
Valdības rīkojumi un pavēles.
Papildinājums

likumā par virsdienesta karavīriem.
(Izdots Lalv. Rep. Satv. 81. p. kārtībā.)

Hkuma par virsdienesta karavīriem
(Lik. krāj. 1925. g. 69) 13. pantu pa-
pildināt ar sekošo 2. piezīmi:

2, p i e z I rn e : Šis pants attiecināms
ari uz t!em virsdienesta karavīriem,
kuri šī likuma spēkā nākšanas dienā
strādās virsdienestā un iestājoties
virsdienestā šinī paatā minētos
priekšmetus nav saņēmuši.

1926. g. 9. septembrī.

Ministru prezidents A. Alberings.
Kara ministris, ģenerālis

Ed.Kalniņš.

Noteikumi
par procentu normu aprobežojumu
un šo noteikumu pārkāpšanas

sodāmību.
(Izdoti Latvijas Republikas Satversmes

81. panta kārtībā.)
1. Vietējo lik. kop. III daļā izdarīt

«košus grozījumus:
Šo likumu 3425. pantu papildināt ar

Rkoš» teikumu:
Procenti nekādā gadījumā nevar pār-

niegt 12 no simta par gada.
Tos pašus likumus papildināt ar sekc-

iiem paetiem:
3432. Vijs, kas nolīgts vai ņemts

«is likumīgās procentu normas, ir ne-
itļauta augļošana, neskatoties uz to, zem
»8da nosaukuma (provīzija, komisija,
Porto, dažādi pakalpojumi h. t. t.) tas
Rpju.

3433. Augļošanas procenti (3432. p.)
«v iesūdzami un ja tie jau samaksāti,
« «maksātā suma ieskaitāma kapitāla
«omtksj;

11 Krievijas likuma kopojuma X sēj.
mali Izdarīt sekošus grozījumus:
Jo likumu 2020. pastu papildināt ar
** teikumu:

2020. Procenti nekādā gadījumā nevar
Pārsniegt 12 no simta par gadu.
Jos pašas likumu» papildināt ar se-
*J*b pantiem :
viS* Vis!

' kas nolīgts vai ņemts
«1 „ 8ās Pr°centu normas, ir neJJ»« augļošana , neskatoties uz to, zem

*io nSuma, (Ptovizija, komisija,
Spjai. * PakalPOJ«mJ »? t. t.) tas

f'- Augļošanss procenti nav iesū-
, «ū ]a ne jau samaksāti, tad sa-«a suma ieskaitāma kapitāla no-

Sodu likumu 608. pantu izteikt

em ri, a,zdevi8 kaP»alu uz pār-
o anJi "^l^tiem procentiem,

^
^giosanu sodāms ar le«lodzljumu

tu ,'

S'olJm n!!e!a var «zlikt vainīgam nau-
j, ? ne augstāku par pieci simti

=>
°

Ud vi°'vaiDlSais piekopis kā
5cibas „. *odams: ar ieslodzījuma

h tj^Damā.
ia iedami"? s:)diem «0 uz tā paša

«*. kas ieguvis un izrādījis

piedzīšanai apzināti augļojuma saistību
vai savēmis pec tās apziaāti argļojuma
maksājumu.

Ja augļošanu izdarījis aizdevu kases
turētājs vai viņa kalpotā>, tiesa var at-
ņemt vainīgam uz visiem laikiem tiesību
turēt aizdevu ka*i vai būt ta'ā pr kal-
potiju.

Šie noteikumi stā;as spēkā ar 1927. g.
1. janvāri.

Rīgā, 1926. g. 9. septembiī.
Finansu ministra v.

ministru prezideats A. Alberings.

Rīkojums
par lauku gada tirgiem Latgalē.

Iekšlietu ministrija paziņo vispārībai,
ka saskaņā ar pašvaldību lēmumiem,
sākot ar š. g. 1. oktobri, zemāk minētos
apriņķos uzskatamas visas līdzšinējās
laukulgada tirgu atļaujas par atceltām
un ka sākot ar to pašu dienu ir atļauts
gada tirgu noturēt pēc sekola sarakata:

1. Ludzas apriņķī:
Mērdzenes pagasta sādžā 8. maijā, 20. ok-

tobrī un 20. februārī;
Pildas pagastā 23. aprīli;
Nirzas pagasta Raipolē 8 novembri un

1. martā;
Rundēnu pagastā rt. oktob ī;
Istras pagasta Vecslabadā 19. augmtā un

6 novembri un Lauderos 2/. maijā
un 19. decembri;

Pasienes pagastā 9. septembrī un Zilupē
1. aprill un 6. decembri;

Šķaunes pagasta Poļeščinā 2. oktobri.

2. Rēzeknes apriņķi:
Andrupienes pagastā 4. martā un 8. no-

vembrī un 1-ušas miestā 24. augustā;
Atašienes pagastā 10. janvāri, 10. aprill,

25. jūnijā un 16. septembrī;
Barkavas pagastā 20. janvārī, 10. maijā,

26. jūnijā, 20. augustā, 15. sep-
tembri, 10. oktobri un 9. decembri
un Stalldžanu sādžā 8. decembrī; '

Bukmuižas pagastā uz P. Baklovska
zemes 1. oktobrī;

Kaunatas pagastā 23. aprill, 20. jūlijā
un 2. novembrī;

Varakļānu miestā 7. janvārī, 17. februārī,
26. aprill, 13. septembri un 2. oktobrī;

Viļēnu miestā, 23. aprilī, 2. augustā,
29. septembrī, 15. oktobrī un 2. no-
vembri.
3. Jaunlatgales apriņķi:

Angšpils pagaitā 3. maijā, 15. maijā un
.7. oktobri un Jaunlatgale 12. jūlija;

Balvu pagastā 18. februāri, 23. aprill,
30. jūnijā, 26. jūlijā, 16. augustā.
23. septembrī, 10. oktobrī un 9. de-
cembrī ;

Baltinovas pagastā 15. aprill, 5. jūlijā
un 15. oktobri;

Bērzpils pagastā 5. februārī, 5. jūnijā,
25. jūlijā, 5. septembrī un 30. nov.;

Gauru pagastā 15. maitā, 27. septembri
un 19. decembri;

Viļakas pagastā 23. aprill, 20. jūlijā un
un 1. oktobri;

Tilzas pagastā 15. februāri un 15 sept;
Liepnas pagasta 13. janvārī, 9. maijā un

30. novembrī;
Linavas pagasta Zabku ciemā 14. janv,

6 maijā un 27. septembri;
Purvmalas pagasta Nosovā 19. janvāri,

14. martā un 6. maijā;
Rugāju pagastā 11. febraarī, 22. maija,

14, septembri un 19 decembri;
Kacēnu pagasta Djadnas ciemā 4. janv.,

25 februārī un 4. novembrīPo-
krovas ciemā 19. augusta un
23 novembri un Garbunova Gora
ciemā 15 februārī, 6. maijā un
28. augustā.

4. Daugavpils apriņķī:

Aiviekstes pagasta Gostiņā 20. jūlijā,
29 oktobrī, 10. un 23. novembri;

Līvānu pagastā 20. aprill, 30. septembrī
un 20. decembrī;

Rudzatu pagastā pie pagasta nama un
vietējās baznīcas 20. aprill, 15 sept.,
15. oktobrī, 19. novembri;

Asūnes pagasta sādžā 20 oktobri;
Krustpils pagastā pie lauksaimniecības

biedrības 2, aprīlī, 5. novembri un
2. decembri;

Kapiņu pagastā Sommersētā 2. novembrī;
Kalupes pagasta ciemi 30. jūnijā un

29. septembri;
Višķu pagastā 24. maijā;
Izvalta pagasta ciemā 27. un 28. sept.

un 28. decembri;
Krāslavas pagasta Kambuļu muižā

14. septembrī;
Dagdas pagastā 8 un 9. februārī, 10. un

11. maijā, 22. un 23. jūlijā, 6. aug.,
4. oktobri, 15. un 16. novembrī un
28. decembrī;

Pustiņas pagasta ciemā 23. aprill, 8. un
28. oktobrī un 10. decembrī;

Uugurmuižas pagasta Ungurā 5. martā,
24. augustā, 28. oktobri un 30. nov.

Rīgā, 1926. g. 7. septembrī.
Pašvaldības departamenta direktors

J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs P. K1 i_n k 1 a v s.

Šie s'atutī pārreģistrēti tautas
labklājības ministrijā 1916. gada
) sepie-nbrī uz ,Noteikumu par
strādnieku un citu algotu darbi-
nieku nodrošināšanu slimības ga-
dījumos' 3 t. panta pamata.

Departamenta direktors Fr. Roze.
Sociālās apdrošināšanas nodaļas

vadītājs J u 1. Tie i manis.

Latvijas slimo kasu savienības
statūti.

i.
Lai veicinātu slimo kasu darbību un

attīstību Latvijā, pamatojoties uz .No-
teikumu par strādiieku un citu algotu
darbinieku nodrošināšanu slimības gadī-
jumos" 34. p. un šiem statūtiem, no-
dibināta Latvijas Aimo kasu savienība
ar mitekli Rīgā.

Savienības mērķi.
2.

Latvijas slimo kasu savienības mērķi:
a) vienādas un plānveidīgas darbības

ievešana Latvijas slimo kasēs;
b) pastāvošā aJjotā darba spēka ap-

drošināšanas likumu dzīvē izve-
šana ;

c) fl rao kasu un apdrošināto kasu
dalībnieku interešu un t'eslbu aiz-
stāvēšana apdrošināšanas likuma
un slimo kasu statūtu robežās;

d) teorētisko un praktisko sociālās
apdrošināšanas jautājumu izstrādā-
šana un plašāku masu informēšana
par fi m jautājumiem ;

e) medicīniskās pilidzibas un vese-
lības k>pšanas organizēšana kasu
dalībniekiem un viņu ģimenes lo-
cekļiem ;

i) juriJiskžs palīdzības sniegšana sa-
vienībā ietilpstošām slimo kasēm
un to dalībniekiem ;

g) veikt visus citus darbus algotā
daba spēka apdrošināšanas laukā,
kuri paredzēti slimo kasu normai-
statūtu 2. p. un citu no valdības
apstiprinātu slimo kasu s'atutu at-
tiecīgos pan'os par slimo kasu mēr-
ķiem un uzdevumiem;

3.
Šo mērķu sasniegšanai Latvijas slimo

kasu savienībai ir ties'ba:
a) ierīkot ambulance?, dzemdētāju pa-

tversmes, slimnīcas, ārstniecības
punktus, aptieka?, sanatorijas, bērnu
dārzus un vasarss kolonijas;

b) izdot periodiskus un citādus preses
izdevumus par socisl s apdrošinā-
šana?, slimo kasu darbības sekmē-

šanas, kasu statistikas, sociālās hi-
giēnas, veselības kopšanas un cit.
tamlīdzīgiem jautājumiem ;

c) ierīkot juridiskas palīdzības snieg-
šanas birojus;

d) sarīkot publiskas lekcijas jautā-
jumos, kuri ietilpst slimo kasu dar-
bības laukā vai saistās ar to;

e) sasaukt slimo kasu pārstāvju kon-
ferences un kongresus un pieda-
līties šāda veida korgresos iekš-
zemē un ārzemēs;

f) piedalīties izstādēs iekšzemē un ār-
zemes par slimo kasu darbības
jautājumiem, kā ari sarīkot šādas
izstādes ;

g) izlaist anketas, lai izzicātu slimo
kasu dalībnieku un viņu ģimenes
locekļu saslimšanas gadījumus, ve-
selības stāvokli, sanitari-higieniskos
darba un dzīves apstākļus, ģimenes
sastāvu un par līdzīgiem citiem
uz kasu darbību attiecošamies jautā-
jumiem;

h) sarīkot kursus un apspriedes slimo
kasu darbinieku sagatavošanai;

i) noslēgt visāda veida līgumus, iegūt,
atsavināt un apgrūtināt ar parā-
diem nekustamus īpašumus un vispār
baudīt juridiskām personām pie-
šķittas tiesības apdrošināšanas li-
kuma un valdības rīkojumu ro-
bežās;

j) sūtīt instruktoru .speciālistu,azslimo
kssem grāmatvedības un darbve-
dības pārbaudīšanai un instruēšanai
šinīs jautājumos,

4.
Latvijas slimo kasu savienībai ir savs

zīmogs ar tās nosaukumu.

Savienības sastāvs.
5.

Par savienības dalībniecēm var būt
visas Lttvijas slimo kases, kā ari pie
tautas labklājības ministrijas pastā-
vošās pagaidu darbu strādnieku apdro-
šināšanas kases.

6.
Slimo kases iestājas par dalībniecēm

savienībā uz viņu pilnvarnieku sapulces
lēmuma pamata, nobalsojot par to ar
vienkāršu balsu vairākumu, ja pilnvar-
nieku sapulcē piedalSs 2h no pilnvar-
niekiem, bet pie vienkārša pilnvarnieku
skaita ar - s balsu vairākumu.

7.
Uzņemšana savienībā notiek ar savie-

nības padomes lēmumu, ja savienībā
uzņemamās slimo kases valde rakstiski
apņemas pildīt visus uz viņu, tā uz
savienības dalībnieci, attiecošos pienā-
kumus.

1. piezīme. Ja padome kases uz-
ņemšanu noraida, tad to izšķ'r sa-
vienības kougress.

2. piezīme. Iestāšanās skaitās no
tā mēneša pirmās dienas, kad sa-
vienības padome resp. kongress lē-
musi par uzņemšanu.

8.

S!imo kasej var izstāties no savienības
vienreiz gadā — uz 31. decembri, pie
kam par izstāšanos jāpaziņo savienība*
valdei vismaz trīs mēnešus iepriek?.
Lmums par izstāšsno? pieņemams attie-
cīgas slimo kases p Invarnieku sapulcē
ar vtenkžnu balsu vairākumu , ja sapulcē
piedalās - s no pilnvarniekiem, bet pie
vienkāiša pilnvarnieku skaita ar - i balsu
valrSkui u

Piezīme. Sapulcē, kurā lsmj par
izstžšanos no' savienības, jāuraicina
saviervbas pārstāvis paskaidrojumu
dešanai.

9.
Ja izstāšanās pieteikta 8. pantā nosa-

cītā kārībā, attiecīgā slimo kase skaitās
par izstājušos no savienības un savsttr-

ar Valdības Vēstnesi* sakot ar 1. aprīli:

T oTesūtišanu bez piesūtīšanas
"' r (saņemot eksped.) par:

Ls 22— gadu . . . Ls 18 —
«?"?' ." ' 12— Vgadu . . , 10,—
f, gadu .-•

6 _ I 3 mēn. ... 5 —
3 roen- ? ;• ." ij ,— 1 ". ... 1,70

' , ,.;. Par atsevišķu
pe 3,Upar-
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Mo'eikumi par procentu normu aprobē
žojumu un šo noteikumu pārkāp-
šanas sodāmību.

papildinājums likumi par virsdienesta
karavīriem.

IHjnisiru kabineta sēde š. g.14.septembri.-Rīkojums par lauku gada tirgiem Latgalē, j

Evijas slimo kasu savienības statūti.
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d) par dokumentu pazaudēšanu no kau
personas —,80



peji norēķinās par pienākumiem un zau-
dējumiem, kuri cēlušies savienībai vai
slimo kasei līdz izstāšanās dienai resp.
31. decembrim.

10.
Savienības dalībnieces — slimo kases

— izslēgšanu no savienības ierosina sa-
vienības padome un izslēdz kongress
statūtu 19. p. paredzētā kārtība, ja slimo
kase nepilda savus pienākumus pret sa-
vienību, vai ja_ pēc trīskārtēja atgādinā-
juma divu mēnešu laikā nenolīdzina
savus parādus savienībai.

Piezīme. Izslēgtā slimo kase var
tikt no jauna uzņemta savienībā uz
kongresa lēmuma pamata, bet lab-
prātīgi izstājusies kase uz savienī-
bas padomes lēmuma pamata, sa-
skaņā ar šo statūtu 6. p.;

Savienības orgāni.
11.

Savienības pārvalde sastāv no:
a) kongresa,
b) padomes un
c) valdes.

12.
Kongress ir savienības augstākais lē-

mējs orgāns.
13.

Kongresu sasauc padome vienu reizi
gadā uz kārtēju sesiju. Kongresa dienas

< kārtību nosaka padome.

1*.
Ārkārtējas kongresa sesijas sasauca-

mas pēc vajadzības uz padomes lēmumu,
kā ari uz 1k no savienībā ieejošo slimo
kasu pieprasījumu.

1. piezīme. Uz slimo kasu pie-
prasījumu kongresa ārkārtēja sesija
jāsasauc ne vēlāk par 2 mēnešiem
pēc tam, kad pieprasījums saņemts,
liekot kongresa dienas kārtībā tos
jautājumus, kādus valdei iesniedz
ārkārtēja kongresa pieprasītāji.

2. piezīme. Padome var papildi-
nāt dienas kāttlbu ar citiem steidza-
miem jautājumiem.

15.
Kongress ir pilntiesīgs, ja viņā pieda-

lās ne mazāk par pusi no visu savie-
nībā ieejošo slimo kasu izvēlēto dele-
gātu skaita un ja kongress izziņots un
viņa dienas kārtība izsūtīta ne vēlāk par
vienu mēnesi pirms kongresa sanākšanas
dienas.

16.
Priekšstāvjus uz kongresu izvēl attie-

cīgas slimo kases pilnvarnieku sapulce
no kases dalībnieku vidus.

Piezīme, Kongresa delegātu izde-
vumus sedz attiecīga slimo kase.

17.
Priekšstāvība kongresā sastādās no

slimo kasu delegātiem pa vienam no
katriem 750 dalībniekiem. Kases ar ma-
zāku par 750 dalībnieku skaitu sūta
vienu delegātu. Dalībnieku pārpalikams,
ja tas nav mazāks par 376, dod tiesību
sūtīt vēl vienu delegātu.

1. piezīme. Viena kase var sūtīt ne
vairāk par 10 delegātiem.

2. piezīme. Ievēlamo delegātu
skaits nosakāms atkarībā no kases
dalībnieku skaita uz tā mēneša
pirmo dienu, kurā notiek vēlēšanas.

18.
Kongresu atklāj savienības valdes

priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Kon-
gress izvēl iz sava vidus prezidiju ar
vienkāršu balsu vairākumu. Prezidijs
sastāv no 3 priekšsēdētājiem un tikpat
daudz sekretāriem.

19.

Visi kongresa lēmumi tiek izšķirti ar
vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jau-
tājumus par savienības likvidāciju, tās
statūtu grozīšanu, dalībnieču — slimo
kasu — Izslēgšanu no savienības un iz-
slēgto kasu uzņemšanu savienībā, neku-
stamu īpašumu iegūšanu, atsavināšanu
un apgrūtināšanu ar paiādiem, kas iz-
šķirami ar a /s balsu vairākumu.

1. piezīme. Padomes m revīzijas
komisijas vēlēšanas izdarāmas aiz-
klāti, visi citi jautājumi balsojami
atklāti, ja vārdisku vai aizklātu bal-
sošanu nepieprasa vismaz 5 kon-
gresa delegāti.

2. p iezīme. Priekšlikums, kas da-
būjis vienlīdzīgu balsu skaitu par
un pret, skaitās par atraidītu.

20.
Kongresa lēmumi par nekustamu īpa-

šumu iegūšanu, atsavināšanu un apgrū-

tināšanu ār parādiem stājas spēkā tikai
pēc viņu apstiprisāšanas no tautas lab-

klājības ministrijas.

—^M^M^MMM^^———? I —?

21.
Dalībniecēm — slimo kasēm — jāie-

sūta savienības valdei tās pilnas sapulces
protokola noraksts, kurā ir izvē.ēti dele-
gāti uz kongresu, pie kam slimo kases
ievizijas komisijai pie protokola noraksta
ir jāpievieno ziņojums, cik dalibnieku ir
slimo kasē uz tā mēneša pirmo dienu,
kurā notiek delegātu vēlēšanas.

Padome.
22.

Padomi izvēl kongress iz delegātu vi-
dus uz vienu gadu. Padome sastāv no
15 locekļiem un 8 viņu vietniekiem.

23.
Padomes kārtējās sēdes notiek ne re-

tāki, kā vienu reizi divos mēnešos pa-
domes nosacītā dienā. Ārkārtējas pa
domes sēdes sasaucamas uz valdes iero-
sinājumu, vai vismaz triju padomes lo-
cekļu pieprasījumu.

24.
Padomes sēde jāizziņo visiem padomes

locekļiem rakstiski vienu nedēļu pirms
padomes sanākšanas, nosūtot reizē ar to
valdes uzstādīto dienas kārtību. Jauniz-
vēlētās padomes pirmo sēdi 7 dienu
laikā sasauc un to atklāj valde vai kon-
gresa prezidijs.

25.
Padome savā sēdē izvēl no sava vidus

uz vienu gadu valdi no 5 locekļiem un
3 viņu vietniekiem.

Piezīme. Sēdes vadīšanai padome
izvēl priekšsēdētāju un sekretāru
katrā padomes sēdē.

