicina
8. janv. 1926. g. mirušā pilsoņa Adijana
Foma d. Hovrova mantiniekus pie-
teikt savas mantojuma tiesības uz man-!
tojumu kas palicis Daugavpils apr,,
Līvānu pag.

Mantojuma tiesības jāpieteic pēc
piekritības sešu mēnešu laikā, skaitot no
šī sludinājuma iespiešanas dienas ,,Val(L
Vēstnesī.
7322a ? Miertiesnesis (paraksts)

Daugavpils apr. 8. iec. miertiesnesis,
pamatojoties uz Edes Jēkaba m. Krēs-
liņ lūgumu, kā ari civ. proc. lik. X sēj.
12*39. p. un civ. proc. lik. 1401. p., uzai-
cina mirušā 1925. g. 12. marta Jāņa
Andreja d. Krēsliņa mantiniekus, pie-
teikt minētam miertiesnesim savas tiesī-
bas uz nelaiķa atstāto mantojumu
Krustpilš pils. ,Cēsu ielā JVs24, sastāvošu
no zemes un divām ēkām, — sešu mēne
šu laikā no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Krustpili, 1. jūlijā 1926. g. JVs399.
7320a Miertiesnesis (paraksts).|

Rīgas pilsētas 3 rajona
īres valde

uz_ civ. proc. lik. 74., 75., 294., 295. p. p,

Kārļa un Minnas V o s v i n i e k u lūgumi
pamata viņu prasībā pret Aivīdu Kalniņ»
dēļ izl.kšanas no dzīvokļa un īres maksas,
uzaicina pēdējo kufa dzīves _ vieta nav
zināma, ierasties četru mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespiešana»
dienas .Valdības Vēstnesi', Rīga*
3. rajona īres valdē Aka iela JVs 10.

Ja atbildētājs noteiktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur pilnvarnieku, liet*
tiks nolikta tiesas sēdē klausīšanai aiz-
muguriski.

Rīgā, 19. jūlijā 1926. g. JV» 658.
Priekšsēd v. Ž. Jumiķis.

8652 Sekretārs Riekstiņ. ^
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesa

izpildītājs,
kura kancleļa atrodas Rīgā, Andrej»
Pumpura iela Ms 1. paziņo, ka 3. augusta
1926. g. pulksten 10 rīta, Kjg a-
Kaļķu ielā J>6 1, veikala, pārdos Jaņ-

keļa T a n k e ļ a kustamo mantu, sastā-
vošu no ādas dāmu rokas somiņām u»
novērtētu par Ls 745. _ .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā «n
apskatīt pārdodamo mantu varēs pāro'
šanas diena vietas.

Rīgā, 19. jūlijā 1925. g.
8661 Tiesu izpild. V. Pozariski*

Latgales apgabaltiesas Jaunlatga|«
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savuš. g. 19. jun. lēmumu un pamatodamies
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ. kj,
(X sēj. 1. d.) 1239. p. paziņo, ka n»
1922. g. 23. janv. mirušā Pētera ]%
tina d. Puķīša ir palicis mantojums
kurš atrodas Jaunlatgales apr., filžas
pag., kādēļ uzaicina visus, kurn būtu ui
šo mantojumu vai sakarā ar to kādas
tiesības, kā mantiniekiem, pieteikt savas
tiesības pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot.no šī sludinājuma pubjj.
cēšanas dienas Valdības Vēstnesī".

Kārsavas stac. 19. jun. 1926. g. JNa2232
7143a Miertiesnesis J. Gutmaris.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 3. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
1926. g. 29. jun. lēmumu un p'amatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. p. un lik,
krāj. X sēj. 1. d. 1239. p. paziņo, kapē '
1920. g. 19. apr. mirušā Alekša *Pāvila i.
Iškāna ir palicis kustams un nekustami
mantojums, kurš atrodas Jaunlatgales
apr., Rugāju pag., Upatnieku ciemā un
uzaicina visus, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar viņu būtu kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt tās minētam
miertiesnesim viņa kamerā Balvu muižā,
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn ."

Balvos, 29. jūnijā 1926. g.
7362a Miertiesneša v. i. V. šlēzinī

Liepājas apgabaltiesa
uz Paula Rozentala lūguma un pa-
matojoties uz civ. proc. lik. 2081.—
2086. p., 1926. g. 28. jūnijā nolēma:

1) parādu 8000 r. pēc obligācijas
izdotas uz Georgija Jēkaba d. Bebris
vārdu un 1913. g. 7. aug. ar žurn.
Ne 1057 nostipr. uz Georgijam Ivana d.
Stūrītim, Paviļam ivana d. Rozentalam
Paviļam losifad. Kiršfeldam, Eduardam
Ādama d. Kiršfeldam, Johanam Juliu-
sam Jana d. Buke, Jēkabam Jāņa d.
Paviļam, Lizettei Emmai Viļā m.
Kovaļevski, dzim. Girgens, Margrietai
Elfridai Kovaļevski un Paviļam Kova-
ļevskim piederošas nekustamas mantas
Liepājas apr., Pērkones pag. Pēka-
Dīke 49 mājām ar krep. Ne 2774.
2. reģ., — atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt zemes
grāmatu nodaļā minētā parāda iz-
dzēšanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JVs467/25
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7572a Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa
uz Ernesta un Marijas Maureru lū-
guma un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081. un sek. p. un savu š. g.
30. jūnija lēmumu, uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 1000 r. uz
Ventspils Latviešu krāj-aizdevu sa-
biedrības vārdu un 1905. g. 16. sept.
nostipr. uz Ernestam Dāvida d. Mau-
reram un Marijai Jāņa m. Maurer,
dzim. Zuitiņ, piederošas nekustamas
mantas Vent 'spilī, 1. kv. ar krep. Ne 390,
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju.

Pēc minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu un
obligāciju par iznīcinātu, piešķirot lūdz.
tiesību pieprasīt parāda izdzēšanu no
ezmes grāmatām.

Liepājā, 3. jūlijā 1926. g. JV°500/26
Priekšsēd. b. V. Bienenstams.

7573a Sekretārs A. ļansons.

Latgales apgabaltiesas Jauniatg a,:apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar saWš. g. 19. jun. lēmumu un pamatojot;
uz civ. proc. lik. 1401. p. un civ ?
(X sēj. 1. d.) 1239. p. paziņo, k a ļf1919. g. 24. apr. mirušā Jegora TarasVva ir palicis mantojums Jaunlatgait
apr., Baltinovas pag. .kādēļ uzaŪM
visas personas, kam uz šo mantojam
vai sakarā ar to būtu kādas tiesības y
mantiniekiem, pieteikt tās pēc piekriti'
bas sešu mēnešu laikā, skaitot no ?sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vakr
bas Vēstnesī".

Kārsavas stac. 19. jun. 1926. "g. JVs222i
6990a Miertiesnesis J. Gutmans



Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. j u 1 i jļā 1926 g., pulkst.
ļ diena, Rīga, Marijas iela Ne 4, p a r -
dos Rūdolfa Liekmana kustamo
mantu, sastāvošu no 2 kurpnieku ma-
šīnām, kungu un dāmu zābakiem un c.
mantām un novērtētu par Ls 740. _

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ar
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīgā, 12. jūlijā 1926. g.

3579 Tiesu izpild. J. G r i n i o s.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 29. jūlijā 1926. g.,_pulksten

12 dienā, Rīgā, L. Maskavas ielā JV» 106,
p ārdosi un II torgos Movša F i š-

ķ j n a kustamo' mantu, sastāvošu no
kungu un dāmu virsdrēbēm un novērtētu
par ls 1348.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, _ ka ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 28. jūnija 1926. g.
8680 Tiesu izpild. J G r i n i o s.

Paziņojums.
Finansu mini'tris 1926. g. 6 jūlijā

ir apstiprinājis sekošu apdrošināšanas

A/S. .Daugava"
statūtu § 25 grozījumu, kas pieņemt*
minētas sabiedrības 1926. g. 1. jūlija
vispārīgā ārkārtējā akcionāru sapulce.

Pārgrozītā § jaunā redakcija irsekoša:
S 25. .Sabiedrības valae sastāv no

pieciem locekļiem, kurus ievēl akcionāru
vispārīgi sapulce uz trīs. gadiem. Vi-
siem valdes lccekļiem jābūt Latvijas
pavalstniekiem.

Nevļens va'des loceklis nepaliek ne-
pārvēlēts amatā ilgāk par trīs gadiem.
Lai Jo panā<ti.r, pirmos divos gados iz-
stājas pēc jozes pa diviem valdes lo-
cekļiem un trešajā gadā pēdējais lo-
ceklis, bet vēlāk savas pilnvaras noliek
tie valdes locekļi, kas agrāk ievēlēti."