26.
Padomei piekrīt:
1) uzraudzība par valdes darbību;
2) uz revizijas komisijas ziņojuma pa-

mata atcelt valdes atsevišķus lo-
cekļus pirms viņu pilnvaru izbeig-
šanas un izdarīt jaunu valdes locekļu
vēlēšanas;

3) dot vispārējas direktīvas un norādī-
jumus valdei;

4) apspriest kongresā ierosinātus jau-
tājumus un rast ceļus viņu realizē-
šanai caur valdi;

5) pašai ierosināt savienības mērķos
un uzdevumos paredzētos jautāju-
mus, tos izlemt un realizēt caur
valdi:

6) ierosināt un sagatavot jautājumus
kongresam un noteikt kongresa die-
nas kārtību un sanākšanas laiku;

7) lemt par nekustamu īpašumu iegū-
šanu, atsavināšanu un apgrūtināšanu
ar parādiem, pie kam šie lēmumi
liekami priekšā kongresam;

8) caurskatīt valdes sastādīto darbības
plānu un ieņēmumu un izdevumu
budžetu, tos pieņemt, papildināt,
grozīt vai atraidīt;

9) caurskatīt savienības gada pārskatu,
kurš caurskatīts iepriekš no revizi-
jas komisijas un likt to priekšā
kopā ar savu atsauksmi kārtējam
kongiesam.

27.
Padome ir pilntiesīga, ja viņā piedalās

ne mazāk par 10 locekļiem, pie kam
valdes locekļiem ir lemjošas balsstiesības,
izņemot gadījumu, kad tiek balsots par
viena vai otra valdes locekļa darbību.

28.
Visus jautājumus padome izlemj ar

vienkāršu balsu vairākumu; pie vienlī-
dzīga balsu skaita par un pret jautājums
skaitās par pagaidām atklātu un jāizlemj
nākošā padomes sēdē. Jautājumi, par
kuriem padome nevar vienoties, izšķirami
kongiesā. Ja kāds padomes loceklis pie-
prasa aizklātu balsošanu, tad jautājums
izlemjams aizklāti.

29.
26 p 4. un 5. punktā paredzētie pa-

domes lēmumi nāk spēkā četrpadsmit
dienu laikā pēc viņu nosūtīšanas attie-
cīgai kasei ja pa to laiku nav ienākuši
valdei protesti pret padomes lēmumu
vismaz noV. sav.'enībā apvienoto slimo
kasu valdēm.

30.
Padomes loceklis skaitās par izstājušos:
1) ja viņš trīs mēnešus nav vairs kā-

das savienībā ietilpstošas slimo
kases dalībnieks;

2) ja viņš bez dibināta iemesla , par
ko lemj padome, _ nepiedalās divās
padomes sēdes pēc kārtas;

3) ja kase, kurā viņš apdrošināts , iz-
stājas vai tiek izslēgta no savienības.
Piezīme. Izstājušā padomes lo-

cekļa i ietā valde uzaicina nākoro
vietnieku.

Valde.
31.

Valdes locekļi savā pļrmā sēdē sadala
amatus savā starpā, Izveļot no sava vidus
priekšsēdētāju, viņa biedri un sekretāru.
Jaunizvēlētās valdes pirmo sēdi sasauc
padomes priekšsēdētājs 7 dienu laikā.
Stājoties pie savu pienākumu Izpjldīšanas,
jaunā valde saņem no agrākās valdes
visas savienības mantas, īpašumus, nau-
das sumas, grāmatas un dokumentus, par
ko sastāda attiecīgus aktus, kurus pa-
raksta klātesošie abu valžu un revizijas
komisijas locekļi.

32.

Valdes pienākumi ir:
1) izvest dzīvē kongresa un padomes

lēmumus;
2) pārzināt savienības mantu, īpa-

šumus un naudas sumas, rīkojoties
padomes nosacītā kārtībā;

3) vest tekošo savienības sarakstī-
šanos, darbvedību, grāmatvedību
un norēķināšanos;

4) reprezentēt savienību pret trešam
personām, valsts iestādēm un sa-
biedriskām organizācijām;

5) sastādīt darbības plānu, budžetu
un gada pārskatu un izsniegt tos
padomei;

6) pieņemt ārstniecības, savienības
technisko un biroja personālu un
nosacīt tiem atalgojumu.

33.

Visus jautājumus v&lde izlemj ar klāt-
esošo abzoluto balsu vairākumu; pie
vienlīdzīga balsu skaita par un pret
jautājums skaitās par atklātu un iz-
lemjams tuvākā padomes sēdē.

34.
Valdes sēde pilntiesīga, ja tajā pie-

dalās vismaz 3 valdes locekļi, to starpā
priekšsēdētājs vai viņa biedrs.

35.
Padomes, valdes un revizijas komisi-

jas locekļi var saņemt atalgojumu sa-
skaņā ar padomes apstiprināto budžetu.

36.
Par valdes un padomes sedem jāved

protokoli, kuros jāatzīmē sēdes diena,
klātesošie locekļi un citi sēdes dalīb-
nieki, apspriestie jautājumi un pieņemtie
lēmumi. Protokolus paraksta sēdes
vadītājs un protokolists, kā ari visi klāt-
esošie valdes resp. padomes locekļi.

37.
Pilnvaras, līgumi, akti un dokumenti

īpašuma lietās, ar kuriem savienība uz-
ņemas zināmus pienākumus, jāparaksta
valdes priekšsēdētājam vai viņa biedrim
un diviem no valdes pilnvarotiem valdes
locekļiem, ievērojot tādos gadījumos šos
statūtus un likuma noteikumus.

38.
Valdes lo eklis skaitās par izstājušos:
1) ja viņš bez dibināta iemesla, par

ko lemj valde, nav apmeklējis
3 valdes sēdes pēc kārtas;

2) ja viņš paziņo par savu izstāšanos
vai ari padome viņu atceļ no valdes
locekļa amata;

3) ja viņš zaudē padomes locekļa tie-
sības,

Izstājušā vai izslēgtā valdes locekļa
vietā valde uzaicina nākošo vietnieka.

39.
Savienības naudas sumu, norēķinu un

vispār valdes darbības kontrolēšanai
kongress izvēl revizijas komisiju ar
3 locekļiem un 2 viņu vietniekiem uz
vienu gadu.

Piezīme. Padomes vai valdes lo-
ceklis nevar būt par revizijas komi-
sijas locekli.

40.
Revizijas komisija izvēl iz sava vidus

priekš iedētā ju un uz padomes, valdes
vai komisijas priekšsēdētāja uzaicinā-
jumu sanāk uz kārtējām vai ārkārtējām
revizijām.

41.
Revizijas komisija protokolē savus lē

mumus un atzinumas sevišķā protokolu
grāmatā un paziņo tos valdei un nākošai
padomes vai kongresa sēdei.

Savienības līdzekļi.
42.

Saskaņā ar savienības valdes sastādītu
un padomes apstiprinātu ieņēmumu-
izdevumu budžetu savienības uzturēšanai
un viņas uzdevumu veikšanai nepiecie-
šamie līdzekļi sastādās no savienībā ap-
vienoto slimo kasu iemaksām proporci-
onāli viņu ienākumiem no dalībnieku
iemaksām un darbu devēju un valsts
piemaksām.

Pn™- Lldzek l^aT^r^nieciskiem pasākumiem 1,5 ? ***?sētas slimo kases uz seS?>-pamata. cvlsĶ«lI g5ļI,
43.

Pēc budžeta apsti prināšana. .domes katrai kasei mēnešaiaJ°?'paziņojumu saņemšanas attiJff *no viņai piekrītošās sumas $* <U|a
savienības valdei. J^maJai

1. piezīme. Iemaksa s ,.vi ..notiek pa gada ceturkšņiem !b*
2 piezīme. Sīkāku norēkin*-kārtību nosaka padome. Isan|<

44.
Kase», kopskaitā vismaz nier»

viņas atrod viņam maksāt oSJdaļas par nepieņemamām, var div,
nēšu laikā no budžeta saņemšanas l?*
izstāties no savienības, kas izlemjami«
clgu kasu pilnās sapulce ar šo statūtusparedzēto balsu vairākumu. Par kvr r
attiecīgām kasēm jāiesniedz SS*
paziņojums augstāk atzīmētā laikā istāšanos skaita ar pilnas sapulce, t
muma dienu. Līdz šai dienai ka.
jānorēķinās ar savienību par visiem,?
dējumiem un pienākumiem.

Piezīme. Šajāizstāšanāsgmviņām netiek piemērota žo statut.
9. p. par izstāšanās kārtību,

45.
Ja apstiprinātais budžets nesedz visu.

šā budžeta periodā paredzētos un no pa.
domes pieņemtos izdevumus , tad valjj
var iesniegt padomei papildu budŽMi
kurš nak speķa pec tā apstiprināšanai
no tautas labklājības ministrijas.

46.
Valdei ir tiesība piedzīt likumā pare-

dzēts kārtībā no attiecīgas kases valdei
viņai maksāt piekrītošo oudžeta daļu no
apstiprinātā budžeta.

47.
Nepieciešamības gadījumos valdei ai

padomes lēmumu ir tiesība izdarīt aiz-
ņēmumus un izlietot tos padomes no-
rādītām vajadzībām.

Savienības darbības pār-
raudzība.

48.
Vispārēja pārraudzība par savienībai

darbību p.'ekrīt tautas labklājības mi-
nistrijai.

49.
Savienības valde Iesniedz tautas lab-

klājības ministrijai gada un kases pa-
skatus un citas pieprasītas zinas par sa-
vienības darbību — termiņos, kādus jo-
saka tautas labklājības ministrija.

50.

Tautas labklājības ministrijai tiesība at-

stādināt līdz tiesas spriedumam no amati
pienākumu izpildīšanas tos savienībai
valdes locekļus, kuri pārkāpj likumu v
savienība» statūtu noteikumus. Par?li-
kuma, statūtu vai savas varas robai
pārkāpšanu valdes locekļi ir atbildīgi«
personīgi, tā ari ar savu mantu.

51.
Atstādināto valdes locekļu vieta' p

dome uzaicina viņu vietniekus. Ja Pļ
aicinot vietniekus, valdes locekļu sks»
ir mazāks par pfecf, tad padomei J" ,
dara trūkstošo valdes locekļu un m
nieku pievēlēšana. Ja padome to ne-

pildītu, tad tautas labklājības minj
var uzdot savienības valdes PļeDaK „„ ,
veikt atlikušiem valdes locekļiem mi
tāda nebūtu — sevišķi šire noluw»
celtai personai.

Savienības likvidācija

52.
Savienība var likvidēties uz kooP

lēmuma pamata ar a/« klātesošo
^balsu vairākumu. Tādā ga^L jt-

gress izvēl iz sava vidus likvidē
misiju ar 5 locekļiem un uzdod

darīt likvidāciju.
53. , ,.tf

Savienības likvidācijas gad ļļ°™ j,n
viņas kustamaisunnekustam*'tiek pārdots publiskā ^!'^i<P
ūtrupe suma kopā ar kase -^
sumu tiek izdalīta starp kas ēm,

bas dalībniecēm, proporcione*'

darītām iemaksām.
54 - ar *«*

Pie savienības likvid ācijas eJ . *
jumiem tiek pilnvarota Pers0Da

r50D n V
sas ceļā procesu pret to k

^
#t

pumu (ja rāda ir), kuras rīcība .
dējumi cēlušies. Pretējā g*W*



n'* »edz visas savienībā apvienotai
&*?. 'n nioporcloneli viņu izdarītām
ļļiruo Ka.« y

p iemaksām.
^

v,r likvidācijas jautājuma nokāito-
likvidācijas komisijas «asauc lik

šia kangresu , kurš galīgā veidā
vl , nrina likvidācijas komisijas darbību
,p

«vienību izsludina vispārgai zinā-

mai .Valdīb*Vēstnesi" par likvidētu.
S8
Rīgā

"
19-6 - 8- 27- augU8tā '

, .tviias slimo kasu savienības valdes
lat J priekšsēdētājs A. J a b 1o n s k i s.

Locekļi A. Segliņš.
Sekretārs A. Oši ņ š.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par vieglo un smago ormaņu un
automobiļu satiksmes uzturēšanu

Tukuma.
Pieņemti domes 1Š36. g. 18. augusta
sēde un apstiprināti at iekšlietu mini-
strijas pašvaldības departamenta 1936.
gada 3 septembra rakstu Nk 107301.

§ 1. Personām, kuras vēlas nodarbo-
ties ar vieglo un smago ormaņu, tāpat
automobiļu satiksmes uzturēšanu un preču
pārvadāšanu Tukumā, jāpieteicas ik-
gadus pilsētas valdē un jānomaksā visi
šiem uzņēmumiem uzlikt e pašvaldības
nodokļi.

§ 2. Nodarbinot vieglo un smago or-
maņu, tāpat automobiļus satiksmes un
preču pārvadāšanas arodā algotos darbi-
niekus, uzņēmumu īpašnieki iesniedz
pilsētas valdei paziņojumu, kas par šo
saistošo note'kurnu pārkāpumiem uzņe-
mas atbildību.

§ 3. Ormaņiem un automobiļu vadī-
tājiem labi jāpārzina pilsēta un apkaime,
jāizturas pieklājīgi pret pasažieriem un
braucot tie nedrīkst būt iereibušā stā-
vokli. Braukšanas maksas normēšanai
pilsētas domei tiesība izdot braukšanas
taksi. Preču pārvadāšanai takse netiek
noteikta.

§ 4. Ormaņu ekipāžas, rati un pa-
jūgu lietas, tāpat automobiļi vienmēr
jātur kārtībā un tīrībā. Zirgiem jābūt
veseliem un braukšanai derīgiem. No-
liegts lietot redzami slimus, pārpūlētus,
ar atklātiem ievainojumiem un klibus
zirgus. Braucēji nedrīkst loput mocīt.

§ 5. Pie katra vieglā vai smagā
ormaņa ratiem, tāpat ari automobiļa
noteiktā vietā jābūt piestiprinātam nu-
muram par pašvaldības nodokļu no-
maksu, pēc pilsētas valdes dotā parauga.

§. 6. Ekipāžu, ratu, automobiļu un
citu satiksmes uzturēšanai nepieciešamo
piederumu apskati izdara pilsētas poli-
cijas priekšnieks 2 reizes gadā, pieda-
loties 1 pilsētas valdes loceklim un 1 pār-
stāvim no ormaņu resp. automobiļu sa-
tiksmes aroda darbinieku puses.

§ 7. Vainīgie par šo saistošo no-
teikumu pārkāpšanu tiek saukti pie
atbildības uz sodu likuma 138. p. pamata.

§ 8. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc četrpadsmit dienām no viņu
publicēšanas „Valdibai Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Cer»,
l Sekretārs F. Berlīni.

Ārzemes.
Ogjraču streiks Anglijā iet uz

beigām.
Londonā. 14. septembri. Tūliņ pēc

ministru prezidenta Baldvina atgriešanās
Londonā, ceturtdienas vakaru, ministru
kablne;s noturēt svarīgu apspriedi par
tālākiem soļ em ogļraču streika likvidē-
šanai.

Pēc laikrakstu ziņām raktuvju īpaš-
nieki, liegdamies atjaunot sarunas par
izlīgumu ar ogļr*«iem Visanglijas mē-
rogā, cerot uz to, ka streikotāju atgrie-
šanās pie darba dažādos rajonos pama-
zām pieņems tik plašus apmēru», ka

separatn līgumu noslēgšanai pa rajoniem
nekādas grūtības vairs nestāvēs ceļā.
Pašlaik raktuvēs strādā jau ap 60,000
cilvēku, kas Ir 8° o no Anglijas ogļraču
kopskaita. LTA.

Spānija.
B e r 1 i n ē , 14. septembrī. No Ma-

drides ziņo, ka uz nāvi notiesātam arti-
lērijas karaskolas priekšniekam karalis
pārvērtis nāvei sodu ieslodzīšanā cietumā
uz visu mūžu.

Parizē, 14. septembri. No Ma-
drides ziņo, ka Primo de Rivera esot
atteicies no sava nodoma doties ceļojumā
uz Ameriku, lai apmeklētu vispasaules
izstādi Filadelfija. LTA.

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birzi, 1936 gads 15. septembrī
— ? _ g»g

D e v I f e ? :
1 Amerikas dolārs .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,26
100 Francijas franku .... 14.70 — 15,00
100 Beļģijas franku .... 14,15 — 14,40
100 Šveices franka .... 99,80 — 100 80
100 Itālijas liru 1»,! 0 — 18,85
100 Zviedrijas krona .... 138,30 — 139,35
100 Norvēģijas krona . . . 112 90—114 60
100 Dānijas krona .... 136\85— 138,85
100 Čechoslovaķijai krona 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņa . . . 207,30—208 85
100 Vācijas marka .... 122,80 — 124,1b
100 Somijas marka .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marka .... 1,37 — 1,395
100 Polijas zlota 55,00 — 65,00
100 Lietavas lita 50.55 — 5160
1 SSSR červoņeca ....

Dārgmetāli:
Zelt» Ik* 3425- 3445
Sudrabs f kg 98 — 1C6

Vērtapapiri:
5/o neatkarība» aizņēmums . 98 — 100
4°/o Valsts prem. aiaņēnama 98 — 1C0
6°/° Zemes bankia ķīlu zīmes 92— 93
8«/« Hipotēku bankas ķīla

aīmes 96— 97

Rīgas biržas kotacija» komisijas
prieksaēdEtīJ» J. Skujevica.

Zvērināt» birža» maklers M. O k m I a n ?

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Centrālā zemes ierīcības komiteja ar
-« i«ludina jaunu pieteikšanos uz Auces
JJJas zemes gab. F. te 138-a un 138 b.
pieprasījumi iesniedzami tieši centrālai
ļesnea ierīcības komitejai līdz š. g.
i oktobrim un csurska'īs centrālās
ļemes ierīcības komitejas š. g. 7. ok-
tobra sēdē.

Priekšsēdētāja biedrs A. Vilumsons.
Sekretārs P. G r ā v s.

Paziņojums.
Centrālā zemes Ierīcības komitejā ar

lo paziņo, ka Rīgas Jūrmalas pilsētas gr.
Jab F & 2306-2346, 2450, 2451—2458,
9560-2562, 2575-2603, 2604—2640,
3107-3126, 3132-3141, 3152-3170,
3171—3194 , uz kuriem bija izsludināta
jauna pieteikšanās š. g. .Valdības Vēst-
nesi" Nb 182, piešķiršana notiks viņas
š, g, 23. septembra sēdē pulksten 15.

Priekšsēdētaja biedrs A. Vilumsons.
Sekretārs P. G r ā v s.

Apstiprinu.
1926. g. 2. septembrī.

Finansu ministra biedrs
A. n 7 9- n i s.

Rīkojums.
Finansu ministrijas tiešo nodokļu de-

partaments d.ra atklātībai zināmu, ka
rīkojama par zīmognodokli 74. panta
kārtībā dota atļauja nomaksāt zīmogno-
dokli naudā Latvijas bankā par katriem
notecējušiem 3 mēnešiem ne vēlāk kā
ceturtā mēneša beidzamā dienā sekošām
piensaimnieku sabiedrībām: Cēsu apriņķī:
Ramkas te 262; Aizputes apriņķi: Ai-
Jvangas te 263 par aprēķinu grāmatiņām
un citiem izdodamiem dokumentiem, kā
ari saņemtiem dokumentiem, kurus do-
kumenta izdevējs nebūtu samaksājis ar
rimognodokli.

Vicedirektors E. L o s k e.
12938 Nodaļas vadītājs P. L i e p i ņ š.

Iecelšanas.
Rezolūcija >fe 53.

Jjunlatgales apriņķa priekšnieka 2. iecirkņa pa-
llgto Kiil.m Mednim piešķiru kārtējo atvaļi-
nāmu uz 6 nedēļām, skaitot _ no š. g. II. sep-

™>[a , uzdodot pa atvaļinājuma laiku minētā
«pnņķa priekšnieka 2. iecirkga palīga pienā tumu
^laišanu kriminaluzraugam Dravniekam.«c atvaļinājuma izbeigšanās Kārli Medni uzP>sa lūgumu atsvabinu no amata, skaitot no š. g.
3oktobra.
*ft 1926. g. 11. septembrī. *fe 12284.

Iekšlietu ministra b. A. V e 1k m e.
Administratīvā departamenta direktors

Šlosbergs.
ii *

Rīkojums J6 134.
?I . 1926 g. 13. septembri.

< «S *koJ0,āiu Frici Kaspar u*par Ilūkstes
ikaitD n « insPektofa vietM izpildītāju,
ii*, ,.š \8'- septembra un Daugavpils ap-
R ndzit -eCl - tau,fktlu inspektoram Jānim
u«i;,n!m st*ties P'e savu tiešo pienākumuēšanas ar to pašu laiku.

? i Sk 'zgl'tības ministris E. Z i e m e 1s.
"»'» vIBMWei drektofs Rejnjs Ljepjņš

Toutskoiu direktora v. i. J. J ii r gēns.

"'kojums Ns 135.

I
Atlau

19i6' 2 '?*' seP tembri -
Rri ,'g^Vas ' vaUts vidusskolas direktora

I **•»«« Kurtam izpildīt 1926/27.
-' a ari Jelgavas izglītības biedirb?s
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(1. turpinājums.)

8L*- ** *** Ad!ma d ? dz - ] ju,ijā
J Dan„ Kurcuma pag. — Paziņot

?-10 ļSSra *P- 2-iec, miert. uz

Š74 o UvHeinricha d.. dzm.
* ~ Tukuma apr. pr-ka palīga

par 2. iec r. .»* 5414 no 31. jūlija 1926. g.
(6-IX-26) Ņemt zem policijas uzraudzības, par ko
paziņot meklētajam.

22176. Hassels (Assals), Jakobs Jakoba d.,
dzim. 1898. g. Francijas pav. — Daugavpils kara
apr. pr-ka r. Jfc 22403 no 31. augusta 1926. g.
(8-lX-26 ) Apvainots uz k. s. 1. 279. un 267. p p.
un par dezertešanu. — Apcietināt.

22177. Indrikson, Ella Viļuma m., 28 g. veca,
pied. pie Trikates pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas pils. 3. iec. miert. uz J* 851 no 20. augusta
1926. g (7-IX-26).

22178. Irbe, Alekssndrs Aleksandra d, 31 g.
vecs, pied. pie Rīgas — Paziņot dzīves vietu
Valmieras apr. 1. iec. miert. uiN?819 no 19.aprīļa
1926. g. (6-IX-26.)

22179. Ivanovs, Pēters Teklas d., 21 g. vecs,
pied. pie Daugavpils pilsētas. — Paziņot d īves
vietu Daugavpils apr. 9. iec. miert. uz J* 302 no
19. augusta 1926. g. (3-IX-26.)

22180. Jaudzems, Eduards Izidora d., dzim.
1908. gada, piederīgs pie Līvānu pagasta. —
Paziņot dzīves vietu Kriminālās pārvaldes Rīgas
nod. pr-kam uz r. no 2. septembra 1926. g.
(6-IX-26.)

22181._ Ujins, lvans Artemija d., 45 g. v., pied.
pie Silajāņu pag. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
apriņķa 3. iec. miert. uz N? 1(6925. g., no3.aue.
1926. g. (4 IX 26).

221S2. Janevičš, lvans Gavrieļa d, dz. 1905. g.,
pied.pie Daugavpils. — Daugavpils kāja apr.pr-ka
raksts N° 22403. no 31. augusta 1926. gada
(8-IX-26) Dezertējis. — Apcietināt.

22183. Jakovļevs, Kirils Fedota d., 48 g. v.,
pied pie Rēzeknes pils. — Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes apr. 3. iec. miert. uz N° 3026 no
28. augusta 1926. g. (4-lX-26).

22184. Janevič", _ Oabriels Augusta d, 73 g.
vecs, pied. pie Krāslavas pils. — Paziņot dzives
vietu Daugavpils apr. 6. iec. miert. uz Ns 1711,
no 25. augusta 1926. g. (3-lX-26). Sodīts ar
Ls 5.

22185. Jegorovs, Pēteris Fadeja d., dzimis
1905. g., pied. pie Augšpils pag. — Kara tiesas
priekšsēdētāja raksts JSia 11592, no 1. septembra
1926. g. (7-lX-26). Apv. uz k. sod. lik. 128. p.
1. d. un 133 p. — Apcietināt.

22186. Jerums, Eduards Gustava dēls, dzimis
1. aprilī 1905. g., pied. pie Rīgas. — 4. iec kara
izmek'. tiesn. r. JM° 19*1, no 24. augusta 1926. g.
(7-IX-26). Apvainots uz k. tod. lik. 128. p. 1. d.
129. un 133. p., dezertējis. — Apcietināt.

22187. Krutovs, Parfeji Pāvili d , dzimis
1888. g., pied. pie Andrupenes pag. — Rēzeknes
apr. 1. iec. miert. r. Jvfs 1096, no 26. augusta
1926 g. (3-IX-26). Apv. uz sod. lik. 181. p. 2.d.
— Pieprasīt drošības naudu Ls 100, līdz kuras
iemaksai turēt apcietinājumā.

22188. Kiekels, Amons Antona dēls, dzimis
21. septembrī 1906. g., pied. pie Izvoltes pag. —
Paziņot dzīves vietu Daugavpils apr. 6. iecirkņa
miert. uz N» 1700, no 25. augusta 1926. gada
(3-)X-26). Sodīts ar Ls 10.

22189. Krastiņš, Pēteris Pētera dēls, dzimis
1906. g., Umurgas pag. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4. iec. mie t. uz JSfe 994, no 19. augusta
1926. g. (3-IX-26).

22190. Kazaks, Pēteris Emmas dēls, dzimis
1901. g.. pied. pie Tirzss pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 6. iec. miert. uz N° 1241, no 30. aug.
1926. g. (4IX-26).

2219i. Kotcers Augusts-Reinholds Heinricha
dēls, 33 g. v., pied. pie Zebrenes pag. — Pa-
ziņot dzīves vietu Auces iec. miert. uz J* 344,
no 1. septembra 1926. g. (8-IX-26).

22192. Kuzņecovs, Pēteris Jegora d., 29 gadus
vecs, piederīgs pie Pildas pag. — Paziņot dzīves
vietu Ludzas apr. 2. iec. miert. uz raks u J& 2089
no 29. augusta 1926. g. (7-IX-26).

22193. Kenke, Pēteris-Roberts Juliusa dēls,
dzim. 1877. g, piederīgs pie Rīgas. — Paziņot
dzīves vietu Rīgas apr. 6. iec. miert. uz rakstu
N9 931 no 23. augusta 1926. g. (7-IX-26).

22194. Kukuls, Staņislavs Staņislava dēls,
dzim. 8. maijā 1875. g., pied. pie Kaunatu pag.—
Paziņot dzīves vietu netiešo nodokļu un valsts
monopola departamenta tieslietu nodaļai uz rakftu
N° 16924 no 31. «ugu ta 1926. g (8-IX-26.)

22195. Kalvans, Antons Antona d., 17 gadus
vecs, piederīg* pie Pilskalnes pag. — Pazinot
dzīves vietu Daugavpils apr. 9. iec. miertiesu, uz
rakstu K2 384 no 81. augusta 1926. g. (9-IX-26.)

22196. Klaušs, Jānis Ignata d , 53 gad. vecs,
pied. pie Andrupienes pag. — Madones apriņķa
1. iecirkga miertiesn. riksts N9 148 no 1. sep-
tembra 1926. g. (8.1X-26.) Ņemt parakstu par
dzīves vietu nemainīšanu par ko paziņot meklē-
tājam.

22197. Krastiņš, Jānis Andreja dēls, 36 gadus
vecs, piederīgs pie Pērses pag. — Paziņot dzīves
vietu Rīga» 4. iec. miert. uz M» 942 no 3. au-
gusta 1926. g. (7-IX-26.)

22198. Kazaks, Pēteris Emmas d., 25 gadus
vecs, Latvijas pilsonis. — Paziņot dzīves vietu
Rīgas pils. 6. iec. miert. uz N« 1210 no 23. au-
gus a 1926. g. (3-lX-26).

22199. Kramers.Boriss Oskara d., dz. 14. maija
1901 g. — Paziņot dzīves vietu Rīgas kara apr.
priekšniekam uz J* 50251, no 25. augusta 1926. g.
(3-IX-26).

22200. Livens, Pauls Anatolija d., dz. 14. maija
1905. g. — Tas pats.

22201. Lagzdiņš, Žanis Zaņa dēls, 25. g. v.,
pied. pie Virbu pag. — Paziņot dzīves vietu
Kandavas iec. miert. uz Ns 327/kr, no 12 aug,
1926. g. (8-lX-28).

22202 Līīkins, O.to Friča d.. dzim. 2. februāri
1900. g, pied. pie Valmieras pils. — Paziņot dzī-
ves vietu Valm ēras apr. 1. iec. izmekl. tiesnesim
uz J* 78, nu 30. augusta 1926. g. (7-IX-26).

222 3. Leitans, Jānis Ādama d , dzim. 24. no-
vembrī 1906. g., pied. pie Ikšķiles pag.—Bauskas
apr. pr-ka palīga 1. iec. r. JMs 1630/1, no 3. sep-
tembra 1926. g. (9-lX-26). Izbēdzis no Jaunsau-

les rag. pagaidu aresta telpām. — Apcietināt.
22204. Lebedjevs, Nikolajs Jēkaba d, 28 g.

vecs, Krievijas pav. — Paziņot dzīves vietu Jaun-
latgales apr 3. iec. miert. uz JSfs 784, no 28 .aug.

192ri. g. (7-1N-26).
22205. Lutcs, Alberts Geoga d„ dz.1889.g.pied. pie Iršu p*g. Paziņot dzīves vietu Rīgas

5. iec. miert uz -N? 108 no 21 aug. 1926 g.
(6-IK-26.)

(Turpmāk vel.)

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Tīfentāls.

Darbvedis A. Zaķis.

Valdības darbība.
Ministru kabineta sēde

1926. g. 14. septembrī.
1. Pieņem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) pārgrozījumu valsts zemes bankas

statūtos,
2) papildinājumus Latvijas hipotēku

bankas statūtos,
3) pārgrozījumus un papildinājumus

noteikumrs par Vidzemes evaņģē-
liskās luterāņu konsistorijas likvidē-
šanu un evaņģēliskās luterāņu baz-
nīcas, pārvaldīšanu,

4) pārgrozījumu evaņģēliskās luterāņu
baznīcas likumos.

5) noteikumus par izstāžu sarīkošanu.
2. Uzņem Latvijas pavalstniecībā 76per-

sonas; noraida 10 personu lūgumus dē)
uzņemšanas Latvijas pavalstniecībā.

Maksia.
Nacionālā opera. Šovakar sevišķi

interesanta .Karmen"izrāde, arAmandu
Libert-Rebani titullomā, Adoliu
Kaktiņu kā Eskamiljo — ilgu jaiku
nedzirdētā, vienā no viņa varenākām
lomām, Nikolaju Vasiljevu kā Chozē,
Natāliju Uiandi, Ed. Miķelsonu u. c. —
Rīt— 16. septembri, balets „Gulju
ezers", visiemīļotākais no mūsu balet-
uzvedumiem, kura pirmā izrāde šajā se-
zonā ari bija izpārdota. Piedalās balēt-
meistare A. Feodorova un visa baleta
trupa. — Piektdien, 17. septembri, pirmo"
reizi šajā sezonā ,Qtello*, pagājušās
sezonas grandiozākais jaunuzveUums, ar
diriģentu E. Kuperi un izcilā lomu lada»
lijumā — M. Brechman- Stengele, Rud.
Bērziņš, Ad. Kaktiņš u. c. — Sestdien,
18. septembrī, .Minjona*. Galvenās
lomās : A. Libert-Rebane, Natālija Dlande,
J. Vītiņš u. c. — Svētdien, 19. septembrī,
pulksten2 dienā tautas izrādē „Bēg-
šana no Seraila". Piedalās: A. Be-
nefelde, N. Ulande, M. Vētra, J. Niedra.
Biļetes sāks pārdot piektdien, pulksten
8 no rīta.

Nacionālais teātris. Trešdien, 15. sept.,
pulksten pus 8 vakarā, pirmo reizi
Lilijas Štengel viesu izrādē M.
Lengieļa komēdija ,Nakts sere-
nāde" E. Feldmaņa režija, A. Cimer-
maņa dekoratīvā ietērpā. Modernās de-
jas iestudējis M. Kauliņš. Tekstā iranču
un angļu romances. Derīga abonementu
2. biļete. Ceturtdien, 16. septembri, pulk-
sten 5 pēc pusdienas, kara viru iz-
rāde frančd komēdija .Iekarotā
laime". PiekUien, 17. septembri, pulk-
sten pus 8 vakarā, Šekspīra .Vētra".

Redaktors: M. Arons.
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šis dienas .Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi Mežu
departamenta sludinājums par
augošu mežu pārdošanu jauktā
izsolē 1926. g. 20 oktobri Rīgā.



Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabali. 3.civiln,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g lik
un civ. proc. lik. 206u. un 2062. p p.,
ievērojot Eduarda Etmaņa d. Radziņa
lūgumu un savu 1926. g. 7. septembra
lēmumu, paziņo, ka parādnieks Eduards
Radziņš paradu pec obligācijas par
2100 r., apstiprinātas 1886. g 12. ckt.
ar Ne 414 uz nekustamo īpašumu Val-
mieras apriņķī, Unguru muižas zemnieku
zemes .Duke Nš 4' mājam zem zemes
gram. reģ. Nš 4447. izdotas par labu
baronam Baltazaiam Etnsta d. Katnpen-
hauzenam, kūja obligicija līdz ar Unguru
muižu mantošanas ceļā ir pagājusi uz
baronu Baltazaru Arminu Baltazara d.
Kstnpenhauzenu un pati uz barona
Baltazara Ernesta d. Kampenhauzena
testamenta pamata un ka par nelaiķa
barona Baltazara Armina Baltazara d.
Kampenhauzena mantiniekiem ar Rīgas
apgabaltiesas 1921. g. 29. nov. lēmumu
īr apstiprināti atraitne Liili-Adeline bar
Kampenhauzen, dzim. Levis of Menar,
Adeline, Baltazars-Ernsts, Oskars-Artuts-
Otto, Hansis-E'ichs un Aksels Eduards
bar. Kampenhauzens nedalīta mantojuma
dalīšanā, — ir samaksājis, bet šī augšā

minētā obligācija nevar tikt izsnieg* a
atpakaļ parādniekam dēļ dzēšanas zemes
gamatās, tamdēļ ka ir gšjusi zudumā

iāpēc apgabaltiesas 6. civilnodaļa
uzaicina visas personas, kuram būtu
tiesības uz augšā aprādīto obligāciju,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", unaizrāda,
ka ja šīs personas noteiktā laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par izntcin. un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šana zemes grāmatā.

Kīgā, 1926. g. 8. sept. Nē 1964.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

12615 Sekretārs A. Kalve.

Pnekssed. v. A. V e i d n e r s.
12016 Sekretārs A. K a 1 v e._
Rīgai apgabaltiesas 3. civiln od.,
izklaus jusi atklātā tiesas sēdē 1926. g.
31. augustā lietu par Izaka (lcika) Dā-
vida d. Jeiune atzīšanu par maksāt ne-
spējīgu parādnieku, par ko iespiests
sludinājums .Valdības Vēstn." 1926. g-
9. apr. 1926. g. Nš 77, nolēma:
lietu par lzaka (lcika) Dāvida d. Je-
fune atzīšanu par maksātnespējīgu pa-
rādnieku izbeigt.

Rīgā, 1926. g. 13. sept. L. Ne 166-1. g.
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

12947 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnodaļa,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. g. lik.
un civ. proc. lik. 20b0. un 2062._ p. p,
ievērojot AI ses Kārļa m. Ķimen ļugumu
un savu 1926. g. 7. septembra lēmumu,
paziņo, ka lūdzēja Alise Ķimen pec
4 obligācijām, apstiprin. uz_ nekust. īpa-
šumu Cēsīs, Jaunā ielā aiz ūdens vārtiem
zem reģ. Nš 4:

1) par 500 rbļ., 1883. g. 19. jūlijā ar
N° 9 par labu Marijai Herman, dz. Pol,
cedēta uzrādītājam;

2) par 375 r, 1882. g. 16. oktobrī ar
Ne 25 par labu Voldemāram Ri lmsnim,
cedēta uzrādītājam;

3) par 625 rbļ., 1886. g. 19. dec. ar
Ne 37 par labu Juliusam Apinim ;

4; par 500 rbļ., 1887. g. 20. mariā ar
Ne 6 par labu tam pašam kreditoram, —
ir iemaksājis Kīgas apgabaltiesas depozītā
Ls 43,36 dēļ kapitāla un °/o°/o dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 111 civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kurām būtu tiesības
uz augšā aprādītām obligācijām, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums iespiests
.Valdības Vēstnesī"_ un aizrāda, ka ja
šīs personas noteiktā laikā nepieteiksies,
obligācijas atzīs par izn cinatām un
lūdzējam dos tiesību prasīt parāda dzē-
šana zemes grāmata.

Rīgā, 1926. g. 9. sept. Ne 4044.
Priekšsēd. v. A. Veidneis.

12674 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10. jūnija 1926. gada
lik. un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Jāņa Jāņa d. Goldes lūgumu
un savu 1926. g. 7. sept. lēmumu, pa-
ziņo, ka parādnieks Jānis Golde pec
obl. par 800 r., apst. 1908. g. 27. martā
ar Ne 124 uz nekust . īpašumu R gas apr.,
Bīriņu muižas zemn. zemes Bules mājām,
zem zemes grām reģ. Ne 5158, izd. par
labu Ellionorei Aleksandra m. fon
Pistolkors un viņas bērniem Ericham,
Maksim un Renātei, kura obligācija ar
Rīgas apgabaltiesas 1921. g. 26. apriļa
lēmumu ir atāa par iznīcinātu un. uz tā
paša lēmuma pamata 11-22. g. 16. Iebr.
ir izgatavots jauns zemes grāmatu doku-
ments ar Ne 1566 un izsniegts zv. adv.
pal. V. Pusulim priekš zv. adv. Artura
Keusnera kā kreditora, — iemaksājis
Rīgas apgabaltiesas depozita Ls 17,26
dēļ obligācijas parada un/o/- dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
aicina visas personas, kuram būtu tie-
sības uz augšā aprādīto obligāciju pie-
teikties tiesā viena mēneša laika,
sitahoi no dienas, kad šis sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aizrāda,
ka ja šīs personas noteikta laika nepie-
teiksies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
an lūdzējām dos tiesību prasīt parada
dzēšanu zemes grāmata.

Rīgā, 1926. g. 9. sept. Nš 4342
Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.

12671 Sekretārs A. K a 1v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,

uz clv. ties. tik. 2011., 2014. un 2019. p p
pamata paziņo, ka pec 1906 gada
16. oktobri Rigā mir. Jāņa Ozola it at-
klāts mantojums un uzaicina, kam
ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, iegatariem,
fidtikomisariem, kreditoriem an i. t.
pieteikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no ii sludinājuma
Iespiešanas dienas.

Ja minētās personas «āvas tiesības
sagšā uzrādītā termiņa nepieteiks, tad
viņai atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rļgl, 1926. g. 2 septembrī L. Nš 3724

Priekšsēd. v. A. V e i d n e r s.
12086 Sekretārs A. K a 1v e. 1

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 24. aug.
izklausījuse Valsts zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
.Druvenes-Miķel Linin Ne 45" māj., pied
Reinim Pētera d. Malniekam, nolēma:
atzīt pat iznīcinātu obligāciju par 850 tbļ.,
apstiprinātu 1874 g. 5. augustā ar Ne 906
uz nekustamo īpašumu Luoānas muižas
zemnieku zemes māju .Druvenes Miķel-
Linin Ne 45" Madonas apr, ar zemes
gram. reģ. Ne 1677, izdotu no Miķeļa
Liniņa par laba baronam Richardam
Voiiam pirkšanas sumas atlikuma no-
drošināšanai.

Rīgā, 1926. g. 26. aug. Ne20.0
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

11751 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3,civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 24. aug.
izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarisku patādu dzēšanas uz
.Mūrnieku .Ne 48* mājām, piederošām
Oskaram Anča d. Burbergam, nolēma:
atzīt par iznīcinātu uz nekustamo īpa-
šumu Skultes muižas zemnieku zemes
Mūrnieku mājām jvfe 48 Rīgas apr., ar
zemts grām. reģ, J>& 435a apstiprināto
7. decembrī 189b. g ar .Ne 482 obligā-
ciju par 750 rbļ. par labu baronietd
Leokadijai Freijtag-Loringhoven un viņas
bērniem: Erhardam, Rodericham, Artu-
ram, Reinhardam, Oskaram, Leonam un
Gothardam baroniem Fteijtag-Lotingho-
veniem, kā pievestā obligācija ir pār-
gājuse Udz ar Skultes muižu uz 1913. g.
7. maijā apstiprinātā dalīšanas līguma
pamata vienīgi uz Reinhardu Oskara d.
baronu Freijtag-Loringhovenu, kā Skul-
tes muižas ieguvēju.

Rīgā, 1926. g. 26. augustā. Nt 2096.
Priekšsēd. v. D. C i m m e r m a n s.

11760 Sekretārs A. Kalve.

Rīgai apgabaltiesas 3. civilnod.,
it civ. tiea. lik. 2011., 2014. un 2013. p. )>
oamata paziņo, ka pēc 1916 gada
24. septembrī Nitaures pagastā birušā
O_ zoliņu mājas īpašnieka Jāņa Pē;era
dēla Andermaņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakara ar to, tiesnas,
ka mantiniekiem, legatarijiem, iidei-
komisarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājums
iespiešanas dienas .Vaid. Vēstnesī".

Ja minētas personas savai tiesības
augša uzrādītā termiņā nepieteiks, tad
/Inas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas

Rigā, 1926 g. 7 septembrī. L. *ft 150
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12466 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un 2019.p.p.
pamata paziņo, ka pēc 1924. g
21. maija Tomes pagastā mirušā jaun-
saimnieka Andreja Friča d. Baloža ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības ka mantiniekiem, iegatariem,
lideikomisariem , kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
Iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tiesības
iBgša uzrādīti termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 7. sept. L. Nš 4319
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12467 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. ties. tik. 2011.^2014. un2019. p. p.
pamata paziņo, ka pec 1922. g. 25. janv.
Aizkraukles pagasta .Rīmaņ-Krogā* mir.
Jāņa Indriķa dēla B r i g a ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam it uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatarijiem, fideiko-
misarijiem, kreditoriem u. t. t., piereikt
šis tiesības minēiai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājumi iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī*.

Ja _ minētas personas savas tiesības
augša uzrādītā _ termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 7. sept. L. Ne 303
Priekšsēd. v. A. Veidners.

1246S Sekretats A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019
p. p. pamata paziņo, ka pēc 1919. g.
19. apriti Rīgas 11 pilsētas slimnicā mir.
Emilijts Ktistapa (Christofora) meitas
B e i m a n , dzim. Hdman ir atklāt»
mant. un uzaicina, kam uz šo mantoj.,
vai sakarā ar to, tiesības kā mantiniekiem,
legatarijiem, iideikomisarijiem, kreditoriem
u. 1.1., pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laika, skaitot no šī sludināj.
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesi".