Apdrošināšanas nod. priekšnieks
8308 V. Perlbachs.

f citu iesfižu sīudinOjuml.
PAZI ŅOJUMS

1926 g. 29. jūnijā finansu ministrs
apstiprinājis statūtu § 9. grozījumu

Latvijas saimnieciskās dzīves
ve'cināšauas akciju sabiedrībai

B AGRONOMS".
sak?ra ar ko sabiedrība izlaiž 800 II iz-
laiduma akcijas uz sekošiem noteiku-
miem :

1. Sabiedrība izlaiž 800 jaunas ak-
cijas, kairu 100 latu nominālvērtībā ar
Ls 3 virsmaksas, kopā Ls 103 iemaksu
par ka'ru akciju.

2. Vecie akcionāri bauda priekštie-
sības jauno akciju iegūšanā viena mē-
neša laikā no šo noteikumu izsludinā-
šanas dienas „V?ld. Vēstnesī", pie kam
uz katrām 2 akcijām viņiem tiesība
iegūt 1 jaunu akriju.

3. Pēc iepriekšējā pantā minētā viena
mēneša notecēšanas uz pārpalikušām
akcijām atklājama vispārēja parakstīšanās,
kufa nobeidzama d vu mēnešu laikā no
šo note kurnu izsludināšanas dienas. Ga-
dījumā, ja pārpalikušās akcijas tiktu
pārzīmētas, valde piešķir parakstītājiem
akcijas proporcionāli viņu parakstītam
akciju skaitam.

4 Pirmā iemaksa uz katru akciju,
ne mazāk kā 25 _°/o no akcijas vērtības,
izdarāma ne vēlāk kā divu mēnešu
laikā, skaitot no šo noteikumu izsludi-
nāšanas dienas .Vaid. Vēstn.", pārējo
75°/o iemaksu termiņu un apmēru noteic
pilnā sapulcē, bet tā kā katras akcijas
pilna iemaksa būtu notikusi ne vēlāk,
kā viena gada laikā pēc parakstīšanas
nobeigšanas dienas.

5. Pēc pitmās iemaksas par akcijām
valde izsniedz pagaidu apliecības

6. Jaunā izlaiduma akcijas piedalās
dividendē vienlīdzīgi ar vecām akcijām,
sākot ar 1. janvāri 1926. g.

7. Parakstīšanās uz jaunām akcijām
izdarāma valdē, Rīgā, Dzirnavu i' lā 66,

Tirdzn. un banku nod. pr-ka v.
V. G ai līts.

8607 Revidents A. Z a 1 n e t e r s-

Paziņojums.
1926. g. 9. jūlijā finansu ministris at-

ļāvis pagarinājumu
Akc Sab ..IZDEVĒJS''11 akciju izlaiduma sadalīšanai uz vienu

gadu, t. i. līdz 1927. g. li. maijam.
Tirdzniecības un banku nodaļas

fiioc Priekšnieka vietā V. G a i 1ī t s,
°i Revidents A. Zalp ēters

Paziņojums.
1926. g. 9. juijjg finansu ministris

apstiprinājis

Latvijas iplrtrlpilethai attin sabiedrības
normalstatutu veidā grozītos statūtus

Sabiedrības valde turpmāk sastāvēs
no 5 _ direktoriem , no kuriem 2 /3, to
starpa valdes priekšsēdētājam, jabul
Latvijas pilsoņiem.

Katras 10 akcijas vispārīga sapulce
dod i balsi.

Pamatkapitāls Ls 300.000 —, 3CC0 ak-
cijas par Ls 1C0,- katrs, pilnīgi segts

Valde atrodas Rīgā, Kaļķu ielā JV» 1,
Tirdzniecības un banku nodaļas

priekšnieka vieta V. G a i 1 ī t s
8ol6 Revidents A. Z a 1p e t e r s

l7axinojums.
Finansu ministris 1926. g. 9. jūlijā ir

apstiprinājis sekošus pirmās Rigas ap-
drošināšanas sabiedrības, dii. 1765. g.
statūtu §§ 27, 30 un 34, grozījumus, kas
pieņemti minētās sabiedrības 1926. g.
20. maija akcionāru kārtējā vispārējā
sapulcē.

§ 27 — jaunā redakcija ir sekoša:
,Pēc notikušās vispārīgās sapulces

padome ievēl ikgadus no sava vidus
priekšnieku, priekšnieka vietnieku un
sekretāru. Visiem trim vajaga būt Latvijas
pilsoņiem*.

§ 30 — jauna redakcija ir sekoša:
.Padome sapulcējas pēc vajadzības

Padome ir pilntiesīga spriest, ja ir klāt
priekšnieks vai prieKŠnieka vietnieks un
mazākais puse no viņas locekļiem. Pa-
domē jautājumus izšķir ar klātesošo
locekļu vienkāršu ba'su vairākumu
Balsīm līdzīgi daloties, izšķir priekšnieka
vai priekšnieka vietnieka balss. Pār ap-
spriešanām psdomē ved protokolus, kurus
paraksta priekšnieks vai tā vietnieks un
klātesošie padomes locekļi".

§ 34 — ir papildināts ar sekošu pie-
zīmi:

.Visu sarakstīšanos sabiedrības darī-
šanās, tāpat čekus, pilnvaras, Ilgumus,
zemes grāmatu un citus aktus, kā arī
visus sab'edrības izejošos dokumentus
saistoši paraksta divi direkcijas locekļi
vai ari viens direktors kopa ar kādu «o
direkcijas uz to pilnvarotu pcsonu".

V. Perlbachs,
8361 apd-oš. nod. priekšnieks.

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaja

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
10. jūlijā ir apstiprinājis Maz-Sunakstes
meliorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 96. lp. ar J* 96.

Sabiedrības valdes sēdeklis Maz-
Sunakstē.

Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
8663 Darbvedis F. Briedis.

Rīgas polic. VII iec._ priekšnieks iz-
sludina par nederīgu, ka nozaudētu kara
klausības apliecību, izdotu no Kara apr.
priekšnieka ar Ne 34867, uz Artura Frid-
richa d. Reisnera vardu, dzīvojoša Po-
locfcas ielā Ns 13, dz. 1. 8609

Ventspils osto; valde
izdos 1926. g. 3. augustā pīkst. 12 d

Mii Aiizsolē
Ventspils muitas nolikt,

remonta darhus
Piedāvājumi, nomaksāti ar 40 sant.

zīmognodokli, jāiesniedz Ventspils ostas
valdei, slēgtās aploksnēs ar uzrakstu „Uz
3. augusta 1926. g. noliktavu remontu
izsoli*. _ _

Drošibas nauda Ls 1000 jāiemaksā
ostas valdes kasē līdz augšminētai die-
nai pīkst. 12.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumi Vents-
pils ostas valdē darba dienas no pīkst
9—15. 1 §504

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 27. jūlijā 1926._ g, Ipulkst. 2 diena,
Rīga, Dzirnavu iela Ns 66, dz. 30,

pāinaitolii
Michai a Grinčenkova kustamu
mantu, novērtētu par Ls 1265_ un sastā-
vošu no šujmašīnas un dažādam mē-
belēm dēļ 1924. g. un 1925. g. procent.
peļņa* nodokļa segsaias.

Rigā, 12. jūlijā 1926. g
8fi81 Piedzinējs Derings.

Una di iflistiu tiuli
noteilniaiB iiij»
1926 «ada 12. burtnīca

iznākusi un dabūjama Valsts tipogrāfija
ptlī, I. istabā, kur ari vienīgi jāgrieža-

ar pieprasījumiem.
Burtnīca maksā'

bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesūtīšanu . . 0,30

Saturs-
91) Likums parnodokli no nekustamas

mantas pilsētas un miestos.
92) Valsts budžets 1926./27. saimnie-

cības gadam.
93) Noteikumi par valsts zemes fonda

piešķirto zemju izpirkšanaslīgumiem
94) Noteikumi par preču statistikas darbu

normēšanu un par virsnormas darbu
atlīdzību uz dzelzsceļiem.

95) Papildinājums noteikumos par kara
zinību pasniedzēju atalgojumu.

96) Noteikumi par papildu atlīdzību
kāja lidotājiem.

97) Noteikumi par akcizes nodokli no
augļu, ogu, ķekaru un rozinu vīniem.

98) Pārgrozījumi un papildinājumi no-
teikumos par zemes ierīcību.

99) Pārgrozījumi Ziemeļ-Latvijas dzelzs-
ceļu sabiedrības statūtos.
Kļūdas izlabojums līgumā ar Z. Ame-
rikas Savienotām Valstīm attiecībā
uz parādu par kara laika piegādā-
jumiem (Lik. kr. š. g. 41).