Ja _ minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. I. septembrī L. Ne 3921

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014

^
un 2019.

p. p. pamata paziņo, ka pec 1926 g.
24. aprilī Lubānas Ramslavās mir. Jura
Taukula ir atklāts mantoj. un uzaic. kam
uz šomantojumu, vai sakarā ar to, tiesības
ka mantiniekiem, legatar , fideikomisar.,
kreditoriem u. t. t., pieliekt šts tiesības
minētai tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesī.*

Ja minētās personas savas tiesības
augšā uzradīta

^
termiņā nepieteiks, tad

viņas at īs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1926. g. 1. septembrī. L. Ne 3762

Priekšsēd. v. A. Veidners.
12015 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
alklātā tiesas sēdē 1926. g. 24. aug.
izklausījusi Valsts zemes bankas lūgumu
deļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
.Kalna-Sigatu* māju, pied. Antonijai
Johanson, dzim. Amat, nolēma: atztt
par iznīcinātām 4 ooligacijas kopsumā
par 180 rbļ., apstiprinātas 1871. g.
3. februārī ar NeNs 200, 201, 202 un
203 par 45 rbļ. katra uz nekustamu
īpašumu Liepas muižas zemnieku zemes
māju .Kalna Sigatu" Cē u apr. at zem.
gtām. reģ. Ne 3i3, Ldjtas no Dāvā
Ķerpa Augustam Panderam par labu
pirkšanas sumas atlikuma nodrošinā-
šanai.

Rīgā, 1926. g. 26. augustā. Ne 1935
Ptiekšs. v. D. Cimmeimans.

11761 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ai civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pani. paziņo, ka pec 1922 gada
22. martā Tomes pagastā miruša jaun-
saimnie ka Kārļa Mārtiņa dēla D a u-
gavbērziņa ir attdats manto,um
un uzaicina, kam ir uz oš man
tojumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantiniekiem, legatarijiem, fiiei-
itomsarijiem, kreditoriem u. t t. _ pie-
teikt šīs tiesības min. tiesaļ sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie
ianas dienas .Valdības Vtstnesī*.

Ja minētās personas savas tiesības
mgšā uzrādītā termiņā nepieteiks, ta i
viņas atzīs kā šis tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1923. g. 7. sept. L. Ne 43 .7
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12464 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
a;klātā tiesas sēdē 1926. g. 29. jūnijā
izklausījuse Rīgas pisetas 9. iec. miert
iesniegumu dēļ aizgādni cibas iecelšanas
par Kazimira Juliusa d. Skultecka,
Jāņa-Gotfrida Juliusa Bi na un Grietas
Jāņi m. Roman msnlu, nolēma: par
prombū'nā tso-ās Grietas Jaga m.
*omsn mantu iecelt azgadn., par ko
paziņot Rīgas pilsētas bariņu tiesai.

Rīgā, 8. sept 1926. g. 1. JNs 3772.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12617 Sekretārs A. Kalve. _

Rīgas apgabaltisas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926 g. 2i. jūnijā
izklausījusi R gas pilsētas y. iec. miert.
iesniegumu dēļ aizgādni, čības iecelšanas
par Kazimira Juliusa d. Skultecka, Jāņa-
Gotfrida-Juliusa Birna un Grietas Jāņa m.
Roman mantu, nolēma: par prombūtnē
esošā Kazimira Juliusa d. Skultecka
mžntu iicelt aizg dniecibu, par ko pa-
ziņot Rīgas pilsētis bāriņu tiesai

Rīgā, 1926. g. 8. sept. 1. Ne3772.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12616 sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklāti tiesas sēdē 1926. gada 7. sept.
izklausījuse Luizes - Natālijas Miķeļa m.
Fluginas, alias Pluginas, oz Titman lū-
gumudē] hipotekarisko parādu dzēlanas,
nolēma: atzīt par iznīcinātu uz ne-
kustamo īpašumu Bilderiņu muižas
muižas zemes gruntsgabalu Ne 52, Rīgas
apr. ar zeces grām. reģ. Ne la7C
apstipr. obligāciju par 8000 rbļ. 1906. g.
22. apr. ar Ne 55 par labu Fricim Jē-
kaba d. Fluginam, kas minēto obligāciju
ir cedējis blanko.

Rīgā, 1926 g. 7. sept. 1. Ne 2113.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12489 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgg|altiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 7. sept,
izklausījusi Marijas Pētefa m Levand
lūgumu dēļ aizgādniecibis i celšanas
par bezvēsts prombūtnē esošā Miķeļa
Ernesta Mārtiņa d. Levaidta mantu,
n o 1ē m a:_ par prombūtnē esošā Miķeļa
Ernesta Mārtiņa d. Levandta mantu ie-
celt aizgādniecību, par ko paziņot
Mangaļu pagasta tiesai.

Rīgā, 1926. g. 6. sept. 1. Ne 3446.
Priskšsēd. v. A. Veidners.

12486 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1926. g. 7. sept.
Izklausījusi Jāni Puķīša lūgumu dēļ
hip. parādu dzēšanas, nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par 2500 rbļ,
apstiprinātu 1914. g. 5. jūnijā ar Ne 396
Valkas fpr. Vijciema muižas zemnieku
Zt-mes māju Jaun-Batdiņ N? 61-111", at
zemes gtāmitu reģ. Ne 3629, izdotu no
Jāņa Puķīša par labu Jānim Pētera d.
Ozolam, kas viņu ir cedēji s blanko.

Rīgā, 1926. g. 7. sept. Ne 1662.
, Priekšsēd. v. A. Veidners.

12187 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātā tiesas sēdē 1925. g 7. sept.
izklausījuse Zofijas Bodman lūgumu dēļ
aizgādniecības iecelšanas pat Kārļa -
Rūdolfa J ņa d. Bodjnaļa mantu, no-
lēma: par prombūtnē esošā Kārļa
Rūdolfa Jāņa d. Bodnnņa mantu iecelt
aizgādniecību, par ko paziņot Dreiliņu
pagasta tiesai.

Rīgā, 1926. g. 7. sepi. I. Nš 3 20.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.

12485 Sekretats A. K a 1 v .-

Tapec apgabaltiesas 3. civilnodaļa uz-
iicina visas personaskuram būtu lie-
lības ' uz augša apradītām obligācijām,
pieteikties tiesā viena mēneša laikā,
kaitot no dienas, kad šis

^sludinājums
iespiests .Valdības Vēstnesī", un aiz-rāda, ka, ja šīs personas noteiktā laikā
lepieteiksies , paradu atzīs par samaks.
un lūdzējam dos tiesību ptasīt patāda
dzēšanu zemes gtamatā.

Rīgā, 1925. g. 9. sept. Nē 4340.
Ptiekšsēdētāja v. A. Veidners

126'3 Sektetats A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. i-roc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, ka pēc i922. g.
5. jūnija Mores pagasta miruša An-
dreja Miķeļa dēla Riekstiņa ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tie-
sības kā mantiniekiem, legatarijiem, Iidei-
komisarijiem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt sis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas .Vaid Vēstnesi '

Ja_ minētas petsonas savas tiesīoas
augša uztadītā tetmiņā nepietejks, tad
viņas atzīs , kā š:s tiesības zaudējušas.

Rīgā, 1926. g. 7. sept, L. Nš 4333
Priekšs. v. A. Veidners.

12465 Sektetats A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p. p. pamata paziņo, Ka pec 1918. g.
4. novembri Kalsnavas pagastā mirušā
Andreja Kārļa dēla Ozoliņa it
atklāts mantojums un uzaicina, kam
uz šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības ka mantiniekiem, legatarijiem,
iideikomisarijiem , kreditoriem u. t. t.,
pieteikt šis _ tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laika, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī.*

Ja_ minētās personas savas tiesības
augša uzradītā termiņā nepieteiks, tad
viņas atzīs ka šīs tiesibas zaudējušas.

Rigā, 1926. g. 7. sept. L. Ns 209
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12470 Sekretārs A. Kalve.

R'gas apgabaltiesas 3 ^^
atklātā tiesas sēdē iqoR C,V|,'l«t
izklausījusi Mārti ņa l£j- l

*ugumu dēļ Mpotekafiksanas, nolēma: atzn ?*•*obligāciju par 72J0 ,h?t!
1913-g- »• martā ar J*^^īpašumu Kona muižas ,2 ?*W.Kalna-Ķjuze'mājāa, Vawn!eka

^zemes grāmatu reģ. ' ^Zappai J;ņa m. Ozol " 8 P» 1%
Rigi, 1926. g. 7. sept. * 1(Wfi

PfiekŠsēd v A v12488 SekrpLV*>

Rīgas apgabaltiesas 3. ch/iinod,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958 >paziņo, ka 21. septembrī 1926.g„ mi«£
nodaļas atklāta tiesas sēdē atiaiis»
nolasīs 1926. g.3. janvārī mirušā Met»!
pag. .Loždatz N» 2* mājas īpašni*Pelēta Reiņa d. Dārznieka U*mentu.

Rīgā, 13. septembrī 1926. g. LJ*^-
Priekšsēdei, v. A. V e i d

12945 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnoi,
jasKaņā ar civilprocesa likumu 19581
paziņo, ka 21. septembri 1926 gani
nīnētas nodaļas atklāta tiesas 3
nolasīs 1926. gadā 17. maijā miraS
Mārupes pagasta Petrinciemā Dā*
Pētera d. K t i k i s testamentu.

Rīgā, 13. s:pt. 1926. g. L.Ne 4460
Ptiekšsēd. v. A. Veidners

1294S Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod,.
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019. p.p
pamata paziņo, ka pēc 1923 gada
19. augustā Vācijā Miinchenē rrM
Georga J?ņa dēla Tuigina t
atklāts mantojums un uzaicina, kiu
ir uz šo mantoj., vai sakarā ar to, tiesības
mantiniekiem, legatarijiem, fidetkomitfr-
rijiem, kreditoriem u. t. t, pieteikt &
tiesības minētai tiesai sešu mēnefc
laikā, skaitot no šī sludinājuma iesr*
5a tas dienas ,Valdības Vēstnesi".

Ja minētās personas savas litsite
augšā uzrādītā termiņā nepieteiks, lai
viņas atzīs kā šīs tiesības zaudījuša

Ri ^ā, :926. g. 7. sept. L.JMH2
Prlekfaēd. v. A. Veidneti

12471 Sektetars A. Kilvj.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnoi.

uz lik. par laul. 77. p. pamata, to
zināmu, ka liesa 25. ajgusiām I-
Leon.ines Alides Friča m. ?i i^° ,
dzim. Puriņ prasības lieti pret £&-™>
Andreja d. P e r k 0 n, par lauu»
šķiršanu, aizmuguriski nosp
laulību, kas noslēgta Rigas JāņaOTJ
1912. g. 5. fe&iuari. starp £**?
P;rkon un Leontini Alidi P&kon. «•
Puriņ, piešķirot prasītājai pņ""
bērnu; Ottiliju . Mildu, dzim. wtļ
7. novembrī un Loliju Valentīni , **
1918. g. 1. maijā, audzināšanai '
viņu pilngadībai, piedzenot no a»

j
tāja par labu prasītājai trīspadsm l (

^latus tiesas un trīspadsmit l ai
lietas vešanas izdevumu

^
atraidot pi

pārējā daļā.
Ja atbildētājs civ. proc. lik. ?'£? "

un 748. p. p paredzētā laika nat»
5

tiesai atsauksmi vai pārsūdzi»».
spriedums stāsies likumīga spesa.

Rīgā, 4. septemb.i 1926. g- »'V
Priekšsēd b. v.i. L- Bruetn n,

;
122P6 Sekretora ^Jjl^

Rīgas apgabaltiesas 4. civ*

uz Hk. par laul. 77. p.pamata , « -j

zināmu, ka tiesa 1926
^

g ,
^Marijas Ozoliņ, dzim- Ķ. 'J° U t»

lietā pret Teodoru ° * ° !''"' „,>
lības šķiršanu, aizmuguriski n

^
5,

šķirt laulību, kas nos egt»

Jāņa ev.-lut. baznīca 1_9H 8 , ' &
(v.%1.) statp atbildētāju Teo*JV
d. Ozoliņ un prasītāju M

Vincenta m. Ozoliņ, dj»
dodot prasītājai tiesibJ i«

i.uiīb?, tūiiņ pēc *yp»??,t p-**
spēkā un uzliekot atbt.detaja
pat labu Ls 18.47 tu»» ;
lietas vešanas izdevumu» ,

pārējā daļa atraidīt. ^p-
Ja atbildētājs

^
- -Iff-jjd'B^S

un 748. p. P- pare<te«a U" i

tiesai atsauksmi ya P*«' &i .
spriedums stāsies likumīga iv

^ ^
Rigā, 10. septembri 1926^^^
Priekšsēd. b. v. 1. L »'" s,a'127-54 Sekretāra v.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
pamatojoties uz 10 Jūnija 1926. g. lik.
un civ. proc. lik. 2060. un 2062. p. p.,
ievērojot Emnas Jēkaba m. Rozīt, dz.
Seibold, lūgumu un savu 1926. gada
7. sept. lēmumi, paziņo, ka lūdzēji
pec 2 obligācijām:

1) 1891. gada 10. aprilī ar N» 91 un
2) 1900. gada 28. martā ar Nš 180 par
1500 rbļ. katra, apstiprinātas uz Stuk-
maņu muižas zemnieku zemes .Robež-
nieku* mājam zem zemes grāmatu reģ.
Ns 909, izdotas no Kārļa Jāņa d. Gro-
biņa par labu pi ma Alfrēdam Jāņa d.
Kennam, kuru viņš ir cedējis blanko,
otra Kārlim Kresimanim pat labu, — ir
iemaksājusi tiesas depozītā 3300 tbļ.,
dēļ augša minēto obligāciju parāda un
procentu dzēšanas.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
atklātī tiesas sēdē 1926. g. 3. aug. iz-
klausījusi mir. Jēkaba-Reiņa Jēkaba d.
Bittes mantošaias lietu, nolēma: par
bezvēsts prombūtnē esošā Pētera Jē-
kaba d Bittes atstāto mantu iecelt aiz-
gādniec bu, par ko ar pavēli p?ziņot
Bebtu pagasta tiesai attiecīgai rīcībai.

Rīgā, 6. sept 1926. g. Nš 1297.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12373 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.
atklāta tiesas sēde 19k6. g. 24. aug.
izklausījusi Valsu zemes bankas lūgumu
dēļ hipotekarisko parādu dzēšanas uz
„Plumpaiņu* māj, pied. Kārlim-Rudol-
fam Sūtnanim, nolēma: atzīt par iz-
nīcinātu uz nekustamo Īpašumu Nitaures
muižas zemn. zemes Plumpaiņu mājām,
Rīgas api. ar zem. gr. reģ. J& 4851
apstiprināto 6. septembri i9Jl. g ar
Nš 455 obligāciju par 1100 rbļ., p»r
labu grafam Vilhelmam Fridticha d.
Stenbokam- Fermoram.

Rīgā, 1926. g. 26. aug. Nš 2397.
Priekšs. v. D. C i m m e r m a ns.

11759 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
p.p. pamata paziņo, ka pec 1922. g
17. jūlijā Tomes pagastā mitušā jaun-
saimnieka Kārļa Jāņa dēla Vilciņa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sakarā ar to,
tiesības kā mantiniekiem, Iegatariem
lideikomisariem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šis tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja _ minētas personas savas tiesības
tugša uzradītā termiņā nepietejks, tad
viņas atzīs ka šis tiesības zaudējušas.

«īgā, iiG6 g. 7. sept. i., j* 4315
Priekšsēd. v. A. Veidners.

12465 Sekretārs A. Kalve.

Sīgas apgabaltS^-^
saskaņā ar civilprocesa lik„m , **"paziņo, ka 21 septembrī fc l%8 1nodaļas atklātā tiesassērift' ,"*pag. .Berskaln J* 3* mā '-J»a Reiņa d. DātzniekT

Rīga", 23. sept. 1926. g. L^Priekšsēdētāja v. A. V'eidn
12M 1 —_J^J^I^HiiiS
Rigas apgabaltlāsaslT tivīu:
saskaņa ar civilprocesa likuma i&apaziņo, ka 21. septembii 1926 „

p-
netas nodaļas atklātā tiesas sēdē.."..*un nolasīs 1924. g. 26. janvlri>Veļķu[.ag. .LejasVentesTe-

^īpašnieka Anža Knstina d Sk.i-testamentu, ° &Hli«

Rīgā, 17. sept 1926. g. iH,m
Priekšsēd. v. A. Veidne» '

12944 Sekretārs A. K,|\e



pārdos vairāksolīšana
Jānim Jēkaba d. Kļaviņām piedetosu

nekustamu īpašumu,
ku;š atrodas Cēsu apr., Sērmūkšu pag.
un ' sastāv no z;mn:eku mājas .Kalna-
Kaisar Nš l* ar visiem viņas piederu-
miem, ar zemes grāmatu reģ. )* 1513,
kurām ir zemes kopplatība 116 96 pūrv. un
taksācijas ienākumu rubļu vēitība 103,20;

2) īpašums publiskai ūtrupei novēttets
par Ls 2000; bet sol šana, saskaņā ar
civil. proc. lik 1871. p, sāksies rro no-
vērtēšanas, vai priekštocīgu prasību
sumas, skatoties, kura no šim sumām
lielāka;

3) bez augšminētas prasības uz īpa-
šuma ir 1072 cara rbļ. 97 kap. un
Ls 3000 hipotēku parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupe dalību
ņemt, ir jāiemaksā drošības nauda des-
mit procentes (10°..'o) no novēttēšanas
sumas, t. i. Ls 200 un jāiesniedz no
tieslietu ministrijas izdota apliecība par
to, ka minētām personām nav šķēršļu
iegūt pārdodamo īpašumu;

5) personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepiejaistu, ir tādas tiesības jāuzrāda
līdz ūtrupes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestss Cē-u-Valkas zemes grāmatu
nodaļa;

7) ii visiem rakstiem un dokumen-
tiem, kas attiecas uz pārdodamo īpa-
šumu, var iepazīties Rīgas apgabaltiesas
3 civdnodaļas kanclejā.
12961 Tiesu izpild. O. Luters.

Rīgas apgabaltiesas, Cēsu
apriņķa tēsu izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Cēsīs, Raunas
ielā Nš 13, pamatojoties uz civ. proc.
lik 1141., 1146.—1149. p.p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas sprie
dūmu, izteiktu viņa izpildu rakstā no
16. maiji 1923 g. Nš 422131 par pie-
dzīšanu noJaņa Kļaviņa par labu Annai
Pri dīt pēdējās 3 janvārī 1922. g dzi-
mušas meitas Regīnas uzturam Ls 15
mēnesī iz p iekšu no dzimšanas dietas
līdz 16. g. vec. un Ls 120 t'es. izdevumu
16. decembri 1926. g.. pulksten 10 rītā,
Rīgas apgabaltiesas civilrodaļas sēžu zālē

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1926. g.
27. septembrī, pulksten 10 tītā, Rīgā,
Daugavgiīvas ielā Nš9, pārdos Kon-
stantīni Vlasova kustamo mantu,
sastāvošu no mēbelēm un novērtētu
par Ls 4C0.

IzzJnlt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.
R', 13 septembrī 19:6 g.

12990 Tiesu izpild. V. Požarlskis
Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu

izpildītājs,
ktifa kanclejā atrodas Rigā, Andreja
Pumpuri ielā Nš 1, paz'ņo, ka 1926 g.
27. septembrī, pulksten 10 .ītā, Rīgā,
Daugavgrīvas ielā Nš 13 otrreizēja iz-
sola pārdos Jēkaba Lameka
krstamo mantu, sastāvošu no divjūga
ras;uskas at 4 atsperēm un novettetu
par Ls 440.

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

Rīgā, 13. septembri 1926. g.
12991 Tiesu izp. V. Požariskis

Gecrga Forša kustamo mantu, sastā-
vošu ns mēbelēm un novērtētu pat
Ls 990.

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

Rīgā, 1. septembri 1926. g.
1S019 Tiesu izpild Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembrī 1926. g, pīkst.
11 dienā,Rīga, Augustīne3 ielā Nš 14,
dz. 5, pārdos Dnrba sabiedrības
.Ganvmeds' kustamo mantu, sastā-
vošu no traukiem un novērtētu par
Ls 33L

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1. septemb ī 1926 g.
13021 Tiesu izpild. Ed. Ķ a 1n i ņ š.

Rigas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

cura kanclejā atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Nš 1, paziņo, ka 1926 g.
23. septembri, pulksten 10 rītāRīgā,
Brīvības bul/. Nš 3, veikalā, pārdos
Kārļa Meija kustamo mantu, sastāvošu
no 60 m. ārzemes vasku drānes dažā-
dās krāsās, 7 gabalos un novērtētu pat
Ls 480._

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā vietas.

Rīgā, 13 septembrī 1926 g.
12992 Tiesu izpild. V. Požariskis

taju neierašanās gadījumā, parādu atzīs
par samaksātu, piešķirot lūdzējam tiesību
pieprasīt paradu izdzēšanu iz zemes
grāmatām.

Liepājā, 30. aug. 1926. g. JMŠ575-I 26
Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš

11386 Sekretāri v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesas
clvilnodaļss atklātā tiesas sēdē 1926. g
14 oktobrī, pulksten 10 ri ā, pas'udinās
1926. g. 8. februārī mitušā Ernesta
Kārļa d. Bērziņa testamentu.