Sņrigļu n|i iraieri Jelgava
izdos 26. jūlijā š. jļ., pulksten 13, savā
kancļejā. Upes ielā Ne 9, galīgā rak-
stiskā un mutiskā izsolē mazākprasi-
tājam 150 kub. mtr grants pārvadā-
šanu no Vecplatones stacijas uz Jelgavas-
Meitenes šosejas 12—16 klm. Drošibas
nauda Ls 120. Tuvākas ziņas kanclējā
darbdienās no pulkst. 9—15. 2 8618

Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā izdos
1926. g. 28. j Jbjā, pulksten _ 11 savā
kan:Iejā Upes iela Ne 9, otrreizēja galīgā
rakstiskā un mutiskā izsolē mazakprasī-
tajiem sekošus darbu?: 3 8685

1) Jelgavas-Zalās muižas II šķiras
ceļa bruģēšanu Zaļ'njeku pagasta ro-
bežās, 0,25 klm garuma; drošības nauda
Ls 430. 2) Tukuma Auces II šķiras ceļa
bruģēšanu Jaunpils pagasta robežās,
0,30 klm garumā; droš. nauda Ls 170.

Tuvākas ziņas kancleja no pīkst. 9-15.
Apriņķa ceļu inženiers Jelgavā izdos

1926. g. 30. jūlija, pulkst. 11, 88/S
kanclējā Upes iela Ne 9, rakstiskā un
mutiskā izsolē mazakprasītajiem sekošus
darbus:

1) 2 dzelzsbetona caurteku būvi uz
valsts mežu resora ceļa gabaliem Vānes
p»gastā un 2 dzelzsbetona caurteku
būves uz valsts mežu resora ce|a gubala
Pūres pagastā; drošibas nauda Ls 50

2) 1 cautekas būvi un I caurtekas
remontu uz Tukuma-Slokas ceļa Milz-
kalnes pagastā; drošibas nauda Ls 30.

3) 1 dzelzsbetona caurtekas būvi uz
valsts mežu resora ceļa gabala Vec-
auces pagasta; drošības nauda 'Ls 20.

4) Caurteku remontu uz Bauskas-
Codes šosejas; drolības nauda Ls 120.

5) Bauskas-Žeimes bruģa tekošu re-
montu; drošibas nauda Ls 480.

Tuvākas ziņas kancleja darbdienas no
pulksten 9-15. 2 8619

Zemkopības min. kultur-
techniskā nodaja

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
10. jūlijā ir apstiprinājis Kaugaru me-
liorācijas sabiedrības statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 98. lp. ar J* 98.

Sabiedrības valdes sēdeklis Ropažu
Kākciema skolā.

Nodaļas vadītājs A. Ķ u z e.
'8662DarbvedisF.Briedis.

IZSOLE.
Apriņķa ceļu inženiers Ces^s, Liela Dārza ielā Nr. 6,

izdos rakstiski ua mītiskā izsolē
31. jūlija 1926 g., pīkst. 10, tiltu un caurteku parbuvas darbus uz Vidzemes šosejas.

1) km 74 caurtekas Ns 37, drošības naudas Ls 160
286 . Ne 52, . . .93
3) . 89 tilta N° 58, , . .150
*> . 99 . JV» 75, . . 190
5) , 99 . JV» 76. . . 190
6) . KO . N» 70, . . 300
7) . 101 . Ne 80, . 170
8) . 118 ciurtekas N° 109, . . 110

Tuvākas ziņas kancleiā ikdarbdienās ņp pulkst *n 9—15. 1 8446

Jefcštietu ministr, būrvatde.
Brīvības iela J* 37/39, š. g. 3, augustā, pīkst. 11 rītā,

izsludina mutisku un rakstisku izsoli (galīgu)

teļa iiUiiiiii Daugavpils psīclīiatriski slimu
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā izsoles dienā Ls 300 drošība. 8626
Ar noteikumiem un ar maksas aprēķiniem vur iepazī ies būvvaldē.

Valstspapiru spiestuve
š. s. 6 augustā, pīkst. 11 no rīta

pārdos vairāksolīšanā
aum. 13.000 ftg papiru atgriezumus.
Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokli līdz ar drošības

naudu Ls 150 apmērā, iesniedzami spiestuves kancleja L. Maskavas iela 11.
Tuvākie noteikumi tumat. 8666

Madonas virsmežniecība
izāos 192G. gaāa 3. augustā, plfzsf. 12

jauktā izsolē ar pēcizsoli
6. augutā 1926. gadā, pīkst. 12

sekošus būvdarbus saskaņā ar pagaidu noteikumu 2. p. par darbu izdošanu un
materiālu piegādāšanu valsts iestādēs (.Vaid. Vestn ? Ns 95 — 1924. g.):

1) Madonas virsmežnrecības II iecirkņa Vecpiebalgas mežziņa dzīvojamās
ēkas jaunbūve; iemaksājamā drošības nauda Ls 350.

Rakstiski piedāvājumi, nomaksāti ar 40 _ sant zīmognodokli, slēgtās ap-
loksnēs ar uzrakstu: .Uz 1926 g. 3. augusta būvju darbu izsoli Madonas virs-
mežniecībā' un lūgumu ar 40 sant. zīmognodokli deļ pielaišanas mutiska solīšana
iesniedzami kopā ar drošības naudu līdz 3. augustam 1926. g., pīkst. 12 Madonas
virsmežniecībā, Zelgovskas muižā, caur Madoni, 7 km no Madonas stacijas. Ar
izsoles noteikumiem, darba materiālu aprakstiem un plāniem var iepazīties
Madonas virsmežniecībā un Vecpiebalgas muižā pie mežziņa.
8674 Madonas virsmežniecība.

Iekšlietu ministrijas būvvaldē,
Brīvības iela Ne 37/39, š. g. 3. augusta, pulksten 9,30 rītā,

" izsludina rakstisku (galīgu) izsoli .

elehtr. apgaismošanas ierīkošanai
Ķemeru sēravotu iestādes kūrmājā, 8623

kalpotāju dzīvojamā ēkā, pārvaldes ielās un elektriskās signalizācijas ierīkošanai
iestādes kūrmājā. Drošības naula Ls250; ar noteikumiem var iepazīties būvvaldē.

Jefeštietu ministr, frurvatde,
Brīvības iela iķ 37/39, š. g. 3. augustā, pīkst. 10 rītā,

izsludina mutisku un rakstisku izsoli (galīgu)

ledus pagraba izbūvei
JHctksandra augstumu stimnica.

Izsoles dalībniekiem jā emaksā izsoles d'enā Ls SCO drošība.
Ar noteikumiem un aprēķinu var iepazīties bīvvaldē. 8624

Jenštietu ministr, būvvatde,
Brīvības ielā N» 37/39, š. g. 3. augustā, pīkst. 12 dienā,

izsludina mutisku un rakstisku izso'i (galīgu)

remonta flaiii Rip lpiiias ēkās.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā izsoles diena Ls 700 drošības. 8625
Ar noteikumiem un aprēķinu var iepazīties būvvaldē.

Valsts dzelzsceļu I cēlu iedrhno priekšnieks
izsludina uz 31. jūliju š. g, pīkst. 12 sava kantorī Rīgas I stac.

jauktu izsoli
ar pārsoli 3. augustā š. g., pīkst. 12

uz Rīgas-Krustpils lin. 84 km caurtekas pagarināšanu
Drošības nauda Ls 130.

un Šķirotavas depo ēkas remonts. Drošības nauda ls sso.
Tuvākas ziņas iecirkņa kantorī darbdienās no pīkst. 10—14. 8686

Jaunlatgaiis apriņķa pašvaldības Utij» tai
1926. gada 2. augustā, pulksten 12 diena, savās telpas Jaunlatgalē Šmidta
mājā izsludina

jauktu izsoli
ar pēcizsoli 6. augusta, kurā izdos mazakprasītajiem Viļakas slimnī-
cas remonta darbus, aprēķinātus pat sumu Ls 7829 46 Radovojas slimnīcas
Kacēnu pagastā par Ls 2053,29 un Balvu policijas iecirkņa ēkas remonta un
piebūves darbus par sumu Ls 4079,04.

Rakstiski piedā/ājumi aizzīmogotās aploksnes ar uzrakstu ,uz _ izsoli
2. augustā 1926 g." iesniedzami valdes priekšsēdētajām līdz izsoles atklāšanai.

Piedāvājums jānodrošina ar raudas iemaksu 5°/o apmērā no uzņēmuma
sumas, kāda suma tiks papildināta līdz 10°/o pēc līguma noslēgšanas pie pirmās
izmak;as par izdarītiem darbiem.

Ar rfbteikumiem var iepazīties apriņķa valdes kancleja katru darbi dienu
no pulksten 9—15. 8675

ŪTRUPE.
Trešdien, šī gada 28. jūlija, pulksten 3 pec pusd.. pārdos lija Micha-

novski kga uzdevumā viņa noliktavā. I, Keniņu iela Ne 35, dz. 3. 1 trepj,uz . at-
tiecīgo personu rēķina atklātā vairāksolīšanā pret tūlīt samaksu: 215 dučus dāmu
zeķes »Flor*; 265 dučus kungu zeķu .Flor* un ,Jacquard*; 50 duči zeķu
mākslīga zīda, un 50 dučus bērnu zeķu. Priekšmeti apsKatami ūtrupes dienā
no pulksten 10 pr. pusd.

1 8688 Zvērināts biržas maklers M. O k m i a n s.

Dzērbenes, Drustu, Taurenes un Skujienes pag.
pašvald. rīcības komisija

Dzērbenes Z sod. Inuksalmn. skolas ierīkošanai
5. augusta š. g., pīkst 12, Dzērbenes pag. nama izdos

mazakprasītajiem
rakstiska, mutiskā izsole, bez pēcizsoles, Dzērbenes 2 gad. lauksaimniecības skolas
izbūves darbus (Dzērbenes muižā, 3 km no dzelzsceļa stac. Dzērbene). Būvdarbi
izvedami divās buvsesonas.

Lūgumi par pielaišanu pie izsoles, līdz ar apliecībām par agrāk izvestiem
būvdarbiem, iesniedzami rakstiski rīcības komisijai (Dzērbenes pag namā) nomaksāti
ar Ls — .80 zīmognodokli — 3., 4. un 5. augustā š. g., reizē iemaksājot drošības
nauda Ls 2000 skaidra naudā vai kraj-aizdevu sabiedrību garantiju rakstiem, kura
suma nosolītajam tūliņ pec izsoles jāpapildina līdz 5°/o no nosolītās sumas. Turp it,
noradīta laika, var iepazīties ar izbūves noteikumiem, projektiem un darbu ap-
rakstiem

Rīcības komisija patur sev tiesību izdot darbus vienam no trīs pēdējiem
mazāk prasītājam, kurš viņai izradītos par drošu labāku darbu izvešanai un termiņa
ieturēšana 2 8499



Bērzmuižas pagasta,
Jelgavas apr., 6-kl. pamatskolā vajadzīgs

skolotājs -ja
ar pilnas pakāpes pamatskolas tiesībām
un ārstu apliecību par veselības stāvokli

Kandidāti -es tiek uzaicināti ierasties
3. augustā š. g., pulksten 12 dienā, pie
pagasta padomes, vietējā pagasta namā,
vai līdz min. dienai rakstiski pieteikties,
iesniedzot minētos dokumentus.

Alga pēc valdības noteiktām nor-
mām. 3 pūrv. zemes, brīvs dzīvoklis ar
apkurināšanu un apgaismošanu,

Bērzmuižā, 17. jūlijā 1926. g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

8660 Darbvedis (paraksts).

Tirdzniec. un Rupniec. akc. sabiedrība

V. D. Cimdiņ.
Rīgā, Šķūņu ielā 23/31

likvidācijas komisija
ar šo uzaicina firmas un personas kam
būtu kautkādas prasības pret sabiedrību,
pieteikt tādas 6 mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma dienas, pie likvidācijas
komisijas zem augšminētās adreses, jo
pēc šī laika notecēšanas vēlākas pra-
sības paliek neievērotas.
8669 Likvidācijas komisija.

Cēsu savstarpējā kredītbiedrība

pārdos uz st. § 38. pamata 9. augustā
1926. g. pulksten-11 dienā, Cēsis, Rīgas
ielā Ne 18. Kredītbiedrības telpās vienu
Dāvida K u ša k a

ieķīlātu obligāciju
par Ls 3000, ingrosštu uz E. Kusmaņam
piederošu nekustamu īpašumu, atrodošos
Cēsis, L. Katriņas ielā Ns 16, zem gr.
N» 87-b, oblig. reģistrēta 29. martā
1924. g. Na 60. — I. Cēsu-Valkas zemes
gr. nodaļā.
8672 2 Valde

InkHlīnlitDiai pārvaldi
paziņo, ka pamatojoties uz .Noteikumiem
par eksportējamo augļu un ogu kontroli"
(.Vaid. Vēstnesī" Nš 237, 1925. g.) un
instrukcijām (.Vaid. Vēstnesī" Nš 245),

firmas
J(.Torģenten A €o, 9lī£ā,
julijā_ reģistrēta kā augļu un ogu izvedēja
uz ārzemēm zem šādas tirdzniecības
markas: X X __ Co
8683 Lauksaimniecības pārvalde.

Ezeres pagastam,
Kuldīgas apriņķī, caur Ezeri, dzelzsceļa
piestātne Reņģe, priekš Ezeres 6-kl.
pamatskolas ar 1926./27. mācības gada
sākumu vajadzīgs

skolas-pārzinls
ar pilnām 6-kl. pamatskolas skolotajā
tiesībām, muzikāls un ar praksi.

Kandidāti, kas vēlētos min. pārziņa
vietu pieņemt, tiek uzaicināti ierasties
7. augustā š.g, pulksten 12 dienā, pie
pagasta padomes personīgi, līdzņemot
savus skolotāju dokumentus. Var ari
pieteikties rakstiski, piesūtot savus do-
kumentus līdz min. termiņam.

Alga pēc kategorijas, viens hektārs
saimnieciski izmantojamas zemes, dzī-
voklis ar apkurināšanu un elektrisku ap-
gaismošanu. 1 8587

Apriņķa ceļa inženiers Jelgavā _ izdos
1926. ģ. 28. jūlijā, pulkst. 12 savā kanc-
lējā Upes ielā Nš 9, galīgā rakstiskā un
mutiskā izsolē mazākprasitājam akmeņu
un ķieģeļu izvilkšanu no Lielupes Jel-
gavas vecā tilta ledgriežu vietās; dro-
šības nauda Ls 100.

Tuvākaa ziņas kanclējā darbdienās no
pulksten 9—15. 3 §684

Rīgas pilsētas lombards.
Kaļķu ielā Nš 9,

izūtrupēs
1926 g. 3. augustā

pulksten 10 rīta, zelta un sudraba lietas,
apavus, drebēs, tepiķus,_ veļu, kažoka
priekšmetus, traukus, dažādas metāla un
c. neizpirktas un nepagarinātas lietas,
kas ieķīlātas no 1925. g. 17. decembra
līdz 11. janv. ar NšNs C364G83-370678,
ka ari izutrupēšanai nodotās mantas.

Pagarināšana jāizdara vienu nedēļu
prieks galīgā termiņa notecēšanas.

Ūtrupes dienā izūtrupējamās ķīlas
netiks pagarinātas. 8665

Dažādi sludinājumi.
Maksāt nespējīga parādnieka Gerharda

R a a še konkursa valde ar šo paziņo,
ka š. g. 29. jūlijā pulksten 7 vakarā
Rīgas apgabaltiesas telpās notiks minēta
parādnieka kreditoru

pilno sapulce
ar sekošo dienas kartību:

1) prasību pāibaudīšana,
2) tekošas lietas un jautājumi.

Šai sapulcei, kā otrreizējai ar to pašu
dienas kārtību ir tiesība lemt saistoši
priekš visiem kreditoriem par dienas
kārtības punktiem, neskatoties uz sanā-
kušo kreditoru skaitu.

Konkursa valdes prrekšsēdētājs,
8o77 zvēr. advokāts B. Nolteins.

Akc. sabledr. ..Fnrnlers "

ārkārtējo pikii sapulci
otrdien 10. augustā 1926. g. pulksten 5
pēc p. Rīgā, Jelgavas šosejā Me 2.

Dienas kārtība:
1) Sapulces amata personu vēlēšanas.
2) Statūtu grozīšana (pamatkapitāla pa-

vairošana un padomes likvidācija).
3) Ziņojumi un priekšlikumi.
8F67 Valde.

Jēkabpils pilsētas
I Latvju pamatskolai

vajadzīgs

skolas paris,
spējīgs pasniegt dziedāšanu un vienu no
galveniem priekšmetiem: latvju valodu
vai matemātiku. Jēkabpils pilsētas valde
uzaicina pilntiesīgus kanditatus, pie-
teikties pilsētas valdē līdz 30. jūlijam
š. g., piestādot attiecīgus lūgumus, no-
maksātus ar 80 sent. zīmogmarkām, un
dokumentus, līdz ar ārsta apliecību par
veselības stāvokli.

Pilsētas galva (paraksts).
8647 Sekretārs (paraksts).

Auru pagasta valdei,
vajadzīgs

II sbolotfils
Auru-Abguldes I pakāpes pamatskolai.

Alga pēc noteikumiem.
God. reflektantus lūdz pieteikties līdz

vēlēšanu dienai _ 24. jūlijam 1926. g.,
pulksten 12 dienā, pie šīs pagasta valdes,
iesniedzot dokumentus par izglītību, līdz-
šinējo darbu un apliecību par veselības
stāvokli. 3 8654 Pagasta valde.

IHB JPtl
(Ventspils apr.) vajadzīgs

ārsts
Alga, atlīdzība par izbraukumiem un

receptēm pēc vienošanās. Ārsti tiek
lūgti pieteikties rakstiski vai personīgi
pie pagasta valdes līdz 10. augustam š.
g. uzstādot noteikumus no savas puses.