Uepajā, 1926. g. 13. sept. Nš 702 m/26
Priekšsēd. b. v. A. K i r š 1e 1 d s.

12957 Sekretārs A. Jansons.

Iecavas pagasttiesa,
Bauskas apriņķi, pamatojoties uz sava
lēmuma no š. g. 12. augusta, dara zi-
nāmu, ka Zorges muižas jaunsaimnieks
Jānis Teodorad. Šulcs pieņem bērna
vieta — adoptē savas laulātās sievas no
pi.mīs laulības betnu Pēteri Eddinu
Franku, dzimušu 10. maijā 1910 g„
piešķirot tam visas likumīga bērna un
mantošanas tiesības. Personāu, kurām
būtu kādi iebildumi pret šo adopciju,
jāpiete c tļdi šai pagasttiesai sešu
mēnešu laika, skaitot r.o sludinājuma ie-
spiešanas .Vaid. Vēitn." te'o reizi.

Pec minēta termiņa notecēšanas ne-
kādi iebildumi netiks pieņemti un adop-
cija sksiīsies par likumīgā spēkā
stājušos. 1

Priekšsēdētājs (paraksts).
IOC30 Sekretārs J. K r i s t o n s.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. gsda 31. aug.
apstiprināta pitkšanas-pārdošanas līguma
pamata Antona Jāņa d. ui _ Alfons
Ādama d. Gilusi ieguvuli līdzīgrs daļās
no Josifa Pētera d. Puncuļa par Ls 700,—
nekust. īpašumu 1,092 ha platībā, pa-
stāvošu no zemniekiem piešķirtas zemes
gabala N» 9-b, Daugavpils apr., Pteiļu
pag, Prikuļu sādžas zemes robežās.

Daugavp, 1926. g.31. aug. Nš36711.
Vecākā notāra vietā v. p. E. K r i ķ i s,
122 2 Sekretāra pal. A. Neikene.

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 28. augustā
apstiprināta pirkšanas-pārdošanas līduma
Rīgas komercbanka ieguvusi no Dāvida
un Benjamiņa Avseja d. Gordiniem
par Ls 24.000,— dzimtsīpašuma tiesību
gtuntsgabalu 260/J9*kv. saž. platībā
ar ēkām,_ II iec. 8. kvart. Ns 1, 1it. a,
Rīgas ielā zem pol. Nš 18 un Teātra
ielā Nš 23.

Daugavpilī, 1926. g. 28. augusta.
Nš 36709. 12213

Vecākā notāra v. v. palīgs E. K r i ķ i s.
Sekretāra pal. A. Neikene.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā er savu 1926. g. 26. aug.
lēmumu, civ. proc. lik. 2083. un
2084. p. p. pam. uzaicina obligācijas
turētāju, kura izdota par 6C0i) tbļ.

uz Ivana Jēkaba d. Balina vardu . un
1909 g. 8. jūlijā ar žurn. Nš 628 no-
stiprināta uz Morducham - Slioma d.
Hilmanim un Aronam-Chaimam Slioma

d. Hilmanim pieder, nekustamas mantas
Lepājas pilsētā ar kreposta Ns 2855, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludina),
iespiešanasdienas, ierasties tiesa, lidz-
ņemot rrineto obligāciju.

Pie kam tiek aizrādīts, ka pec mm.

termiņa notecēšanas ari obligācijas ture-

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g. 12. aug.
nolēmumu, uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkuma-pardevuma līgums
par 2050 kr. tbļ., patāda atlikimu. kas
izdots Heinricham-Arnoldam Smemanim
unkorob. 1878. g. 18. aug. ar Nš_ 5£0
uz Tukuma apf. Lielauces K'abatu maj. ar
hip. Nš 473, ierasties šai tiesa viena
mēneša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto aktu.

Ja noteiktā laikā _ obligāciju neje-
sniegs, tiesa atzīs paradu par samaksātu
un lūdzējam Jānim Samtam
atvēlēs 'prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
gtāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 27. aug. L.Ns808,26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

12i30 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava 1926. g.12. aug.
nolēmuma, uzaicina to personu,
kuras rokās atrodas obligācija par
4.0C0 kr. rbļ., kas izdota Donas
zemes bankai un koroboreta 1910. g.
18. novembrī ar Nš 1249 uz Tukuma
apr. Stūru psg., Meža-Dambu mājām
ar hipotēkas _ Nš 929, ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laika, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas .Vaid.
Vēstnesī" un iesniedzot minēto obligā-
ciju pieteikļ savas tiesības.

Ja noLktā laikā obligācijas neiesniegs,
tieribas nepie'.eiks, tiesa atzīs obligāciju
pat iznicinātu un lūdzējai Donas zemes
bankai atvēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1926. g. 27. aug. L. Ns1048/26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

12202 Sekretārs K. Pussars.

sešu mēnešu laika, skaitot no «ludinājuma
iespiešmas dienas .Valdības Vēstnesī"

Termiņā nepieteiktu tiesības ieskatīs
^at spēku zaudējušam.

Jelgavā, 1916. g. 31. aug. L. Nš 1984 26
Priekšsēdētāja v. (paraksts").

12195 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
a civ. proc. lik. 1967., 2011., 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam būtu
uz 1911. gada miruša Andreja Stro-
dacha atstato man*, kādas tiesības
ka mantiniekiem, Iegatariem, lideikomi-
sariem, kredi oriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no sludinājuma Iespie-
šanas dienas .Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskatīs
*ar spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1926. g. 31. aug. L. Nš 1936 26
Priekšsēdētāja v. (par ksts).

12199 Sekretārs K. Pus sars.

Jelgavas apgabaltiesa,
« dv. proc. lik. 1967., 2011., 201t. un
2079 p. psraata uzMcina visus, kair.
iūtu uz 1926. g 25. maija mirušā
Ādama Ādama dēla Rudāka
atstāto mant. kādas tiesības kā mantin.
legat., lideikorr.. kred'toriem u. t. t„ pie-
teikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
Iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības Ieskatīs
par speķu zaudējušam.

Jelgavā, 1926, g. 3. sept. L.Nš 1948/26
Priekšsēdei, v. (paraksts).

12375 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz clv. proc. lik. 1987., 2011., 2014. un
2079 p. pamata uzaicina visus, tam
būtu uz 1861. g. 3. septembrī mirušā
Friča Kārļa d. Apšuvalka (Apšvalka)
atstato mant. kādas tiesības kā mantin.
Iegatariem, lideikomisariem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības ieskaitīs
par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1926. g.31. aug. L.Nš 1935/26. g.

Priekšsēdētāja v. (pataksts).
12191 Sekretārs K. P u s s n r s.

Jelgavas apgabaltiesa,
„ -iv proc. lik. 1967, 2011., 2014.,
SUļ 0 p. pamata, uzaicina
S kaal būtu uz 1925. g. 19. okt.
.;ās Dorotej s - Rozālijas - Emilijas-

as Pttera meiias Kori, dzim.
tstāto mant. kādas ties. ka

legstatiem, tidiikomisāriem, kre-
ditoriem u. t. t, pieteikt savas tiesības

lai liesai sešu mēnešu laika, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas .Val-
dības Vēstnesī". ., ,_ ?_, ...

Termiņā nepieteiktas tiesības ieskaitīs

pat spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1926.g.31.. aug. L.Ns 1923/26.g.

Priekšsēdētāja v. (paraksts).
12195 Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
adv. proc. lik. 1967., 2011, 2014. en
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
titg uz 1926. g. 14. jūnija mirušā
Jāņa Ģederta dēla F e 1 d m a ņ a
«stāto mantojumu kādas tie-
litas kā mantiniekiem, Iegatariem
tidtikūtaisatiem., kiedltoriem u. t. t,
pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Terminā nepieteiktas tiesībss ieskatīs
pu spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1926. g. 31. aug. L. Nš 2025/26 g

Priekšsēdei, v. (paraksts).
12197 Sekretārs Ķ. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011, 2014. un
2079. p. pamata uzaicina visus, kam
iita _ uz 1915. gada 14./27. aprilī
fflimšā Jāņa Ķešas atstato
Bir.t, kādas tiesības kā mantiniekiem,
Iegatariem, lldeikom, kredi'otiem u. 1.1,
Pieteikt savas tiesības šai tiesai sešu
BMriu laikā, skaitot no sludinājumi
mpielanss čisnas .Valdības Vēstnesi"

Termiņā nepieteiktas tiesības Ieskati*
P«i spēku zaudējušām.
%vā, 1925 g. 31. aug. L. J*2022 26 g.

Priekšsēdētāja v. (saraksts).
Itzl Sekretārs K. Pussars.

Jelgavas apgabaltiesa,
«dv. proc. lik. 1967., 2011, 2014. ur,
*'* ?• Pamata uzaicina visus, kam būtu« . 1910. gada 16. augustā Eirušā

Gvarda d. K i n s t 1 e r a
S i mantoj - kādas tiesib - kā mantinie-
ci iegatariem, Ldeikomis, kreditoriem
"','?, pieteikt savas tiesības šai tiesai"šā mēnešu laikā, skaitot no sludi«WM iespieduma dienas.
to^T

ne
P'e{e'ktās tiesības ieskatīsw «peku zaudējušām

^H1926.g3!.au_ g. L. Ns 1939/26.g.
125fn Priekšsēdei, v. (paraksts).

_jekrelars Ķ. Pussars.
Jelgavas apģabaltesa,

Ptoc. Uk. 1967., 2011, 2014. un
;icmlmata Malciņa visus, ksm
fl,- g- 20. okt. v. st. mirušā

a^J» Ehasa - Movša d. Mobrona
%, l5

m{ »'°,umu kādas tie-
,^ o^^«ri^',Diekie^,

' Iegatariem,
;' atiem kreditoriem u. t. t.

,;'" "«ības šai tiesai sešu
*mT2

skaitot no Hnālumi
fciain - -Valdbai Vēstnesī".^«^ SgSHesibfis leskā4S!
***?** 31- aug- LNŠ1985/26

"«ssedētāja v. (pataksts).
"uT- ££ķ? e'ars Ķ PuSSars

*a7as apgabaltiesa,
kL*rcy 'i*. 1967- *>"?. 20"
?. » >5ta «P'""* nzaicina vis.s,

ļ>4adsV-, 5- «
am- keda , i. -u a u ' § ° z e s?353i? ,bas kā mai -- lfga-

- »**52 ?' kie(5i 'oriem un, ,av« tiesības lai tiesai

-^""TZabaitiesas
.

civilnod.,
R»gVd ,„77. p. pamata dara

Fecdora m. Rasevski, dz

"*?-, prasības lietā pret Staņislavu
B*Iffi33. h Rasevski , par laulības
K*',i>muBuriski nosprieda: šķirt

-' nobēgta 5 jūlijā 1917 g.
Tallin?. s^rp Staņis'avu Ra-

:,, Me'aniju Rasevski, dzimušu

**£«! atļaujot pra ītājai iestāties
B* - i' arlībī pēc sprieduma speķa

ūatbi'dētājs- civ. prec. lik. 728, 731.
JM« n o paredzētā laika _ neiesniegs

* .atsauksmi vai pārsūdzību, tad
?^ums stāsies likumīgā speķa,

d septembri 1926. g. M 762.

orifkšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.

ļilOĻ^L—ggfagtarav. Stūre.

^Tap^ābaTtiesas 4. civilnod.,

,par laul. 77. p. pamata da-a
01tiesa II. augusta 1926. g.
fT.'Matildes Jkaba m Buš, dzim.

-sības lietā pret Miķeli Augustu
d Buš , par laulības šķiršanu,
ri5ki nosprieda: šķirt laulību,

i noslēgta 6. februārī 1911. gadā
Iķeli Buš un Trini Bu?, dzim.

u atbūdētājs civ. proc. lik. 728, 731.

748 PP paredzēta laika neiesniegs

f„ai atsauksmi vai pārsūdzību, tad
5eduns stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1. sep tembri 1926. g. L Ns 345.

Priekšsēd. b. v. i. L Bruemmers.
.MļSekretāra v. Stute.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23 septembri 1926. g, pulkst.
11dienā, Melužos, Piestātnes ielā N& 2,
p ā t d o s Jānim Palkinam piederošo ku-
stamo mantu, sastāvošu no divām va-
sarnīcām, staļļa un šķūņa noplēšanai,
vienas zāles garnitūras, miltiem, siļķēm,
petrolejas un ma'kas un novērtētu par
Ls 4075.

Izzināt sarakstu, novēttējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 11. septembrī 1926. g.
13003 Tiesu Izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
1 iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 25. septembri 1926. g, pīkst.
1 dienā, Ikšķeles pag. .Blontu" mājā,
pārdos otrā ū rūpē, Paulim Kampem
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
vienas koku apstrādāšsnas ietaises ar
elektromotoru un attiecīgām mašinām,
3 zirgiem un 5 govīm un novērtētu par
Ls 4240.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
^

kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

RJgā, 11 septembtī 1926. g
13C02 Tiesu izpild. A Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo, ka 23. septembri 1926.g, pīkst.
11_ diena, Jamptavas_ pagasta .Silmala'
mājā, pārdos Mārtiņam un Minnai
Saturiņiem piederošo kustamo mantu,
sastāvošu no viena ērzeļi, vienas cūkas,
vāģiem, ragavām, aikla, ecēšām, apm.
50 birkavām siena un cit. un novērtētu
par Ls_ 113D.

Izzināt sarakst'i, novērtējumu, kā ati
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 11. septembri 1926. g.
12999 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paz'ņo, ka 29. septembrī 1926. g, pulkst.
lOdiena, Viskīļu pag .Brieža* msjas
pārdos Teodoram Kalniņam piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no viena
ērzeļi un trīs slaucamām govīm un no-
vērtētu par Ls 740.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 14 septembrī 1926. g
12996 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembri 1926. g, pulkst.
10 dienā, Rīgā, Kārļa ielā Ns 21 23,
D. Fridmaņa un citu kreditoru prasības
pārdos Saveļa Č e r f a s a _ kustamo
mantu, sastāvošu no klavierēm un no-
vērtētu par Ls 300.

Izzināt sankstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13 septembrī 1926. g.

13015 Tiesu izpild. J. Grinields.

Rigas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo ka 22. septembri J926. g, pīkst.
10 dienā, Rīgā, Peldu iela N° 15, dz. 2,
pātdosHršaRaicheļa kustamo
mantu, sastāvošu no mēbelēm un pia-
nīno un novērtētu pat LslOtO.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
spskatīt pārdodamo mantu varēs pār
došanas dien? oz vietas

Rīgā, 14. sep'embtī 1926. g.
13016 Tiesu izpild. J. Orinfelds.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembri 1925 _g, pulkst
10 dienā, Rīgā, Dzirnavu iela Ns 53-a,
dz. 10, otrreizēja ūtrupe pārdos

Latgales apgabaltiesas
vecākais notārs

paziņo, ka uz 1926. g. 28. aug. apstipri-
nāta pirkšanas-pārdošanas līguma pam.
Dmitrijs Dmitrija d. Efimovs ieguvis no
Jāņa Onufrija d. Pavlovska par Ls 950,—
nekust. īpašumu 1,954 ha platibā, pa-
stāvošu no zemniekiem pi;šķirtās zemes
gabala Nš 39, Ludsas apr, Zvirgzdenes
pagastā, Kušne-ovas sādžas zemes to-

Daugavpilī, 1926. g. 31. aug. Ns 36707

Vecākā notāra vietā viņa
palīgs E. Kr i ķ is.

12214 Sekretāra palīgs A. N e i k e n e.

Rīgas apgabaltiesas I iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembrī 1926. g, pulkst.
10 dienā, Rīgā, 1. Grēcinieku ielā Ns 25,
veikalā, k/s. .Vestdiii Diiner un Ko."
prasībā pārdos Dāvida Loeven-
s t e i n a kustamo mantu, sastāvošu no
naudas skapja un rakstāmgalda un no
vērtētu par Ls 720.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 13. septembri 1926. g.
13014 Tiesu izpild. J. O r i n I e 1ds.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 21. septembrī 1926. g, pīkst.
11 diena, Rīgā, August'nes ielā Nš 14,

dz. 5, pārdos Darba sab. .Ganv-
meds' kustamo manlu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 546 50.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ar
tpskatlt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dieni uz vietaa.

Rīgā, 1. septembtī 1926. g
3018 Tiesu izpild.-Ed. Kalniņš.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
Izpildītājs

paziņo, ka 21. septembrī 1926. g, pīkst.
II dienā, Rīga,_ Antonijas ielā t& 8,
dz 2, otrreizēja utrups pārdos Smuļa
St

^
arobineca kustamo mantu, sastā-

vošu no mēbelēn un novērtētu pat
Ls 360.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rigā, 1. septembrī 1926. g.
13020 Tiesu izpiid. Ed. Kalniņš.

Jelgavas apgabaltiesa,
oz civ. proc. lik 1957, 2011, 2014. un
W79. p. pamata uzaicina visus, kam
būtu uz 1926. g. 13. maitā mitušā
K ri š j a ņ a Kti?a d. K u p č e s
atstāto man'ojumu kādas tiesības
kā mantiniekiem, lega'.atiem, lideikotsi-
sariem, kteditoriem u. « t, pieteikt
savas tiesībss šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas .Valdības Vēstnesī'.

Termiņā nepieteiktas tiesība] ieskatīs
;ar spēku zaudējušam.
Jelgavā, 1926. g.3. sept. L.Ns 1957 26. g.

Priekšsēd. v. (paraksti).
12374 Sekretārs K. Pussars.

Rigas apgabaltie as, Cēsu
apriņķa tiesu izpildītājs.

kura kanc'eja atrodas Cēsīs, Rātnas
ielā Nš 13, pamatojoties uz c.vil proc. lik.
1141, 1146.—1149. p p. paziņo, ka:

1) izpildot Rīgas apgabaltiesas sptie-
dum j, izteiktu v ņas pavēlē no 13. janvāra
19-6. g. Nš 31382 pat piedzīšanu no
Ernsta-Ādolfa Pētera d. Paukiļa par labu
lieansa ministrijas kredita departamentam
Ls 77448,95 ar °/o izdevumiem, kā ati
par labu ci iem kreditoriem, 16. decembrī
19..6. g, pīkst. 10 no rīta Rīgas apga-
baltiesas civilncdaļas sēžu zālē

gardos uairāftsolīianā
Ernstam-Ad'. lfam Pētera d. Paukuļam

piederošu
nekustamu īpašumu,

ksjl atrodas. Cēsu pilsētā, Raunas iela 10
un sastāv no apbūvēta zemes gabala ar
viskm viņas pierietamiem, ar zemes
gtamatu reg. Ns 2C6, kuram ir zemes
kopplatība 849 kvadr. asis un kapitalizētā
ienesīguma ve. tība Ls 31 888.

2) īpašums publiskai ūttupei novēttets
par Ls 133000; bet rolišana, saskaņā ar
civL proc. lik. 1871. p, sāksies no no-
vertešanas, vai priekšrocīgu prasību
sumas, skatoties, kura no šīm sumām
lielāka;

3) bez augšminttās prasības uz īpašuma
ir 60.C0J cara rbļ un Ls 155275,52
hip teku parādu;

4) personām, kuras vēlas ūtrupē dalību
ņemt, ir jāiemaksā drošības nauda desmit
procentes (10°/o) no novērtēšanas sumas,
t. i. ls 13.3C0 un jāiesniedz no tieslietu
ministrijas izdota aplierlba par to, ka
trunētam per onām nav šķēršļu iegūt
pārdodamo īpašumu;

5) personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu
nepiejaistu, ir tādas tiesības jāuzrāda
Ldz ūtrupes dienai;

6) zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Cēsu-Valkas zemes grāmatu
nodaļā;

7) ar visiem rakstiem un dokumentiem,
kas attiecas uz pārdodtmo īpašumu, var
iepaz.ties Rīgas apgabaltiesas 3. civil-
ncdaļas kanclejā.
12?62 Tiesu oristavs O. Luters.



Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

paziņo
^

ka 28. septembrī 1926. g, pīkst.
1 diena, Lielvārdes paga ta .Liel-Druvu"
māja, pārdos Andrejam Slaspoitam
piederošo kustamo mantu, sastāvošu no
viena šķūņa un vienas koka stāvbūves
noplēšanai, vienas ķēves, sešām govīm,
zirga grābekļa, zāles pļaujmašīnas, arkla,
ecešam, taspuskas, ragavām, un otrā
uttupeno vienas ķēves un viena bēri-
raiba ērzeļa un novērtētu par Ls 2870.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas diena uz vietas.

Rīgā, 13. septembrī 1926. g.
13001 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
1 iec. tiesu Izpildītājs

paziņcs ka 28. septembrī 1926. g, pulkst
4 diena, tielvātdes pigasta .Skuju" mājā
pārdos Kārļam Liepiņsm piederošo
kustamo mantu, sastāvošu no 3 govīm,
vienas līnijdroškas, vienas raspuskas,
vieniem dzelzsasu vāģiem, bet otrā

. ūtrupē no 5 govīm, 2 zirgiem un vienas
zāles pļaujmašīnas un novērtētu par
Ls 2600.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo 'mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas. >

Rīgā, 13. septembri 1926. g".
13000 Tiesu izpild. A. Ozoliņš.
UTĪM IIMBIM^MMIMMII ? ? IHII— »!??!?—I? ?III

Citu Iestāžu sludlnBJumL
»- j

Paziņojums.
Finansu ministrs š. g. 11. augustā ap-

stiprinājis 1 atvijas privātbankas 36. un
?8. pantu grozījumus, ar kuriem no-
teikt? , kā bankas valde sastāv no 4 lo-
cekļiem un 2 kandidātiem (36. pants),
kuri paliek šini amatā trīs gadus, pie
kam pēc šī laika notecēšanas pirmajo
divu gadu beigās izstājas pa vienam
loceklim un vienam kandidātam, bet
trešā gada beigās izstājas atlikušie lo-
cekļi (38. pants).