Tuvākā dzelzsceļu stacija Liel-Irbe
18 klm 1 8511

Veļķu pag.valdei un tiesai
vajadzīgs

darbvedis.
Vēlēšanas 30. jūlijā š.g., pulksten 1 d.,

Veļķu pag. nama.
Kandidāti, kas vēlētos šo vietu pie-

ņemt, tiekt uzaicināti pieteikties pie
pagasta padomes personīgi min. diena,
vai ari iesūtīt rakstiski dokumentus.

Darbvedis dabūs pagasta namā brīvu
dzīvokli ar apsildīšanu un apgaismošanu
un ap 10 pūrv. saimniecībai derīgas
zemes. 3 8659 Pagasta padome.

TiFdznlecTbas un lopnietita akciju \š4i

„AUHU EKSPORTS".
(ftilance uz 1. janvāri 1020. £.

Aktivs. Ls Pasivs. Ls
Kase 17.981,04 Akciju kapitals _ . . . . 500.000,-
Vekseļi 18.789,87 Kreditori un reķ. ,on call" 907.499 07
Debitori . . . 3"3.762,23 Maks. vekseļi 10.819,74
Preces 179.507,05 Obl gacijas .... 1.810,—
inventārs 202.524,58 Rezerves kapitāls .... 9.502,67
[mobili 238 378,58 Amortizācija . . . . 85.436.53
Mašinas 161.038,74 Dividende, neizmaksāta . 1.286,18
Darba rīki 20 079,92 Pārejošas sumas .... 6.080,70
Pusfabrikāti ... 221.00324 Pelna:
Elektriska ietaise . . . 20.632.— Atlikums no

Dažādi materiāli . . . 136.226,81 1924. g. 366,63
Vispārīgi izdevumi . . . 1.860,32 T|ra peļņa no
Pārejošas sumas . . 4.454,57 J925. g. 3.437,43 3.504 .C6

1. 26.23895 1.526\238lš

(Peļņas un zaudējumu rēķins nar1925.LsLs
Zaudēts uz debitoru rēķinu 2.452,60

„ labtikas remonta rēķinu 7.463,92
pakojamo materiālu rēķina 3.952,38

. „ darba algas rēķinu ,.' ?'. 57.569,51
. eksporta rēķinu . . '. 3.050,86

, . vispārēju izdevumu rēķ'nu 16S.940.25
. amortizācijas rēķinu . . 24.981,33 268 410,85

Peļņa :
Atlikums 1924. g 366,63
Tīra peļņa 1925. g ? ? 3.437,43 SjOjjjj

2712UM

Ls
~
LĪ~

Atlikums 366,63
Pelnīts uz deiitoru rēķina 170,10

, „ alusdarītavas rēķina 163.487,87
, „ preču lēķina 86.366,89
. „ tirgotavu rēķina 13.754,08
„ , mater.alu rēķina 113,79

, imob. eksploat. rēķina . 7,955,55 271.848,28
272.214J9Ī

R193 Valde.

Ziemeļu bankas akc. sabledr. bilance uz 19Z6.$.l.]onoorI
Aktivs. Pasivs.

Kase 140.462.14 Akciju kapitāls (Pamatkapitāls) . 300.000.—
Tekošs rēķins Latvijas bankā . 124.556.47 Rezerves kapitāls 10.225.39
Tekošs rēķins pastā 2.031.40 Speciāli rezerves kapitāli .... 241.025.64
Ārzemju nauda un vekseļi: Ierēdņu penzijas un pabalstu ka- 37.737.48

a) ārzemju trates un čeku —.— pitals . 1.242.14
b) ārzemju nauda .... 6.097.91 Noguldījumi uz noteiktu laiku .

i o ooc oNoguldījumi uz nenoteiktu laiku 316.—i6.aao.ai Tekošj igķmi 1.489.151.81
Diskontēti vekseļi: „Spec. tek. rēķ. pret vekseļiemLa-

a) portfelī 285.T22.50 tvijas bankā 77.327.21
b) pie korespondentiem 7.423.50 293.146— Korespondenti nostro . . . . 6.460.13

Speciāli tekoši rēķini, nodroš. ar: Procentiun komisija par 1926. g. 7.043.74
a) vērtspapiriem ... 5.089.26 Nama pārvaldes ieņēmumi . . . 1600.—
b) vekseļiem 911.330.04 Nodokļi 3.948.60
c) precēm un preču doku- Dividende 13.846.03

mentiem .... . . 200,059.44 1.116.478.74 Pārejošas sumas 35512.56
Akreditīvi 44.749.53 Dažādi pasivi _ 6.227.08
Korespondenti nostro 243.967.60 Peļņas un zaudējumu konts . . 123.677.28
Korespondenti loro ...,.' . ^.01062 Ls 2.354.341.09
Nekustama manta 300.000.—

AtmaSjami izdevumi i!:: : H?g3 Pe»*as «" zaudējumu konts.
Tekoši izdevumi 414— Zaudējums.
Pārējie aktivi —.02 Augļi 86.017.42

Ls 2.354.341.09 Izdevumi 137.728.38
, ,. . . Norakstījumi 14 955.92

Inkaso vekseļi un dokumenti: Tfra neina mfi77 9«
a) portfelī 1.601.016.33 "" pe'ņa 123.677.28

b) pie korespondentiem . 133.777.86 1.734.794.19 Ls 362.379.—
Avalu un galvojumu debitori . 90.591.47 _ ,Peļņa.

Ls 1.825.385.66 Augļj 136.519.51
„ ., .- _- _, . . _ ?' Komisija 142.368.93Portieli esošo vērtspapīru starpa: Kursa starp 32 097 25

Rezerves kapitāla vērtspapīri . 6.256.61 Nor. prasjb. atmaksa . . '. '
.

'' . 42.22307Apgtulbas kapitāla vērtspapīri: Peļņa no nek mantas ; 9.170.24a) valsts un valdības ga-
rantēti un pašvaldību Ls 362 379.—
aizņēmumi un ķīlu zīmes —————

b) negarantēti aizņēmumi
un akcijas 100 —

c) ārzemju vērtspapīri . . 6978.76

Ls 13.33537

5890 Valde.
Iespiests Valsts tipogrāfijā.

A./S. «Latvijas Privātais lombards" valde
Rīgā, Teātra ielā Ne 9, tāļr. 2-3-2-6-9. Darba laiksno 9—4 p. p.,_nolikusi Ūtrupi
uz 28. jūliju 1926. g., pulksten 1 diena, kura nāks pārdošana Akc. sab. Latvijas
Privātais lombards telpās, Teātra ielā J*9, caur pilsētas ūtrupnieku K. Urbāna k-gu,
ieķīlātas, bet neizpirktas vai nepagarinātas ķīlu zīmes līdz Ns 179179,sastāvošas no
briljantiem, zelta un sudraba pulksteņiem, greznuma lietām, galda sudraba,
dāmu un kungu ziemas un vasaras apģērbiem un 1.1. Uz ūtrupi nozīmēto ķīlu paga-
rināšana jāizdara ne vēlāk par 27. jūliju 1926. g., pulksten 4 dienā. Zelta un
sudraba lietu pagarināšana vai izpirkšana izdarāma 4 dienas pirms ūtrupes, pre-
tējā gadījumā jāmaksā proves valdes izdevumi.

Ūtrupes dienā 28. jūlijā š. g. lombards tiks priekš visām operācijām
slēgts pulksten 12 dienā. 8687 Valde.1 ? '

—

\

Ris iiii skiilo siiitos Jiiisr Rīgā.
Bilance uz 31. decembri 1925. g.

Aktivs.
1. Kase a) skaidrā naudā valsts vulutā 14.991,29

b) citās valūtās _. 150,64 15.141,93
2. Noguldījumi bankās a) tekoši rēķini . . . . 3.242,62

b) inkasso vekseļi . . . 48.683,68 51.926,30
3. Vekseļi 16.941,66
4. Debitori 392.309,96
5. Inkasi pie korespondentiem ..." 7.606,46
6. Depo 169,-
7. Depo-vekseļi 16.200,-
8 Vezumnieku parks 1.651,14

?9. Kustamais īpašums . 7.091,60
10. Noliktavu ietaises 1.459,34
ļl. Akciju kapitāls agio-rēķins .... . 40.000,—

Ls 550.497,39

P ā s i v s
1. Akciju kapitāls ' 200.000,-
2. Rezerves kapitāls 20 D,-
3. Kreditori 324.028.09
4. Inkasso kredito i 7.606,46

Rediskontēti vekseļi 350,—
6 Depcnenti 16.200-
7. Peļņa 2112,84

Ls 550.497,39

Pe|ņas un zaudējumu rēķins uz 31. dec. 1925. g.
Zaudējums par 1. janvāri 1925. g 2,839,33
Tirdzniecības izdevumi 13.217,31
Algas 78.727,26
Nodokļi . . . . 250,-
Apdrošinašana slimo kasē 2.198,66
Amortizācija: kustamais īpašums 403,88

noliktavu ietaises 202,37
vezumnieku parks _ . 104,70 710,95

Peļņas 2.112,84
Ls 100.006

^
35

Nodaļa Daugavpilī b.58O,30
Spedicijas izdevumi ? * 29.231,15
Pārvadāšanas maksājumi 10.695,41
Apdrošināšana 9.018,53
Noliktavas īre 6.450,09
Komisija un procenti 38.080J7

Ls lOO.uSgjS

7909 Valde.
i

Rīgas iīliii akciju i. Ji tu"
darbības pārskats par 1925. s-Bilance uz 1. janvāri 1926. g.

Aktivs. Ls Pasivs Ls
Kase ...... . . 3.201,37 Akciju kapitāls 400.000,-
Tekošs rēķins 90,09 Kreditori 837.875,77
Nekustami īpašumi . . 565.872.65 Akcepti 24.776,7b

Preces uz 1926. g. 1. janv. 345.423,04
Mašinas un darba rīki . . 156.785,96
Inventārs 16.430,94
Debitori 34.441,52

. šaubīgie .... 4,—
Vekseļu rēķins _ 130.795,—
Peļņas un zaudej. reķ. saldo 3.460,98
Izdevumi uz 1926. g. . . 73,50
Zaudējums . 6073,48 _____

1.262.652,53 1.262.652_5j

Pe|nas un zaudējumu rēķins.
Debets Ls K r e d i t s, Ls

Algas . 64.384,73 Peļņa uz preču ražojama. 22416I'l?
Tekoši izdevumi .... 33.339,36 Dažādi ienākumi .... 17-W™
Kursa diferences .... 655,11 Zaudējums 6.073,*»
Rīcibas izdevumi .... 96.997,13
Procenti . 51.970,88 _____

247.347,21 247.3j7|ļ

7225 Valde.



Mežu departaments
pārdos jaukta izsolē 1926. g. 1. septembrī Rīgā, Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā Nq 13, augošu mežu no sekošām

virsmežniecībām:
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Baldones virsmežniecībā.

Doles novadā.

1 Apg. 7, kv. 57, c. 1926. g. atd. 1, kv. 59, c.
1926. g. atd 1, kv 72, c. 1926. g.atd. 1 . 5 — bērzs, alksn., apse, «gle, priede 1810 91 91 —

2 Apg. 8, kv. 102, c. 1926. g. atd. 1, kv. 109, c.
1926. g. atd 1. 5 > 5] __ eg]ej priede, alks., bērzs, apse 7060 353 353 33 Saudzēt ataugu

3 Apg. 9, kv. 84, c. 1926. g. atd. 1 2,10 — egle, bērzs, priede, alksn. 2120 106 106 8
4 Apg. 8, kv. 88, c. 1926. g. atd. 1, kv. 110, c.

1926.g. atd. 1, 2, kv. 111, c. 1926. g.atd.l 8,39 — egle, priede, bērzs^alksn. 13020 651 651 48 Bez sēkl. atstāj, ari
koki zem JVs Ī01—
103, Ne 106—110

Pulkartnes novadā.

5 Apg. 10, Pulkartnes sils, c. 1926. g. atd. 1,2 . 2,00 — priede 1690 85 85 14

Baldones novadā.
6 Apg. 12, kv. 73, c. 1926. g. atd. 1—6 .... 7,74 — egle, priede, m. alksn. 16460 823 823 —
7 Apg. 15,kv.54,c. 1926.g. atd. 1 apg. 13kv. 45,c.

1926. g. atd. 1 , . 3,54 — egle, priede, bērzs, m. alksn. 7820 391 391 —
8 Apg. 12, kv. 65, c. 1926. g. atd. 1—5, kv. 75,

c. 1926. g. atd. 1 9,81 — egle, priede, m. alksn., bērzs 23770 1189 1189 —

Mercendorfes novadā.

9 Apg. 16, kv. 14, c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 16, c.
1926. g. atd. 1, 2 8.04 — alksn., egle, bērzs, priede 5420 271 271 14

10 Apg. 17, kv. l,c. 1926.g. atd. 1, 2 ... . 3,63 — egle, priede 3160 158 158 (.2
11 Apg. 20, kv. 3, c. 1926. g. atd. 1, kv. 7, c. 1926.g.

atd. 1, kv. 12, c. 1926. g. atd. 3—5, kv. 13,
c. 1926. g. atd. 2 6,34 ?— egle, priede 5910 290 296 77

Baldones novadā.

12 Apg.2un3: kv. 12,c. 1926.g. atd. l,kv. 40, c.
1926. g. atd. 1, kv. 41, c. 1926. g. atd. 1 . . 3,49 — egle, m. alksn., priede, bērzs 6110 306 306 —

13 Apg. 4, kv. 30, c. 1926. g. atd. 1—4 . . 6,53 — priede, m. alksn., bērzs, apse 2390 120 120 —
14 Apg. 11, kv. 71, c. 1926. g. atd. I, 2, kv. 77, c.

1926. g. atd. 1—3 6,59 — egle, priede, m. alksn. 24380 1219 1219 57

Pulkartnes novadā.'
15 Apg. 4, kv. Drukas sils, c. 1926. g. atd. 1,2 . 4,00 — priede 2100 101 101 —

Doles novadā.
16 Apg. 9, kv.81 un!23:c. 1928.—1932.g. atd. 1,1 — 298 m. alksn., bērzsļ apse, egte,priede 690 ' 35 35 —
17 Apg. 9, kv. 123, c. 1932. g. atd. 2, kv. 120, c.

1930. g. atd. 1, kv. 118, c. 1929. g. atd. 1, kv.
116, e. 1931. g. atd. 1 11,60 — alksn., priede, bērzs, egle 2320 116 116 166

Baldones novadā.
18 Apg. 12unl5: kv. 73 c. 1922./24. atd. 23, kv.75,

c. 1922/24. atd. 26, kv. 74, c. 1922/24. atd. 25,
24, kv. 53, c. 1932.g. atd. 2,c. 1924.g. atd. 4,
kv. 57, c. 1932.atd. l,2,c. 1930.g. atd.3,2, kv. ?
58, c. 1926. g. atd. 13 . 25,21 — m. alksn., priede, egle, bērzs 17090 855 855 —

19 Apg.l9unl8:kv. l,c. 1924. g. atd. 1,2, kv. 5, c.
1924. g. atd. 4, kv. 6, c. 1933. g. atd. 1, 3, 4,
kv.8,c. 1924. g. atd. 3, c. 1926. g. atd. 1 . .16,08 — priede, egle, alksn. 6200 310 310 —

Mercendorfes novadā.
20 Apg.20unl7:kv. 8, c. 1925. g. atd. 1, kv. 12, c.

1926. g. atd. I, 2, kv. 13, c. 1927. g. atd. 1,
c.l921.g.atd. 2, kv. 4, c. 1921.g. atd. 2, 4, kv.
9, c. 1925. g. atd. 1 19,05 — egle, priede 3540 177 177 307

Baldones novadā. f

21 Apg. 1,2,3 un 4: kv. 19, c. 1924.g. atd. 1, kv. 16,
c. 1929. g. atd. 3, kv. 14, c. 1926. g. atd. 1, '
c. 1925. g. atd. 2., kv. 40, c, 1928. g.
atd. 1, kv. 37, c. 1927. g. atd. 1, kv. 41, c.
1928. g. atd. 1,2,kv.21, c. 1928. g. atd. 1 . .11,20 — m. alksn., egle, priede, bērzs 5860 293 293 —
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22 Apg. 1, kv. 19, c. 1930. g. atd. 1, kv. 28, c.
1931. g. atd. 3 — 1158 egle, īn. alks., bērzs, apse, priede 3650 183 183 —

23 Apg. 2, kv. 14, c. 1930. g. atd. 1, 2, kv. 17, c.
1931. g. atd. 2 — 1457 m. alks., egle, bērzs, priede 4540 227 227 —

Tukuma virsmežniecībā.