Titdzn. un banku nod. pr-ks
A K 3 c g n s

13011 Revidents V. Gailīts!

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
20. septembrī 1926. g, pulkst. 1 dienā,
Rīgā, Brīvības bulvāri Ns 1, veikalā,

pirdos iisoU
Tebela Fridricha kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 980 un sastāvošu no spo-
guļiem, dēļ viņa 1924. g. °, o°/o ienāk,
nodokļu segšanas.

Rīgā, 13. septembri 1926. g.
12989 Piedzinējs Heibovičs.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka

20. sept. 1926. g, pulksten 2 dienā,
Rīgā, Blaumaņa ielā Nš 8, dz. 15,

liii» niiHiil
Borisa Joffe kustamo mantu, novērtētu
par Ls 701,23 un sastāvošu no galda
un bufetēm, dēļ viņa 1924. g. proc.
peļņas nodokļu segšanas.

Rīgā, 7. septembri 1926. g.
12988 Piedzinējs Heibovičs.

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 21. septembrī 1926. g, plksten 3 dienā,
Liepājā, Marijas iela Ns 7, dz. 13,

pārdos ittiluīDl
Rojengarten Ābrama kustamo mantu,
novērtētu par Ls 70 un sastāvošu no
trimo spoguļa, dēļ viņa 1925. g. ienāk,
nodokļa segšanas.

Liepājā, 13. septembrī 1926. g.
12972 P.edzlnējs (paraksts).

Rīgas policijas VII iec. priekšnieks
š. g. 29. septembri, pulkst. 10 no rīta,
Rīgā, Avo'u ielā Nš 13, dz. 5.

pšis mlMM
Jāņa Reinsona mar.tu —.ozolkoka bu-
ieli, rakstāmgaldu, ēdamgaldu, trimo
spoguli, krēslus, gleznu, gultu un citas
lietas, Rīgas muitai valdes pras.bas
liet?.

Pamals: Rīg rnuit. vaid. kontrab.
nod. raksts Ns 13276, no 31. aug. š. g.

Rīgā, 10. sept. 1926. g.
13017 Iecirkņa priekšn. (paraksts).

Rīgas muita izsludina par nederīgu
pazaudēto 1926. g. 12. jūnija firmas ,A.
Stamcke & Co" Rīgas muitas preču
muitošanas kv.ti ser. D. Nš 12844 uz
nomuitotām 48 mucām at bencinu, svara
9283 kg. pēc 1923. g preču pārbaudī-
šanas dokumenta Nš 22467, kuģu kravas
saraksta Nš 407, kcn. Nš 114. 12937

Rīgas pol. VI lec. priekšn. izsludina
par nederīgu nozaudēto 3. daļas rezer-
vista apl. Ns 71671, izdotu 5. decembrī
1925 g. no Rīgas kāta apr. pr-ka uz

Josifa Peizaka d. Fridlendera v. 12930

Nozaudēta un rzskatsma par nederīgu
Latvijas univet.-Kates tautsatmniecibasun

tiesību zinalņu fakultātes, stud. Rūdolfa
Springa, matr. 3027 . lekcijas grāmatiņa.
12935

Zemkopības min. kuitur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris i. g.
6. septembrī ir apstiprinājis Sikšņu purva
un apkārtnes meliorācijas sabiedrības
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas sa-
biedrību reģistra 141. lp. ar Nš 141.

Sabiedrības valdes sēdeklis Stelpes
pagasta.

Nodaļas vad. A. Ķ u z e.
12858 Datbvedis F. Briedis.

Rīgas pol. VI iec. priekšnieks izslu-
dina pai n;derīgu nozaudēto 3. daļas
rezervista apliecību Ns 5103, izdotu
26. janv. 1926. g. no Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-kā uz Antona Teklas dēla
Kanuana v. 13005

Zemkopības min. kuitur-
techniskā nodaļa

paziņo, ka zemkopības ministris š. g.
6. septembrī ir apstiprinājis Ļutovcu
meliorācijas sabiedrības .Osune' sta-
tūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 142. lp. ar Nš 142.

Sabiedrības valdes sēdeklis Osune»
pag. valde, Daugavpils apr.

Nod. vadīt. A. Ķuze.
12857 Darbvedis F. Btiedis.

Liepājas pi:s. II lec. poL pr ks izslu-
dina par nederīgu nofaudeto karaklaus.
apliecību Nš 14,'<6465, izd. 27. okt.
1921. g. no Rīgas kara apr. rr ka dz
19J0. g. dzim. Bliznijanska Georga Jē-
kaba d. vārdu. 12973

iespiests Valsts tipograiijā

Ludzas apr. priekšnieka pal. I Ik.
data zinātņu , ka deļ soda naudas pie-
dzīšanas no pils. Geronima Staņislava d.
Ļaguškina, Ciblas pagazlā Lopstu
ciemā 27. septembrī š. g, pīkst. 12 dienā

atklutfl vairāksolīšanā
pret* tūlītēju samaksu pirdos pils. Ļa-
guškina kustamo mantu, sastāvošu no
vienas aitas.

Uzzināt novērtējumu, kā ati apskatīt
pārdodamo aitu, vatēs pātdošanas
dienā uz vietas.

Ludzā, 12. sept. 1926. g. Nš 3106.
12966 Ptiekšn. pal. (paraksts).

Biuskis apr. pr-ka palīgs
II iecirknī

dara zināmuvisplrībai, kaš. g. 30. sept,
pulksten _ 10 no tīta, Bātbeles pagastā,
Ķeru mājas pārdos 12978

ii viKioini
pilsonei Minnai Dumpe piederošu vknu
nekultu ttidzu kaudzi, novērtētu par
Ls 25 — dēļ ienākuma nodokļa par
1S25. g. Ls 16,10 ar °/o piedzīšanas,
saskaņā sr Tiešo nodokļu departamenta
rakstu no 28. jul. š. g. zem Nš 127149

f Dažādi sludij#ļļļ^ >

A/S „Zundes zāģ^' I

ārkārtēji) aili «*
8. oktobrī 1926. g, P"**",,
kantotī J Lavton, Kr. B«°»

Dienas kSrtib*-

1) Valdes ziņojums.
2 Revizijas korn.s» s »£
3) Likvidācijas komisijas

4) Pieprasījumi.
13008

Tāšu pagasta
Liepājas apr. I pakāpes pam

citreizējas

otrā «īsini»[
notiks š g. ZV. scp< ^fļ^HPieteikšanas, petsonigi vai

g
pie pag. padomes.

12884 PagJ^ I

Dolespasasfom (Rīgasapr.)
jairnfiuvetai

Pulkārnžs pamatskola! valadzīgi
skolas pārzinis

un ^

skolotifs-ia
ar pilnas ramatfkolas skolotāju tiesib».
Kandidātus tes lūdz ierasties pie ;
padomes, Doles pagasta nama, 22. Sļ)
tembri š. g., pīkst. 14, līdzi 0<
kumentus pa; izglītību un li«MJ
nodarbošanās, kā ari apriņķa vai
ārsta apiecību par veselibts sia-
Rakstiski pieteikties, iesūtot va;
dokumentus, var līdz velēšanu
pie pagasta valdes. $. ļAutobusu satrsme no Kigas » Ij
laukuma un Btīvības bulvāra ui ļ r
Ķekavu ļ |
12797 1* j>ag3sta_vs».

Jaunfatgales apr. pr-ka
palīgs II iecirknī

paziņo, ka 26. septembri 1P26. g, tlkst.
10 diena, Balvu pagasta, pie vecākā
kārtībnieka kanclejas

pārdos vairāksolīšanā
Nikolaja un Teodora Šabanovu
kustamo mantību — astoņ s zosis, no-
vertēt3S par Ls 25,80, ienākuma nodo-
kļa piedzīšanai, saskaņā ar tiešo no-
dokļu departamenta 1. jūlijā š. g. rakstu

Nš 18238/.
Apskatīt pārdodamo varēs pārdošanas

dienā uz vietas.

Balvos, 10. sept. 1926. g. Ns 5793
12918 Priekšn. palīgs K. Mednis.

Rigas opr. vidum
Pļaviņas, vajadzīgs

niKidikosili
Pieņemšana š. g. 17. sept., pīksi

ro rīta, Rīgas apriņķa valde, L
ielā Nš 24 _J3ļ&

Jēkabpils apr. 5
valsts zemju inspektors

29. septembrī 1926, g. Jā
Pasta iela Ns 64, inspekcijas kanefe
telpas, pīkst. 11 dienā,
iznomās vairāksotis

uz vairākiem gadiem

zvejas nesitīs
Daugava, Dignājas pag. bij. Dūņu kroga
robežas. Piesolījumi iesniedzami līkai
slēgtas aploksn??, apmaksājot tos u
80 snt. zīmognodokli un pievieno
pusi no piesoli as sumas kā drošības -
naudu.

Tuvākas ziņas un paskaidrojumus var
dabūt inspekcijas kanclejā.
12968 Va'its zemju insocktcrslc;

Jelsav.filli.inaiiLHinJii).)iiuļk,
dara zināmu, ka trešdien, 29 «.„,

i&fr &3tfN?Si
alta ?5iiiii

dažādas bankā ieķīlātas un termins
izpirktas lielas. '"

Piezīme: Zelta un sudraba lietas «.
4

)aga nola.-tot ban'cā vēlētais lidzt '
22 septembrim, pretējā Radījumā
nodos prove _s valdei apzīmogošanai ™bits jāmaksā ptovesSzdevumi '
!5™ ' v,«.

Paziņojums.
1926. g. 7. septembrī finansu minis'.ris

apstiprinājis statūtus
akciju sabiedrībai

,.Sērkocfņu fabrika „Komet",
kuras mērķis ir: iegūt pārņemt pa-
plašināt, būvēt un izmantot sērkociņu
fabrikas Latvijā un ārzemēs.

Pie nodibināšanās s-ba pātņem savā
Īpašumā komandit sabiedribai „Sētkociņu
fabtika Komet, Keller & Ko", piederošo
sērkociņu fabriku Rīgā, Bišmuižā, Gulbju
ielā 4/12, ar visiem aktiviem un pasiviem.

Dibinātāji ir: Otto Kellers, dz. Rīgā,
Aspazijas bulv. 6; Otto Liemke, dzīv.
Betlinē; Ādolfs Nau, dzīv. Hamburgā;
Teodors Šillers, Rīgā, Kapseļu ielā_ 12;
Voldemārs Pussuls, Rīgā, L. Pils ielā 18.

Pamatkapitāls Ls 600,0.00,— , 600 akc.
par Ls 1.000,— katra. Valde atr. Rīgā.
Tirdz'. un banku nod. pr. A. Kacens
13009 Revidents A. Zalpeters.

: ^^«-g

tanī miifTiiitin kkur1926. gada 14 k !*•'Iznāknsi un dabūjama ' v^,tn,c«
Pin. i. istabā , ki *^W« Pieprasījumi^81

^Burtnī ca mgk.ibez piesūtīšanas Ls n\, *« piesūtīšanu ))\\
aatntj; ^110) Noteikumi pat kuģnierfh,

111) Noteikumi par lfiulrM . -
mācības iestādēm, "^«'mniecia^ I

Bauskas^pTpTiei^ j
palīgs || iec a

s. g. 30. septembrī, nīkst m -.-
beles pag. Vangu mājās

I0 "'

pMb itllitl mmm
pilsonim Edvīnam Lipstam ^i ^mantu, sastāvošu no vieniem
vāģiem un viena divlemešn Zvērtētiem par Ls 8!\ dēl ienS^r a)-
dokļa pat 1925. g. Ls el'a't"fanas, saskaņa ar tiešo rodokhtamenta rakstu Ns 12x91 f\
1926- g- V

Paziņojums.
1926. g. 7. sept. finansu ministris ap-

stiprinājis statūtus
tirdzniec. un rūpniecības akciju s-bai

,.Unitos",
kūjas metķis ir:

a) ražot un izgatavot ka zīda triko-
tāžu, tā ari citus audumus un preces;

b) tirgoties ar minētām precēm kā La-
tvijā, tā ari ārzemēs uz sava teķina un
komisijā;

c) iegūt, ierīkot un izmantot dažādus
tekstila un citus rūpn. uzņēmumus.

Pamatkap. Ls 100.000—, 1000 akcijas
par Ls 100,—. Valde atrodas Rīga.

Dibinātāji ir: _ Izrae's Kutners, Rīgā,
Rūpniecības ielā 1-b; Haims Duhanovs,
Rīgā, Pioneru ielā 1; Šaje Melman, Rīgā,
Ausekļa ielā 4/4; Hava Melman, Rīgā,
Ausekļa ielā 4 4; Sprinca Kutnets, Rīga,
Rūpniecības ielā 1-b, dz. 3.

Tirdzn un banku nod. pr. A. K a c e ns.
13010 Revidents A. Zalpeters.

izsole.
Rucavas malta,

pamatojoties «z muit. lik. §§ 1157 un
1158, 1926. g. 7. oktobrī, pl. 12,
Liepājas apr., Rucavas pag , Papes ciemā,
Kurša mājā,

pārdos

obrtitīii muti miMml
Miķeļa Gaure, Jura un Miķeļa Bože-Be-
ķerakenrabandas ietāNs16— 1925/26bg.
konfiscēto zvejnieka laivu, ozola koka,
4,65 m gara,2,12 m plata, 0,97 m dziļa,
egles koka masti ar vantēm, e.ikuts
dzelzs, svarā 4 kg, virves lietot. 94 m
garumā, egles koka airi 3 pā{i un buras
lietotas 2 gab , novēttets kopā par Ls 30.

Minēto laiku un piederumus var ap-
skatīt Kurša mājā ati iepriekš ūtrupes
dienas.

Rucavā, 1926. g. 10. sept. N° 1337
Muitas priekšnieks Rozenta-ls.

12S80 Datbvedis Fogels.

Bērnu vecākiem.
Pamatojoties uz Likuma par Latvijas izglītības iestādem. Rīgas pilsētas

skolu valde aizrāda bērnu vecākiem, ka bērni 7—14 g. vecuma obligatoriski
jāsūta skolā. Par skolas neapmeklēšanu tekoša mācības gadā skoluvalde pie-
dzīs no bērnu vecākiem vai darba devējiem, kuri bērnus aiztur, likuma paredzēto
soda nsudu. Bērnus, kurus slimības vai citu apstākļu dēļ nav iespējams sūtīt
skolā, tāpat bērni, kuri mācās mājā, jāpieteic skolu valde, 1 Ķēniņa iela 5, ist. 44.

12934 Skolu valdes priekšsēdētājs J. Aberbergs _

Vecsalaces virsmežniecība

pārdos mutiskā izsolē
21 oktobrī 1926. g, SaPcgrīvē, Saviesīgās biedrības telpās,

augošu mežu un vējlauztus kokus pēc platības
un celmu skaita:

I ircitkna mežniecības Vecsalaces novadā, pavisam 13 vienības vērtībā
no Ls 10— līdz .073,—.

II ieci kņa mežniecības Sveiciemas novadā, pavisam 46 vienības, vērtībā
no Ls 57,- līdz 1787—.

V iecirkņa mežniecības Vecsalaces un Sveiciema novados pavisam 40
vienības, vērtība no Ls 20,— līdz 388,—.

Izso'e sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīspersonas, kuras iemaksās izsoles komisijai 10 ptoc.

drošības naudas no novērtētas sumas, kura pec nosolīšanas jāpapildina līdz
10 proc. no pilnas nosolītas sumas.

Virsmežniecība pat ar tev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības
pec saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņa mežziņiem.
12853 Ttfcsoloce» Plramcžniecida.

Tukuma virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē
1926. g. 20. oktobrī, Bukuma apriņķa valsts zemju inspekcijas telpās, Tukumā,

Pils ielā Ns 14,

augošu mežu uz piegriezumiem pie saimniecībām
un valsts mežā pēc platības un celmu skaita:

I. iec. mežniecībā, Slokenbergas novad, pavisam 36 vienības, vērtībā
no Ls 48,— līdz Ls 1267,—;

II iec. mežniecība, Tukuma un Aizpūres novados, pavisam 9vienības,
vērtībā no Ls 18?,— ldz Ls 2420,—;

III iec. mežniecībā, Tukuma novada, pavisam 13 vienības, vērtība no
Ls 85— līdz Ls 445,-.

Izsole sāksies pīkst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras Nemaksās izsoles komisijai 10% dro-

šības naudas nenovērtētās sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10%
no pilnas nosolītas sumas

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

Tuvākas ziņas vitsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu mežziņiem.
12983 giiftuma PtrsmeŽTaiecifeo

t&afdones sēravotu direkcija
izdos š. g. 7. oktobrī, pīkst. 15, savā kanclejā,

palīgi izsolē mut. un rakst. vairāksolīšanā
Baldones sēravotu tramvaja liniju „Baldone-
Daugava" un ,,Daugava-lkšķt e ' eksploatēš.
uz 6 gad., pasažieru un preču pārvadāšanai.

Pārstrādātos noteikumos paredzēti daži atvieglojumi. Nomniekam uz līnijas
.Baldone-Daugava" jāiekārto kustība ar motoru. Torgu drošības nauda 1. līnijai.
Ls 3C0,—; 2. līnijai Ls 150,—. Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar
80 sant. zīmogmarkām tiks pieņemti direkcijā 1 dz pulkst. 15 tergu dienā
Tuvāki noteikumi ieskatāmi kattu ditnu veselības departamentā un Baldones
sēravotu direkcijā no pīkst. 12—14. 13C07

Baldones sēravotos, 1926. g. 12. septembri. Direkcija.

jfpriņiza cefu inženiers (Rīga,
savā kanclejā Rīgā, lāčplēša ielā 24, dz. 8, š. g. 27. sept, pīkst. 10, izdos jauktā izsolē:,

1) dzelzsbetona caurtekas d = 100cm jaunbūves datbus uz RIgas-Daugavpils
II a šķ. ceļa 63,180 km. Dtošibas nauda Ls 230,—;

2) Ropažu muižas tilta mūra balstu remonta darbus pār L. Juglu uz Ropažu-
Podkāju II b šķ. ceļa Drošības nauda Ls 80,—;

3) caurtekas Nš 16 d = 80 cm pārbūvi km 19,584 uz Rigas-Jelgavas šosejas.
Drošības nauda Ls 150,—.

Tuvākas ziņas kanclejā. 2* 12924

Muitas departaments
iegādās saskaņā ar^techniskiem noteikumiem š. g. 27. septembri, pīkst 12 dienā,

rakstiskā un galīgā izsolē
sekošo: 1294 m mēteļu tumši pelēku vadmalu. Dtošibas nauda Ls 2020,—;

1385 m uzvalku tumši pelēku vadmalu. Dtošib:s nauda Ls 1580,—;
40 m tumši zaļu iekantējumu vadmalu. Drošības nauda Ls 60,—.

Piegādāšanas termiņš 10 nedēļas, skaitot no pasūtījuma saņemšanas dienas.
Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar uzrakstu .Muitas dep-ta vadmalas izsolei š. g.
27. septembri,' iesniedzami līdz izsoles atklāšanai, muitas dep ta administratīvas
nodaļas apgādes ga'dā, Rīgā, Valiemāra ielā 1 a.

Izsoles dalībniekiem pirms izsoles atklāšanas drošības nauda jāiemaksā
muitas dep ta administratīvai nodaļai.

Ar sīkiem izsoles un techniskiem noteikumiem var iepazīties mu'tas dep-ta
apgādes galdā. Rīgā, Vald-māra ielā 1 a, darbd ēnās no pīkst 9—15. 12929



Mežu departaments *
nārdos jauktā izsolē 1926. g. 20. oktobrī, Rīgā, Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā Nr. 13, augošu mežu no sekošām
^ virsmežniecībām:

Z Kādas virsmežniecības, novada,

H apgaitas un kvartāla
?

Gulbenes virsmežniecībā.
I iec. mežniecībā.

Vecgulbenes novadā.

, ošupu 14. apg., c. 1926. g., kv. 219
atd. 1 un 2 - kv- 22° atd- 2- kv- 227
atd 1 un 2, kv. 230 atd. 1 un 2,
kV

'234 atd. 3, kv. 236 atd. 1, kv.
237 atd. 1, kv. 238 atd. 1, kv. 239
atd. 6 un 7, kv. 242 atd. 1, 2 un 3,
kv. 245 atd. 1, kv. 246 atd. 1, kv.
249 atd. I

, Knerša 19. apg., c. 1926. g., kv. 35
-

atd 3 un 4, kv. 36 atd. 2, kv. 40
atd 1 un 2, kv. 41 atd. 2, kv. 42
atd. 1, kv. 50 atd. 1, kv. 51 atd. 3

i Parka 12. apg., c. 1926. g., kv. 209
atd. 2 • •

II iec. mežniecībā.
Vecgulbenes novadā.