I. iec. mežn. Slokenbekas novadā. /
1 Apg. 1, c. 1926. e. atd. 1 3,12 — bērzs, egle, priede, apse, osis, m.

alksnis 1905 96 96 —
2 Ape. 1, c. 1926. g. atd. 2 2,70 — bērzs, egle, osis, apse, priede, m.

alksnis 1608 81. 81 —
3 Ape. 1, c. 1926. g. atd. 3 2,34 — egle, priede, bērzs, m. alks., osis

apse 3649 183 183 —
4 Apg. 2, c. 1926. g. atd. 2 0,78 — priede, egle, bērzs, m. alksn. 1400 70 70 —
5 Apg. 2, c. 1926. g. atd. 3 0,85 — egle,priede,bērzs,osis,m.alks.,apse 2133 107 107 —
6 Apg. 2, kv. 85, c. 1926. g. atd. 4 1,50 — bērzs, egle, osis, apse, priede, m.

alksnis 1201 61 61 —
7 Apg. 2, kv. 85, c. 1926. g. atd. 5 4,95 — bērzs, egle, priede, apse, osis, m.

alksnis 4162 209 209 —
8 Apg. 2, c. 1926. g. atd. 6 . 1,23 — egle, bērzs, priede, m. alksn., osis,

apse 2670 134 134 —
9 Apg. 3, c. 1926. g. atd. 1 2,37 — priede, egle, bērzs 2753 138 138 —

10 Apg. 5, c. 1926. g. atd. 1 1,38 — egle, priede, bērzs 2270 114 114 —
11 Apg. 5, c. 1926. g. atd. 2 1,04 — egle, priede, bērzs 1892 95 95 —
12 Apg. 6,'(Lielā birzē), c, 1926. g. atd. 1 . . 1,90 — egle, priede, bērzs, ozoli, apse 4858 243 243 —
13 Apg. 6, (Lielā birzē), c. 1926. g. atd. 2 . . 1,33 — egle, priede, bērzs, m. alksn., apseF

ozols 4607 231 231 —
14 Apg. 7, (Riteņu lieknā), c. 1926. g. atd. 1 . 2,10 — priede, egle, bērzs, m. alksn. 5337 -267 267 —

II. iec. mežniec. Tukuma novadā.

15 Apg. 11 c. 1926. g. kv. 13 atd. 1 2,55 — egle, bērzs, m. alks., priede, apse 2551 128 128 22
16 Apg. 11 c. 1926. g. kv. 20 atd. 1 1,40 — egle, priede, m. alks., bērzs, apse 4362 219 219 12
17 Apg. 11 c. 1926. g. kv. 21 atd. 1 2,83 — egle, priede, bērzs, m. alks., osis,

apse 7393 370 370 16
18 Apg. 11 c. 1926. g. kv. 22 atd. 1 1,10 — egle, priede, m. alks., apse 2831 142 142 13
19 Apg. 11 c. 1926. g. kv. 22 atd. 2 . . . . . 0,30 — egle, priede, apse, m. alks. 711 36 36 3
20 Apg. 12, (apm.gab. ar Varkaļu māj.)kv. 31 atd.l 7,62 — egle, priede, apse, m. alks., bērzs 11883 595 — —
21 Apg. 12, 1926. g. c. kv. 31 atd. 2 (piegr. apm.

Kalnana māj.) 6,90 — egle, priede, m. alksn. 13106 656 656 —
22 Apg. 12 c. 1926. g. kv. 42 atd. 1 1,50 — egle, bērzs, m. alksn. 3591 130 130 6
23 Apg. 12 c. 1926. g. kv. 42 atd. 2 0,58 — egle, priede, bērzs, apse 1411 71 71 6
24 Apg. 12 c 1926. g. kv. 43 atd. 1 2,65 — bērzs, egle, priede, m. alks., apse 2294 115 115 8
25 Apg. 12 c. 1926. g. kv. 43 atd. 2 4,85 — priede, egle, bērzs, m. alksn. 9387 470 470 40
26 Apg. 12 c. 1926. g, kv. 43 atd. 3 4,12 — priede, egle, bērzs 8811 441 441 36
27 Apg. 13 c. 1926. g. kv. 18 atd. 1 3,69 — bērzs, egle, m. alks., osis, priede 2302 116 116 3

III. iec. mežniec. Tukuma novadā.

28 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 50 atd. 1 ..... 1,46 — bērzs, egle, m. alks., priede, osis 1474 74 74 —
29 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 50 atd. 2 2,08 — egle, priede, bērzs, m. alksn. 5101 256 256 3
30 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 50 atd. 3 1,33 — priede, egle, bērzs 2697 135 135 6
31 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 50 atd. 4 3,56 — priede, egle, bērzs 9396 470 470 16
32 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 50 atd. 5 1,37 — priede, egle, bērzs, apse 3351 168 168 10

,33 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 52 atd. 1 2,17 — priede, alks., ozols, osis, apse 5308 252 252 —
34 Apg. 14 c. 1926. g. kv. _57 atd. I 2,35 — egle, alksn., bērzs, priede, apse,

ozols, osis 1449 73 73 —
35 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 57 atd. 2 1,80 — egle, alksn., bērzs, apse, priede,

ozols, osis 1991 100 100 —
36 Apg. 14 c. 1926. g. kv. 78 atd. 1 1,70 — priede, egle, alksn., bērzs, apse 2248 113 113 5
37 Apg. 15 c. 1926. g. kv. 97 atd. 1 1,23 — priede, egle, m. alksn. 1139 57 57 3
38 Apg. 15 c. 1926. g. kv. 97 atd. 2 3,82 — bērzs, egle, m. alksn., priede,

ozols, osis 1227 62 62 —
39 Apg. 15 1926. g. c. kv. 118 atd. 1 .... 2,26 — bērzs, egle, m. alksn. 1351 68 68 —

Slokas virsmežniecībā.

I. iec. mežniec. Slokas novadā.

1 Apg. Ķezas kv. 57, c. 1926. g 3,63 — priede 7324 366 366 —

II. iec. mežniec. Slokas novadā.

2 Apg. 1 c. kv. 1 1926. g. atd. 1 2,54 — priede 1067 50 50 —
3 Apg. 1 c. kv. 1 1926. g. atd. 2 ...... 1,11 — priede 1071 50 50 —
4 Apg. 1 c. kv. 3 1926. g. atd. 1 ......0,68 — priede 586 30 30 —
5 Apg. 2 c. kv. 5 1926. g. atd. 1 2,31 — priede 1901 95 95 —6 Apg. 2 c. kv. 5 1926. g. atd. 2 1,76 — priede 701 35 35 —

III. iec. mežniec. Klīves novadā.
7 Apg. Odiņa kv. 25 c. 1926. g. atd. 1 ... 2,00 — priede, eglē, bērzs, apse 1492 75~ 75 31
8 Apg. Odiņa kv. 25 c. 1926. g. atd. 2 . . . 2,00 — priede, egle, bērzs, apse 1597 80 80 49
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,0 Apg. Odiņa kv. 20 c. 1926. g. atd 2 ... 1,72 - egle, bērzs, apse, alksn, osis 1500 75 75 -
,1 Apg. Zelbera kv. 12 c. 1926. g. atd. 1 . . . 3,69 - egle, priede, bērzs, alksn , apse,

n i Ai inna , , 0S ' S 1560 75 75 —
12 Apg. Roņa kv. 43 c. 926. g. atd. 1 ... 2,62 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. 1896 95 95 36
13 Apg. Rona kv. 43 c. 926. g. atd. 2 ... 2,50 - priede, egle, bērzs, alksn., osis 2514 125 125 37
14 Apg. Roņa kv. 43 c. 1926. g. atd. 3 ... 2,70 — priede, egle, bērzs, apse, alksn.,

I QK mo* tJ , 0SiS 2754 137 l37 4915 Apg. Samraga kv. 35 c. 926. g. atd. 1 . . 2,96 — egle, bērzs, alksn., apse, ozols 2678 134 134 —
16 Apg. Samraga kv. 35 c. 926. g. atd. 2 . . 2,96 — egle, bērzs, alksn., apse, ozols 2601 130 130 —
17 Apg. Samraga kv. 35. c. 1926. g. atd. 3 . . 3,36 — egle, bērzs, alksn., ozols, osis 2943 147 147 —

Ropažu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā, Enzeliņu novadā.

1 Apg.1,kv. 5 c. 1926.g.kv. 4 c. 1926.g. kv. 10
c. 1926.g.kv. 11 c. 1926.g. atd. 1 un 2 . . 5,46 248 egle, priede,bērzs , apse ,alksn. 7795 325 390 312 Apg. 2, kv. 16 c. 1926. g., kv. 21 c. 1926. g.
atd. 1 un 2 3 42 — priede .egle, bērzs, alksn. 4190 210 210 23

3 Apg. 3, kv. 29 c. 1926. g. kv. 24 c. 1926. g.
atd. 1 un 2 kv. 20 c. 1926. g. .....11,21 — priede, egle, bērzs 6385 320 320 97

Plānupes novadā.

4 Apg. 5, kv. 5 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 14
c. 1926. g. kv. 16 c. 1926. g. kv. 22 c. 1926. g. 10,33 168 priede, egle, bērzs, alksn..osis .aps. 7830- 360 400 59 Kv. 14 saudzējama

priežu jaunaudze
5 Apg. 6, kv. 34 c. 1926. g. un kv. 35, c. 1926. g. 5,09 — egle, priede, bērzs 2065 105 105 7

II iec. mežniecībā, Inčukalna nov.
6 Apg.7, kv. 75 c. 1926. g.atd. 1, kv. 78c. 1926. g.

atd. 1, kv. 100 c. 1926. g. atd. 1, kv. 101
c. 1926. g. atd. 1 13,10 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. 5955 300 300 —

7 Apg. 8 kv. 3 c. 1926. g. atd. 1 un apg. 9 kv. 30
c. 1926. g. atd. 1, kv. 53 c. 1925. g. atd. 1
un kv. 53 c. 1926. g. atd. 1 8,80 — priede, egle, bērzs 6740 340 340 — Kv. 3 nav cērtama

priežu jaunaudze līdz
14 cm.