4 Augstsaliešu 18. apg., c. 1926. g., kv.99
atd. 3, kv. 100 atd. 9, kv. 101 atd. 3
„n 4 kv. 102 atd. 5, 6 un 7, kv. 117
atd 1 un 2, kv. 118 atd. 1, kv. 131
atd. 1, 2 un 3, kv. 134 atd. 1, kv. 150
atd. 1,2 un 3, kv. 151 atd. 1, kv. 166
atd. 1

5 Ezernieku 15. apg., c. 1926. g., kv. 250
atd. 1, kv. 251 atd. 1, kv. 253 atd. 1
un 2, kv. 254 atd. 1, kv. 255 atd. 1,
kv. 256 atd. 1, 'kv. 258 atd. 1 un 2,
kv. 261 atd. 3, kv. 262 atd. 3, kv. 272
atd. 3, kv. 273 atd. 1, kv. 279 atd. 3

III iec. mežniecībā.
Jaungulbenes novadā.

6. Krimu 25. apg., c. 1926. g., kv. 43
atd. 1, kv. 70 atd. 1, 2 un 3, kv. 69
atd. 1, 2 un 3, kv. 68 atd. 1, 2, 3 un 4,
kv. 99 atd. 1 un 2, kv. 98 atd. 1 tin 2,
kv.97atd. 1 un 2, kv. 135 atd. I un 2,
kv. 134 atd. 1 un 2, kv. 133 atd. 1

7. Jaunzemu 23. apg., c. 1926. g., kv. 15
atd. 1, kv. 14 atd. 1 un 2, kv. 13
atd. t un 2, kv. 25 atd. 1, kv. 22
atd. 1,2 un 3, kv. 21 atd. 1, 2 un 3,
kv. 20 atd. 1 un 2, kv. 18 atd. 1,
kv. 34 atd. 2 un 3, kv. 36 atd. 1 . .

IV iec. mežniecībā.
Jaungulbenes novadā.

8. Dtavnieku 28. apg., c. 1926. g., kv. 80
atd. 1, kv. 81 atd. 1 un 2, kv. 82
atd. 1, kv. 84 atd. 1 un 2, kv. 85
atd. 1 un 2, kv. 86 atd. 1, kv. 87
atd. 1, kv. 88 atd. 1, kv. 89 atd. 1,
kv. 115 atd. 1,2 un 3, kv. 117 atd. 1,
kv. 150 atd. 1, kv. 152 atd. 1, 2, 3 un
4, kv. 153 atd. 1, kv. 154 atd. 1, kv.
155 atd. 1, kv. 156 atd. 1, kv. 116
atd. 1 un 2 -

Pārdos „ Drošīb. nauda .i M

% "~Ā~" I latos -i
1-S %t Koku suga fj |- i

' |- Piezīmes

o-5 Z-ā 2 li pž -5.se
ņs ž-3 <~

Saudzējama jaun-
audze.

4

26,82 — egle, apse, bērzs, alksn., osis, priede,oz. 31592 1580 1580 —

12,08 — egle, apse, alksnis, ozols, osis, bērzs, pr. 12559 628 628 —

2,62 — egle, bērzs, alksnis, osis, apse, priede 2904 145 145 —

Saudzējama jaun-
audze.

i
14,81 — egle, bērzs, apse, alksn., priede, os.,oz. 10308 516 516 21

, Saudzējama jaun-
audze.

18,09 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., oz., os. 11475 574 574 16

40,36 — egle, osis, alksn., bērzs, liepa, apse 33766 1088 1088 —

I. „ .
i Saudzējama jaun-
ļ audze.

33,52 — egle, osis, priede, liepa, alksn., bērzs 20886 1045 1045 174ļ

Saudzējama jaun-
audze.

53,88 — egte, alksnis, apse, osis, ozols, bērzs 35561 1778 1778



' a, Drošīb nauda Jc ^"""^
Pārdos| latos '£|

5? r i ' l<S* O Š a r* ""^
c Kādas virsmežniecības, novada, Jj ?

£.0 Koku suga g 13 11|i. a Pie;,
> apgaitas un kvartāla «fa I - I ?§« =1 »2
a Sž z5 z .s- li <^

V iec. mežniecībā.
Tirzas novadā.

^
Kaidagu 31. apg., c. 1926. g., kv. 101

atd. 1 un 2, kv. 115 atd. 3, kv. 114
atd. 4, kv. 113 atd. 5, kv. 112 atd. 6
un7,kv. 105 atd. 11, kv. 111 atd. 12, Atstājami 127.
kv 84 atd. 13. kv. 80 atd. 14 un 15, koki.
kv. 81 atd. 16, kv. 94 atd. 17, kv. 76
atd. 18, kv. 75 atd. 19, kv. 73atd. 20,

Sd^kV^aAfurfio
1
.

09
45,07 priede, egle", bērzs, apse, alksnis. . . 3734, .867 ,867 1,»

VI iec. mežniecībā.
Blomes novadā.

10. Melderu 5. apg., c. 1926. g., kv. 66

K-A i^? ff"A 2d.?.'*.: 21,19 priede, egle, bērzs, apse, alksnis/ osis ,5532 777 777

Kārķu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Turnas novadā. . „ *

1. Apg. 1, kv. 8, c. 1926. g. atd. 1 . . . 2,77 priede, egle, bērzs, alksnis, apse.. . 0235 200 312 40 Saudzējama ata»
2. ApI. ļ/ķv. 16 C 1926 I atd.. . . . 1,05 _ pnede, ege, ez - ; _; ;;;;; gļ 2°ļg J
3. Apg. 1 kv.9 13 un 15 - 556 pnede egle oerzs

^ ^
6g , SaU(Wj

fiaj^fc-AfcVKi: ; = ffiS-S*' ? ::::: S S .» =' **'
6. Apg. 2, kv. 32, Aizvalde — l°3 pneae, egie

Vec-Kārķu novadā. _
7. Ag.4 Vārnsi.ā C.925.g. atd.6 . 0,80 - priede? eg£ bērzs ... - - - - - 1500 70 75

-ļ

:.AP l:I;&:2^-iSgafd2:;: 2$ = S:KfcS.S«.«s.. gg a «
10. Api. 5* ,kv. 25', c 1925. 1 atd.l .. . 1,20 egle, priede, bērzs, apse 1530 80 77

~ļ^ ^
,1. Ag.5,kv.25,c.l924.g. atd.4. . . 1,23 - egle, priede bērzs, apse 3290 80 165 -/

^gj»
12. Apg. 5 kv.19 c. 192C.g. atd.l. . . 1,15 - ege priede, bērzs II10 56 56 saudzējama atj

13. Apg. 5 kv. 26 c. 1926. g. atd.l. . . 1,35 - priede, egle bērzs, apse ? 4400 100 220 19

14. Apg.6 „MežsaIas", cl 924. g. atd. 2 - 425 egle, priede, bērzs. . 1790 90 90 -

15. Ap|. 6 kv., c. 1926. g. atd. 1. . . . 1,51 - ege, priede, bērzs, apse 4580 00 229 -

16. Apg.6 kv. 13 c. 1926. g. atd. 1. . . 1,31 - ege, pnede, apse, bērzs 2325 00 17 -

17. Apg. 6 kv. 27 c. 1926. g. atd.l. . . 0,95 - ege, pnede, bērzs, apse 2060 00 103 -

18. Apg. O^ kv. 27^ 0. 1924. g. atd.l. . . 2,37 — egle, priede, bērzs, apse 6875 120 J44 — Saudzējam

Jaun-Kārķu novadā.
19. Apg. 7, Lāču kastē, c. 1925. g. atd.l ,„„ .„.

un Raga silā, c. 1925. g. atd. 2. . 2,22 - egle, pnede, alksnis, bērzs, apse . . 3575 130 184 -)

20. Apg. 7, Pusmuižas silā, c. 1926. g. . n „„ nF. 1S
afd j ... 0,98 — egle, priede, bērzs 2700 90 tdb 1»

21. Apg. 7, Muižas silā," c. 1926. g. atd. 2 0,67 — egle, priede, bērzs 970 49 4J —

Ērģemes novadā.
22. Apg. 9, pie līnijas, c. 1925. g. atd. 1,3,

Pakula nogab., c. 1925. g. atd. 4,
Beku rozā, c. 1925. g. atd. 5, Mež- ? .
Jāna cejmalā, c. 1925. g. atd.6. . 3,05 — egle, priede, apse, bērzs 368 180 184 8

23. Apg. 9, Avotiņa mežā, c. 1926. g. atd.3 0,72 -. priede egle bērzs, apse 830 42 42 -

24. Apg. 9, Gravsilā, c. 1926. g. atd.4. . 1,08 — egle, priede, bērzs 1185 60 00 141 Saudzējama ataugi

II iec. mežniecībā.

Naukšēnu novadā. \
25. Apg. 16, kv. 12, c. 1921. g. atd. 2 un

kv. 13, c. 1923. g. atd. 2 5,88 - egle, priede, bērzs 2185 110 110 -

26. Apg. 16, kv. 20, c. 1924. g — 211 egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 810 40 41 —

27. Apg. 17, kv. 23, c. 1921. g 1,16 — priede, egle, bērzs. . 290 15 15 —
\ Atstājami izzinu':

28. Apg. 17, kv.9, c. 1926. g. atd.l. . . 1,11 — priede 230 12 12 —) sēklinieki.
29. Apg. 17, kv. 14, c. 1926. g. atd. 1 . . . 1,23 — egle, priede, bērzs, alksnis, osis . . . 2090 70 105 —ļ
30 Ane 17 kv. 29. c. 1926. g. atd.l. . . 1,78 — egle, alksnis, bērzs, priede 1570 79 79 —
31 Apg 17 kv. 30; c! 1926. g.. atd.l. . . l|02 - elle, alksnis, bērzs. 800 40 40 - Saudzējama i»f

32. /pg. 18, kv. 37, c. 1921. g. atd. 3,
kv. 47, c. 1921. g. atd.4 2,00 — egle, priede 880 44 44 —>

Atdala 3 cērt»
33. Apg. 18, kv. 51, c. 1926. g. atd. 1, 1 tikai nifflMg

2 un 3 3,62 — egle, priede, alksnis, bērzs, apse. . . 2800 140 140 — \ koki un šauda
jama jauna*

34. Apg. 18, kv. 55, c. 1926. g. atd.l. . 2,31 — egle, apse, alksnis, bērzs, osis. . . . 1470 74 74 — Saudzējama ataug



Pārdos „ Drošīb. nauda _± „.
T —;— g latos i S

* Kādas virsmežniecības, novada, «š£ „ , i#g —-—^~ gi
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ļr,a 18 kv. 55, c. 1926. g. atd. 2 . . . 2,00 — egle, apse, alksnis, bērī . . . 1900 95 95 —1
35- Apg- ļ».63 c J922. g. atd. 1 un
* ' Pf,' 64 c. 1922. g. atd. 1—5. . . 5,00 — priede, egle, bērzs 204o 132 132 —

x„e 19 kv. 60, c. 1926. g. atd.l. . 1,50 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis. . . . 1570 79 79 —
£' Ane la 'kv.Tl. c. 1926. g. atd. 1 . . . 0,98 — egle, bērzs, alksnis, apse. osis. ... 890 45 45 —
*;' ing 20, kv. 66, c. 1923. g. atd. 1—3, Saudzējama atauga.
S- kv 67, c. 1923. g. atd. 7, kv. 76.

r ,«23. g. atd. 8 un 9, kv. 75, c.
1023 g. atd. 10, ,1, 13, 14, kv. 81,

c 1923 g. atd.21,kv.74,c. 1923. g.
atd 19 9- 79 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse. . . 4500 225 225 —

. ing 20. kv. 66, c. 1924. g. atd.l. . — 271 priede, egle, apse, alksnis, bērzs. . . 2075 80 104 —
*pg v| kv. 92, c. 1926. g. atd.l. . 1.45 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse . . . 1030 52 52 —\
2" Aoe 21, kv. 100, c. 1926. g. atd. 1. . 2,33 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse, osis 2000 120 133
a \oe 21, kv. 106, c. 1926. g. atd. 1 . . 0,99 — egle, alksnis, bērzs, apse, osis . . . . 620 31 31 —
Z \ol 22. kv. 107 un kv. 129, c. 1921. g. 4,50 — egle, priede 230 12 12 —
« Anl 22, kv. 119, c. 1926. g. atd. 1—3 3.72 — egle, bērzs, alksnis, apse, osis. . . . 3720 100 186 — c ...45. apk- "' b . > , k > Saudzējama atauga.

III iec. mežniecībā.
Pedeles novadā.

& Aoe 10.- 1924b. g. atd. 16 un c.
1925. g. atd. 13—19 9,13 — egle, priede, bērzs, alksnis; apse. . . 7010 325 351 121

m Apg li), c. 1924b. g. atd. 15. ... — 156 egle, priede, bērzs, m. alksnis, apse . 530 27 27 —
ipg 10, Bunda m., c. 1926. g. atd.l 0,78 — egle, priede, bērzs 157 79 —

t Vne 10, Kanepa m.. c. 1926. g. atd. 2 0,92 — priede, egle 1165 59 59
,g., kv.', c. 1925. g. atd. 4, 5,

kv. 24, c. 1925. g. atd. 7, 8 un pie Isaudzēiama atauga
L'guiisstaba, cirsma 1925. g. atd. 6 3,22 — priede, egle, bērzs, apse 5035 210 252 11
,o 11, kv. 63, c. 1925. g. atd. 1,

kv 64, c. 1925. g. atd. 2, kv. 66,
c 1925. g. atd. 3 2,97 — priede, egle, bērzs, apse 4085 200 205 ? —

h Muižas apg. Zūpē.c. 1924b. g. atd. 6 — 276 priede, egle 1210 50 61 —
v,g II, kv. 68, c. 1926. g. atd. 2 . . 1,12 — priede, egle, bērzs 2720 100 136 —
\ng 11, kv. 44 16, c. 1926. g. atd.4 1,32 — priede, egle, bērzs, apse 2390 100 120 —

55 Apg. Il. Ugunsstaba, c. 1926. g. atd. 6 1,14 — priede, egle, bērzs 2080 100 104 20

Liellugažu novadā.
« Ape 12, kv. 20, c. 1926. g. atd.l. . 1,41 — egle, priede, bērzs 1000 50 50 —
B Apg 12, kv. 21, c. 1926. g. atd. 2. . 1,56 — priede, egle, bērzs 1785 90 90 23

og. 12, kv. 13, c. 1925. g. atd. 1,
kv. 8, c. 1925. g. atd. 2, kv. 7/8,
c. 1925. g. atd 3 kv. l, c 1925. g

^ Saudzējama atauga.
atd. 4, kv. 2, c. 1925. g. atd. 5, kv. 6, I '
c. 1925. g. atd. 6 un 7 5,06 — egle, priede, bērzs, apse 4640 200 232 —

Apg. 12, kv. 17, c. 1925. g. atd. 8,
kv. 18, 'c. 1925. g. atd. 9, kv. 20,
c. 1925. g. atd. 10, 11, kv. 21, c.
1925. g. atd. 12, 13, kv. 13, c. 1925.g.
atd. 14 4,93 — priede, egle, bērzs, apse 4300 200 218 —

10 Apg. 12, kv. 13, c. 1926. g. atd. 3 . . 1,50- — priede, bērzs, egle 1810 91 91 23
51 Apg. 12, kv. 15, c. 1926. g. atd.6. . 1,20 — priede, egle, bērzs 2090 100 105 21
62. Apg. 12, kv. 17, c. 1926. g. atd. 7 . . 1,25 — priede, egle, bērzs 1265 64 64 15

Lugažu novadā.
63. Apg. 13, c. 1924. g. atd. 8, jauns. 23F — 278 priede, egle, bērzs 3925 60 — —
64. Apg. 13, c. 1924. g. jauns. gab. 24F,

atd. 6 9,80 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse. . . 2275 114 — — . . . ..
65. Apg. 14, Smilškalnā, c. 1926. g. atd. 1 1.40 — egle, priede, bērzs, apse 2000 100 100 — ™"«ami koki

66. Apg. 14, Trakā purvā, c. 1926. g. /xm "'-
atd. 2 0,64 — egle, priede, apse 775 39 39 —

67. Apg. 14, ap Krančiem, c. 1926. g.
atd. 3 1,12 — egle, priede, bērzs, apse 2230 80 -.112 —

68. Apg. 15, Lēģerī, c. 1926. g. atd. 2 . . 1,20 — priede, egle ' 2000 80 "lOO 10
69. Apg. 15, Lēģerī, c. 1926. g. atd. 3. .? 1,60 — priede,egle 2080 80 104 —

Omuju novadā.
70. Apg. 24, kv. 44, c. 1925. g. atd.l. . 2,30 — egle, priede, alksnis, osis, bērzs, apse 4900 80 245 10
71. Apg. 24, kv. 44, c. 1925. ģ. atd. 2 . . 2,20 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . . 2100 80 . 105 17
72. Apg. 24, kv. 58, c. 1925. g. atd. 3. . 3.10 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse . . . 3750 100 188 16
73. Apg. 24, kv. 66, c. 1925. g. atd.4. . 0,50 — egle, priede, bērzs 745 38 38 8
74. Apg. 24, kv. 80, c. 1926. g. atd.l. . 1,20 — egle, priede, bērzs, apse 1868 70 94 9
75. Apg. 24, kv. 58, c. 1926. g. atd. 3 . . 1,50 — priede, egle, bērzs 1080 54 54 15 Saudzējama at,
76. Apg. 24, kv. 44, c. 1926. g. atd.4. . 1,40 — egle, bērzs, alksnis, apse, osis. . . . 1170 59 59 —
77. Apg. 25, kv. 3, c. 1924. g. atd. 1—3,

kv. 12, c. 1924. g. atd. 4, kv. 19,
c. 1924. g. atd. 5 7,50 — priede, egle, bērzs 3766 189 189 —

78- Apg. 25, kv. 10, c. 1925. g. atd. 1. . 1,40 — egle, priede, apse, bērzs 2240 60 112 28
Apg. 25, kv. 13, c. 1925. g. atd. 2 . . 2,80 '— egle, priede, bērzs 4200 100 210 40

»? Apg. 25, kv. 3, c. 1926. g 1,70 — priede, egle, bērzs 2040 80 132 21
5J- Apg. 25, kv. 10, c. 1926. g. atd. 5 . . 1,50 — egle, priede, alksnis, bērzs 2010 80 131 21
KApg. 25, kv. II, c. 1926. g. atd. 6. . 1,50 — egle, priede, apse, bērzs, alksnis . . . 3300 80 165 llJ
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83. Apg. 26, c. 1925. g. jauns. gab. 16F 7,72 — egle, priede, bērzs, alksnis apse.. . 3705 185 _»

84. Apg- 26 c. 1925. g. auns. gab. 17F 4,90 - egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 277 14 - -ļ^ J**»*
85. Apg. 26 c. 1925. g. jauns. gab. 95F 15,00 - egle, bērzs, alksnis, apse 9490 400 - _ _j zem 10

^
86. Apg. 26, kv. 40. c. 1926. g. atd. 1 . . 4,00 — egle, osis, apse, bērzs o' oa 55 —
87. Apg. 26, kv. 51, c. 1926. g. atd. 2. . 1,70 - egle, priede, bērzs, alksnis , apse ... . H30 57 57 14
88. Ap|. 27, kv. 59, c. 1925. g. atd. 1 . . 2,40 - priede, egle, bērzs, alksnis 2900 80 14o 36

89. Apg. 27, kv. 59, c. 1925. ģ. atd.4. . 2,90 — priede, egle, bērzs, apse 730 88 88 2

90. Apg. 27, kv. 83, c. 1925. g. atd. 2. . 2,30 — priede, egle, bērzs, alksnis 3a0 o 69 21

91. Apg. 27, kv. 84, c. 1925. g. atd. 3. . 1,20 — priede, egle, bērzs. . . . ..... 1120 5 50 22
92. Apg. 27, kv. 84, c. 1926. g. atd. 1 . . 1,80 — egle, bērzs, osis, apse alksnis. .. , 204o 7 03 —
93. Apg. 28, kv. 29, c. 1925. g. atd. 2 . . 2,30 — egle, alksnis, priede, bērzs, apse . . . 3080 80 154 12
94. Apg. 28, kv. 25, c. 1926. g. atd.l. . 1,70 — egle, alksnis, bērzs, apse 1520 00 70 —

IV iec. mežniecībā.
Rencēnu novadā. . } Saudzēj ama a,

95. Apg. 29, kv. 28, c. 1926. g 1,16 — egle, bērzs, pnede. MM 7 20 —

96. Apg. 29, kv. 27, c. 1926. g 1,47 — bērzs, egle, apse, priede 2470 80 124 —
97. Apg. 30, kv. 58. c. 1925. g 2,72 — priede, egle, bērzs, apse 7127 200 357 —
98. Apg. 30, kv. 78, c. 1925. g. jauns. gab. — 410 priede, egle 402 10 — —
99. Apg. 30, kv. 50, c. 1926. g. atd.l. . 0,98 — egle, bērzs, apse 57 60 79 —
100. Apg. 30, kv. 50, c. 1926. g. atd. 2. . 1,08 — egle, bērzs, priede, apse 1800 70 90 —
101. Apg. 30, kv. 53, c. 1926. g. atd.l. . 1,12 — egle, priede, bērzs 3010 b 81 —
102. Apg. 30, kv. 53, c. 1926. g. atd. 2 . . 1,12 — egle, priede, bērzs 3400 60 170

103. Apg. 30, kv. 54, c. 1926. g 0,69 — priede, egle, bērzs 2150 50 08 —

104. Apg. 31, kv. 91, c. 1926. g 0,89 — priede, egle, bērzs, apse 23o0 50 118 —
105. Apg. 31, kv. 93, c. 1926. g 0,88 — priede, egle, bērzs 1785 50 90 —
106. Apg. 31, kv. 96 — 300 bērzs 2390 100 120 —
107. Apg. 31, kv. 97 — 40 bērzs 400 20 20 —
108. Apg. 31, kv. 98 — 53 bēzrs 500 25 25 —

Nurmu novadā.
109. Apg. 34, kv. 2, c. 1924. g. atd. 1 un 2 3,82 — priede, egle, bērzs 11150 200 558 — Saudzējama

V iec. mežniecībā.