8 Apg. 11 kv. 116 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 119
c. 1926. g. atd. 1 , 9,20 — priede, bērzs, egle 2980 150 150 —

Allažu novadā.
9 Apg. 11 kv. 166 c. 1926. g. atd. 1 un kv. 188

c. 1926. g. atd. 1 un 2 8,60 — priede, bērzs, egle, alksn. 1925 100 100 —

III iec. mežniecībā, Allažu novadā.
10 Apg. 13, kv. 39 c. 1926. g. atd. 1, kv. 43 c.

1926.g.atd. 1 un 2, kv. 44 c. 1926.g.atd. 1,
kv. 45 c. 1926.g.atd. 1—3,kv. 46 c. 1926.g.
atd. 1—3,kv. 47 c. 1926. g. atd. 1 . . .12,92 — alksn.,egle,osis,bērzs ,apse ,pried.12140 610 610 —

11 Apg. 14kv. 31 c. 1925.g. atd.3,kv. 31 c.1926.g.
atd. 1 un 2, kv. 51 c. 1926. g. atd. 1 un 2,

kv. 69 c. 1926. g. atd. 1 tin kv. 73c. 1926.g. atd. 1 9,11 — egle, priede, alksn.,osis, apse 1745 360 360 —
12 Apg. 17 kv. 78 c. 1926.g. atd. l,kv. 79 c.1926. g.

atd. 1, kv. 87 c. 1926. g. atd. 1, kv. 88 c.
1926. g. atd. 1, kv. 103 c. 1926. g. atd. 1 un
kv. 106 c. 1926. g. atd. 1 12,98 — egle, bērzs, alksn., priede, osis,

apse 11400 570 570 —
Elkšņu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Kugres-Eķengrāves novadā.

1 Apg. 13, Jaunzem kv. 2 c. 1926. g. atd. 1, kv. 3
c. 1926. g. atd. l,kv. 5 c. 1926. g. atd. 1 un 2 9,46 — priede, egle, bērzs, alksn. apses,ošil0310 516 516 —

2 Apg. 12, Priekšar, kv. 12 c. 1926.g. atd. 1 un 2,
kv. 16 c. 1926. g. atd. 1 un 2 6,73 — priede, egle, bērzs, alksn., apse 4460 223 223 9

Biržu II daja.

3 Jaunzema 13 apg. kv. 23 c. 1926. g. atd. 1 8,14 — priede, egle, bērzs, alksn., apse 9003 451 451 —
4 Apg. Romulit 14, kv. 8 c. 1926. g. atd. 1 un 2 10,43 — priede, egle, bērzs 7333 367 367 146 Bez sēkliniekiem at-

stājamas ar.47 num
apses

5 Apg.Patrupa9kv.49,c. 1926.g. atd. 1,2un 3,
kv. 62 c. 1926. g. atd. 4 22,43 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,

ozoli, oši 10742 838 838 175
III iec. mežniecībā, Elkšņu novadā.

6 Apg. Aizkārkle 6, kv. 38 c. 1926. g. atd. 1, kv. 39
c. 1926. g. atd. 1, kv. 51 c. 1926. g. atd. 1, D ....... .
kv. 52 c 1926. ģ. atd. 1 un 2 9,69 - priede, egle, bērzs, alksn.,apse, Bez sēkliniekiem at

8
ozols, osis, kļava 15644 783 783 — stājami ari 2 g.num

osi un 50 g. num
apses.
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7 Ape. Ergle 7, kv. 54 c. 1926. g. atd. 1, 2 un 3 . 11,80 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,

1B " ozols, osis, kļava 18958 948 948 —
8 Apg.Kaze 3, kv. 73 c. 1926. g. atd. 1—4, kv. 83

r 19-36 e atd 1 kv.84c. 1926.g. atd. 1 un 2 26,69 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,c. u-o. g. aiu. i, s
ozols, osis, kļava 25763 1289 1289 79

II iec. mežniecībā, Biržu I novadā.

9 Aoe Ročar 16, kv. 18 c. 1926. g. atd. 1—3 . 9,90 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,a Apg. Kocar iu, kv s
ozoļ^.^

kļava 24Q48 ļ2Q3 12Q3 62

Elkšņu novadā.
10 Apg. Robežnieka 21, kv. 55 c. 1926.g. atd.l—4 11,23 — priede, egle, bērzs, alksn,, apse

l& ozols, , osis, kļava 17617 881 881 —

I iec. mežniecībā, Kugres-Eķengrāves novadā.

11 Apg. Jaunzema 13, kv. 4c. 1923/24. g. atd. 1,2 2,30 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,
' osis 2124 107 107 —

12 Apg. Priekšar 12, kv. 17 c. 1923./24. g. atd. 2,
kv.~ 27 c. I923./24. g. atd. 1 un 2un kv. 28 c.
1923./24. g. atd.l 7,10 - priede, egle, bērzs, alksn., apse, .

' ? & osis 6530 327 327 18 Nav cērtama iai,„
audze ' ' l,!

13 Apg. Kugrell,kv.22c. 1923./24. g. atd. 1 un 2 4,06 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,
' osis 431o 21o 21o 14

II Biržu novadā. :._ - „
14 Apg. Jaunzema 13, kv. 4 cl922./2S. g.atd. 1—3 5,46 - priede, egle, bērzs, alksn., apse,

". os s 3320 166 166 25

Biržu I novadā.
15 Apg. Skrazniek 15, kv. 8 c. 1922. g. atd. 1,

c. 1920. g. atd. 5, kv. 19, c. 1922. g. atd. 2,
kv. 20, c. 1923. g. atd. 1, kv. 21 c. 1922. g.
atd 4 14,61 — priede, egle, bērzs, alksn., apse,

ozols, oši, kļava 13917 696 696 —
Elkšņu novadā.

16 Apg.Romulit 14, kv/7 c. 1923./24.g. atd.l un 2 6,20 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,
oši 4435 111 111 42

17 Apg. Patrupa 9. kv. 34 c. 1923./24. g. atd. 1,
kv. 47 c. 1923./24. g. atd. 1 un 2 . . . 4,18 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,

, ozols 1837 92 92 —
18 Apg. Smeltes 10, kv. 46, c. 1923./24. g. atd. 1—3,

kv. 60 c. 1923./24. g. atd. i—5 17,63 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,
' ozols, osis 10148 508 508 54

II iec. mežniecībā, Biržu III d. nov.
10 Apg. Jaunviet 22, kv. 3 c. 1922./23. g. atd. 1 2,49 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,1S

osis, k|ava 2415 121 121 —
20 ļaunzem 23 apg. kv. 8 c. 1922./23. g. atd. 1 un 2

c. 192S./24. g. atd. 1. un 2 kv. 10 c. 1922. g.
atd. 3 13,64 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,

osis, kļava ' 10229 512 152 —
Biržu II novadā.

21 Apg. Silin 19, kv. 11 c. 1922. g. atd. 1—3, c.
1923./24. g. atd. 1 6,04 — priede, egle, bērzs, alksn, apse 4087 205 205 48

Biržu I novadā.
22 Apg. Misup 17, kv. 4 c. 1923/24. g. atd. 1, c.

1921. g. atd. 2 4,72 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,
ozols, osis, kļava. 4488 225 225 —

III iec. mežniecībā, Elkšņu novadā.
23 Apg. Žagera 5, kv. 78 c. 1925./26. g. atd. 1 . 6,15 — priede, egle, bērzs, alksn, apse,

ozols, osis, kļava 7421 372 372 —
II iec. mežniecībā, Biržu novadā.

24 Apg. Jaunzema 23, kv. 10 un 14 18,04 — priede, egle, bērzs, apse, alksn,
osis, kļava, ozols 8151 408 408 —

Meža pārdošana notiks uz mežu un meža mateiialu pārdošanas 15. IV. 25. g. likuma (nodr. Vaid. Vēstn. N° 82) un zemkopi!»
ministra 14. V un 4. VI 1924. g. apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata v

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles komisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuģi

iemaksās komisijai 10°/o drošības naudas no vērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedfvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs noirošināti ar drošības naudu 10°/o apmērā i

piedāvātās sumas, netiks atzītas.
Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas pie ciršanas biļetes izņemšanas.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozitā iesniedzot kvīti izsoles komisijai.
Ka drošības nauda tiks pieņemta ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēkas bārt

ķīlu zīmes pec kursa 96 un valsts zemes_ bankas 6°,n ķīlu zīmes pec kursa 9?; 3) Latvijas bankas vai no viņas pārgarantētas privātu bait
garantijas, pie kam pircēju ērtības laba būtu vēlams, ka garantijas tiktu iesniegtas atsevišķi par katru virsmežniecību; 4) banku akcepti
čeki, kufi nosolīšanas gadījuma pircējam 3 dienu laika jāapmaina.

Cirsmas atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātās izsolē un nolemtās pārdošanai izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiet
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Mežu departaments,
Walfts tipogrāfija
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