Jaun-Jērcenu novadā.
110. Apg. 37, Silā, c. 1926. g. atd.l. . . 1,00 — priede, egle, bērzs, apse 2660 60 133 —

Cesvaines virsmežniecībā.
Aizkujas novadā.

1. Liedēs apg. 12, c. 1926. g., kv. 130
atd. 1 tin 2, kv. 111, atd. 1—3, kv.N,,110 atd. 1 un 2, kv. 109 atd. 1 un 2, -,,,h 7J nl ,l\
kv. 106 atd. 1, kv. 90 atd. 1—3, \ {"J",™'
kv. 89 atd. 1—4, kv. 88 atd. 1—4, ., ,;,': ,\.'.-'.-1
kv. 87 atd. 2, kv. 85 atd. 1-3,kv. 69 " U" kv-«,ata1.l
atd. 1, kv. 68 atd. 1 un 2, kv. 66
atd. 3—6, kv. 65 atd. 1 42,67 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . . 21834 1092 1092 10

Dzelzavas novadā.
2. Liedēs apg. 13, cirsma 1926. g., kv. 12

atd. 1 un 2, kv. 13 atd. 1, kv. 10
atd. 1, kv. 11 atd. 1, kv. 9 atd. 1,
kv. 8 atd. 1 un 2 12,18 — egle, priede,bērzs, apse, alksnis, ozols . 7573 379 379 16

Aizkujas novadā.
3. Dravniek I apg. 5, cirsma 1924. g.,

kv. 14 atd. 7, c. 1926. g., kv. 44
atd. 1 un 2, kv. 43 atd. 1, kv. 41 »
atd. l .kv. 30 atd. 1—4, kv. 31 atd. 1,
kv. 29 atd. 1—3, kv. 22 atd. 1 un 2,
kv. 21 atd. 1 un 2, kv. 8 atd. 1 un 2,
kv. 5 atd. 1 un 2, kv. 4 atd. 2^1. . 32,77 -^ priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . . 21729 1087 1087 45

Aizkujas novadā.
4. Dravniek II apg. 16, c. 1926. g., kv. 49

atd. 1. kv. 48 atd. 1, kv. 47 atd.l—4,
kv. 46 atd. 1 un 2, kv. 36, atd. 1—2,
kv. 28 atd. 1, kv. 27 atd. 1, kv. 20
atd. 1, kv. 13 atd. 1 19,21 — egle, bērzs, apse, priede, alksnis . . 13200 660 660 —

Cesvaines novadā.

5. Apg. 1, kv. 60 c. 1926. g. atd. 1 un 2 1,20 - egle, priede 907 46 46 -ļA *S'cmkSri
Grašu novadā.

6. Apg. 2, Plāteri, c. 1926. g. atd. 1 . 2,20 — egle, priede 3679 184 184 lo{
At,fdāJ|™KrJ

Cesvaines novadā.
7. Apg. 4, kv. 5 c. 1926. g. atd. 1, kv. 6 c. j Atstājama jauna..-"

1926. g. atd. 1, kv. 4 c. 1926. g.atd. 1 3,45 — egle, priede 2079 104 104 27/kv. 4 un 6.
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Apg- *.- 10 un 13 c. 1926. g. un kv.

llļ ' c 1920. g — 201 priede, egle . . . 775 39 39
Apg.5kv. 19 c. 1926. g. atd. 1—3. . . 2,95 — egle, priede '. ' . '. '. 2858 143 143 11 Atstāj, jaunaudze.

Aizkujas novadā.

L AD g. 6 kv. 141 c. 1926. g. atd. 1 un 0,
'" {£. H2 c. 1920. g. atd. 1 un 2, kv. Kv. 143 atd. , un

143 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 144 i kv. 144 nav cēr-
c. 1926. g. atd. 1 ? • 27,27 — egle, bērzs, apse, alksnis . . 19842 993 993 101 tama jaunaudze.

.1 Aoe 7 kv. 59 c. 1926. g. atd. 1, kv. 60
i" c 1926. g. atd. 2, kv. 61 c. 1926. g.

atd. 1 un 2, kv. 62 c. 1926. g. atd.
1, 2, 3 . . . ?" - ? • • • • • 22,08 -=- egle, bērzs, alksnis 15820 791 971 —

a Ad2- 8, kv. 157 c. 1925. g. atd. 1, kv.
f ' )6I c. 1924. g. atd. 1 un kv. 155 c.

1924. g. atd. 1 5,77 — egle, bērzs, alksnis 5414 271 271
Bikseres novadā.

13. Apg- 9, Silā, c. 1926. g. atd. 1—3 . . . 4,16 — egle, priede 0785 340 340 —
Aizkujas novadā,

u Aoe 11 kv- 55 c. 1926. g. atd. 1 tin 2,1 kv. 72 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 73 c.
1926. g. atd. 1—3 9,75 — egle, priede 6461 324 324 —

,Apg. 10 kv. 57, 74—70, 96—98,
' ij7 _ii9, un apg. 11, kv. 51, 55,

71-73, 94, 114 un 115 — 919 priede, egle 4590 230 230 —
Cesvaines novadā,

iii Apg-17, kv. 28 c. 1926. g. atd. 1 tin 2,
kv. 30 c. 1926. g. atd. 1^4, kv. 31
c 1926. g. atd. 1, kv. 33 c. 1926. g.
atd. I un 2, kv. 35 c. 1926. g. atd. 1,
kv. 36 c. 1926. g. atd. 1, kv. 27 c.'
1926. g. atd. 1 11,58 — priede, egle 12296 615 615 95

17 Ap?. 18 kv. 39 c. 1924. g. atd. 1 un 2
un 1926. g. atd. 1, kv. 40 c. 1926. g.
atd. 1—4, kv. 41 c. 1926. g. atd.l—4,
kv. 42 c. 1926. g. atd. 1—7, kv. 43 c.
1926. g. atd. 1, 2 un kv. 44 c. 1926. g,

atd. 1 16,52 — egle, bērzs, apse, priede 12901 645 645 58

Druvienas novadā.
18. Apg. 23 c. 1926. g. atd. 1—3 . . . 6,04 — egle, priede 4970 249 249 7
19. Apg. 24 c. 1926. g. atd. 1, 2 : . . 6,10 — egle, apse, bērzs, priede 7576 379 379 37

Sēlpils virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Seces novadā.

1. Apg. 7, kv. 70 c. 1926. g. atd. 1, 2,
kv. 69 c. 1926. g. atd. 1, kv. 62 c.
1926. g. atd. 1, 2, kv. 61 c. 1926. g.

atd. 1 16,03 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . 27445 1373 1373 47

III iec. mežniecībā.

Seces novadā.
1 Apg. 19, kv'68 lc. 1925 g. atd. 1, E ļu k kjm%,^^i^^" a«- i*if Pg«7' uz celma nav cēr-kv. 66 c. 1924./25. g. atd. 1,kv. 67 c. t

?
1924. g. atd. 1, apg. 16, kv. 34 c.
1925. g. atd. 1 14,16 — egle, priede, apse, alsnis, bērzs . . 13705 685 685 23

3. Apg. 17, kv. 50 c. 1926. g. atd. 1, kv.
51 c. 1926. g. atd. 1, 2, 3, 4, apg. 18,
kv. 64 c. 1926. g. atd. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, apg.17, kv. 74 c. 1926. g. atd. 1,
kv. 75 c. 1926. g. atd. 1, 2, apg. 18,
kv. 80 c. 1926. g. atd. 1 26,91 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., osis 23705 1185 1185 —

IV iec. mežniecībā.

Sēlpils novadā.
'>Pg. 25, kv. 50 c. 1926. g. atd. 2, /egle, bērzs, apse, alksnis, osis, ozols,

. kv. 57 c. 1926, g! atd. 4, 5. . . . 25,06 — \priede, kļava 23400 1170 1170 47
pg. 26, kv. 73 c. 1924. g. atd. 2, kv.90
c 1924. g. atd. 1, kv. 84 c. 1924./25.g.
«d. 3 1 .-..; . . — 4203 egle, apse, bērzs, alksnis, priede. . . 22582 1130 1130 —
Pg. 25, kv. 49 c. 1924. g. atd. 2, kv.50
c 1923. g. atd. 1 8,29 — egle, , apse, alksnis, bērzs, ozols.priede 6515 326 326 29
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Spārnu iec. mežniecībā.

Sēlpils novadā.
7. Apg. 27, kv. 61 c. 1926. g. atd. 1, kv.71

c. 1926. g. atd. 2, 3, kv. 81 c. 1926. g.
atd. 1—4, kv. 89 c. 1926. g. atd.
1—3, kv. 89 c. 1926. g. atd. 4-A un
4-B, apg. 30,kv. 77 c. 1926. g. atd. I,
2, apg. 32, kv. 80 c. 1926. g. atd. 1,2,
kv. 88 c. 1926. g. atd. 1, apg. 33, kv.
72 c. 1926. g. atd. 1, 2

Varnavas novadā. i Nav cērtam-
Apg. 29, Varnavas purvs A, atd. 1 55,05 — egle,priede,ozols.osis,alksn.,bērzs,apse 61420 3071 3071 95i koki līdz Vf^

l uz celma ft
Ugāles virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Ugāles novadā.
1. Apg. 1, kv. 2 c. 1926. g. atd. 2, kv. 1 ļ

c. 1926. g. atd. 2, kv. 12 c. 1926. g. J, *Y- '' at d. 3^
atd. 1—2, kv. 11 c. 1926. g. atd.l—3 10,49 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 11520 576 576 1591 Jama |;,

2. Apg. 1, kv. 2 c. 1926. g. atd. 1,3 — 174 egle, priede, alksnis 1605 81 81 —
3. Apg. 2, kv. 8 c. 1926. g. atd. 1—3 3,60 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . 4565 229 229 53
4. Apg. 2, kv. 16 c. 1926. g. atd. 1, 2 3,15 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 7500 375 375 50
5. Apg. 2, kv. 18 c. 1926. g. atd. 1, kv. 19

c. 1926. g. atd. 1—3 5,22 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . 5895 295 295 85
6. Apg. 3, kv. 76 c. 1926. g. atd. 1. . . 1,17 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 1165 59 59 15
7. Apg. 6, kv. 143 c. 1924. g. atd. 1, kv.

123 c. 1924. g. atd. 1 4,00 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 8345 418 418 58
8. Apg. 9, kv. 52 c. 1926. g. atd. 1—3,

kv. 83 c. 1926. g. atd. I .... . 4,99 — priede .egie,bērzs, apse, alksnis, ozols 8250 413 413 75
9. Apg. 11, kv."21 c. 1926. g. atd. 6, 7,-9 1,48 — priede, egle, bērzs, apse, ozols . . 1635 82 82 31

10. Apg. 10, kv. 82 c. 1922. g. atd. 1—2 2,64 — egle, priede, bērzs, apse 5845 293 293 43

II iec. mežniecībā.

Zūru novadā.
11. Apg. 21, kv. 121 c. 1926. g. atd. I 1,80 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 2950 148 148 28
12. Apg. 18, kv. 134 c. 1926. g. atd. 1—3,

kv. 120 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 119
c. 1926. g. atd. 1, kv. 133 c. 1926. g.
atd. 1, 2 14,50 — priede,egle, bērzs, apse.m.alksn.,ozols 17025 852 852 29

13. Apg. 13, kv. 127 c. 1926. g. atd. 1,
kv. 114 c. 1926. g. atd. 1, kv. 128 c.
1926. g. atd. 1, kv. 141 c. 1926. g.

atd. 1—3, kv. 142 c. 1926. g. atd.
1—2, kv. 143 c. 1926. g. atd. 1 9,20 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksnis 12105 606 606 88

14. Apg. 16, kv. 4 c. 1926. g. atd. 1—4 5,70 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksnis 11735 587 587 43
15. Apg. 13, kv. 144 c. 1925. g. atd. 1, kv.

153 c. 1925. g. atd. 1, kv. 130 c.
1925. g. atd. 1, kv. 131 c. 1925. g.
atd. 1 5,48 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksnis 6325 317 317 34

16. Apg. 14, kv. 117 c. 1925. g. atd. I 1,72 — priede, egle, bērzs, m. alksnis . . . 1055 53 53 20
17. Apg. 15, kv. 40 c. 1925. g. atd. 1, kv.

23 c. 1925. g. atd. 1, kv. 54 c. 1925. g.
atd. 1, kv. 56 c. 1925. g. atd. 1 9,16 — priede, egle, bērzs, m.alksn.,apse, osis 8815 441 441 49

18. Apg. 17, kv. 26 c. 1925. g. atd. 1 1,24 — osis, ozols, bērzs, m. alksn., egle, apse 515 26 26 —
19. Apg. 16, kv. 14 c. 1925. g. atd. 1, kv.

1 c. 1925. g. atd. 1, 2 4,78 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. 6330 317 317 48
20. Apg. 15, kv. 55 c. 1923. g. atd. 1, kv.

54 c. 1923. g. atd. 1 4,52 — priede, egle, bērzs, apse 9970 499 499 —
III iec. mežniecībā.
Puzenieku novadā.

21. Apg. 21, kv. 112 c. 1926. g. atd. 1, 2,
kv. 113 c. 1926. g. atd. 1 . . . . 10,53 — priede, egle, bērzs, alksn., apse, osis 1980 99 99 61

22. Apg. 21, kv. 115 c. 1926. g. atd. 1, 2 4,67 — egle,priede,bērzs,apse,alksn.,ozols,osis 1130 57 57 22
23. Apg. 23, kv. 38 c. 1926. g. atd. 1, 2 9,52 — priede,egle,bērzs,apse,alksn.,ozois,osis 1910 96 96 88
24. Apg. 23, kv. 78 c. 1926. g. atd. 1,2,

kv. 96 c. 1926. g. atd. 1 .... 8,32 — priede, egle, bērzs, apse, alksit., osis 2400 120 120 64
25. Apg. 24, kv. 41 c. 1926. g. atd. 1,2,

kv. 42 c. 1926. g. atd. 1, 2 ... 6,69 — priede, egle, bērzs, alksn., osis . . 1975 99 99 83
26. Apg. 26, kv. 65c. 1926.g. atd. 1, kv. 66

c. 1926. g. atd. 1 10,53 — egle, priede, alksn., ozols, bērzs, apse 4970 249 249 73
27. Apg. 26, kv. 100 c. 1926. g. atd. 1, 2 2,22 -^ priede, egle, bērzs, alksn., ozols, apse 940 47 47 36
28. Apg. 27, kv. 3 c. 1926. g. atd. 1, kv. 5

c. 1926.g. atd. 1, kv. 8 c. 1926. g. atd.
1—3, kv. 9 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv.

, 13 % 1926. g. atd. 1 20,16 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 11100 555 555 170
29. Apg. 28, kv.67c. 1926. g. atd. l,kv.85

c. 1926. g. atd. 1—4 11,26 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 3385 170 170 115



P a r d o s „, Drošīb. nauda J-
— '^^^^^™''™^~™ ^*- p Īstos '?—' ^% Kādas virsmežniecības, novada, =„, °^ .H.„ o5
I apgaitas un kvartāla "3. -= q & Koku suga|||- E |- Piezīmes

10 Apg- 23, ķv. 58 c. 1925. g. atd. I 2,69 - egle alksn., bērzs, osis, apse, priede 2790 140 140 7
fū Apg- 26, kv. 62 c. 192o. g. atd. I 2,33 - pnede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 455 23 23 32

IV iec. mežniecībā.
Puzes novadā.

*> AD2 29, kv. 269 c. 1926. g. atd. 1, kv.
V- 266 c. 1926. g. atd. 1, kv. 259 c.

1926. g. atd. 1 ... . • • . . 7,93 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . 9475 474 474 58
« Aoe. 30, kv. 209 C 1926. g. atd. I, kv.
3210 C. 1926. g- atd. 1, kv. 236 c.

1925. g. atd. 2, c. 1926. g. atd. I, kv.
220 c. 1925. g. atd 1 . . 8,72 — priede, egle, bērzs, alksn., apse, ozols 4145 208 208 75

n Aoe. 31, kv. 205 c. 1926. g. atd. 1, kv.
*' 249 c 1926. g. atd. 1, kv. 248c.1926.

g. atd. I, kv. 239 c. 1926. g. atd. 1,
kv. 215 c. 1926. g. atd. 1 . 12,87 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., ssis 5195 260 260 20« Apg- 32, kv. 204 c. 1926. g. atd. 1, kv.

*" 203 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 214 c.
1926. g. atd. 1, 2, kv. 213 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 202 c. 1926. g. atd. 1 11,36 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., osis 6215 311 311 85

ofi. Apg- 33, kv. 70 c. 1926. g. atd. 1, kv.
71 c 1926. g. atd. 1, kv. 72 c.1926. g.
atd. 1, kv. 78c. 1926. g. atd. 2, kv. 83
c. 1925. g. atd. 1 14,30 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 9235 462 462 161

T7 Apg- 34, kv. 153 c. 1926. g. atd. 1, kv.
152 c. 1926. g. atd. 1, kv. 192 c.
1926. g. atd. I, kv. 193 c. 1926. g.
atd. 1 9,16 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis 4885 245 245 117

* Apg. 35, kv. 131 c. 1926. g. atd. 1,2,
kv. 130 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 118,
c. 1926. g. atd. 1, kv. 117 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 116 c. 1926. g. atd. 1, 2,
kv. 115, c. 1926. g. atd. 1 . . . . 12,56 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse. . . 6925 347 347 155

39. Apg. 36, kv. 114 c. 1926. g. atd. 1, kv.
125. c. 1926. g. atd. 1 4,21 — egle, alksnis, apse, bērzs, priede. . . 2900 145 145 —

+0 Apg. 37, kv. 102 c. 1926. g. atd. 1, kv.
103 c. 1926. g. atd. 1, kv. 104 c.
1926. g. atd. 1 2,44 — egle, alksnis, bērzs, apse, priede . . 1245 63 63 11

41. Apg. 38, kv. 37 c. 1926. g. atd. 1, kv.
38 c. 1926. g. atd.l, kv. 36 c. 1926. g.
atd. I, kv. 44 c. 1925. g. atd. 1, kv.
45 c. 1925. g. atd. 1, 2, kv. 50 c.
1926. g. atd. 1, kv. 51 c. 1925. g.atd.l 8,98 — egle, priede, bērzs, alksnis, ozols . 7050 353 353 80

42. Apg. 39, kv. 4 c. 1925. g. atd. 1, 2,
kv. 5 c. 1925. g. atd. 1, 2, kv. 19 c.
1923. g. atd. 1, 2 8,65 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse. . . \ 4285 215 215 89

Puzenieku novadā.
43. Apg. 40, kv. 147 c. 1925. g. atd. 1, kv.

141 c. 1926. g. atd. 1, kv. 151 c.
1926. g. atd. 2 13,21 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse. . 8620 431 431 164

V iec. mežniecībā.
Zlēkstendes novadā.

44. Apg. 41, kv. 1 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv.
5 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 4c. 1926. g.
atd. 1, kv. 15 c. 1924. g. atd. 1, kv.
22 c. 1924. g. atd. 1 16,07 — priede, egle, bērzs, alksn., apse, ozols 14820 741 741 166

15. Apg. 43, kv. 115 c. 1926. g. atd. 1, /Atstājama priežu
kv. 117 c. 1926. g. atd. 1 3,60 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 1405 71 71 52( atauga.

46. Apg. 44, kv. 121 c. 1925. g. atd. 1 3,36 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 7085 355 355 16
47. Apg. 45, kv. 153 c. 1926. g. atd. 1 1,91 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 2050 103 103 15
48. Apg. 45, kv. 157 c' 1926. g. atd. 3, 5 1,76 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 1710 86 86 27{priež«*^luiga
49. Apg. 46, kv. 105 c. 1926. g. atd. 1, kv.

106 c. 1926. g. atd. 1, kv. 133 c.
1926. g. atd. 1 4,52 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse . . 7270 364 364 55

i Puzenieku novadā.
50. Apg. 47, kv. 108 c. 1926. g. atd. 1—4,

kv. 107 c. 1926. g. atd. 1—3 . . 8,16 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 2530 127 127 36

VI iec. mežniecībā.
^

Targales novadā.
51Apg. 48, kv. 15 c. 1926. g. atd. 1, kv.

21 c. 1926. g. atd. 1—3 4,10 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . 3615 181 181 45
52- Apg. 50, kv. 39 c. 1926. g. atd. 1, kv.

42 c. 1926. g. atd. 1,2 3,33 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis , ozols 1285 65- 65 15
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53. Apg. 51, kv. 54 c. 1926. g. atd. 1, 2,
kv. 68 c. 1926. g. atd. 1, kv. 72 c. on„,_,
1926. g. atd. 1 8,08 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., . . 3020 151 151 20

54. Apg. 52, kv. 82 c: 1926. g. atd. 1, 2 3,21 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 3165 159 159 U
55. Apg. 53, kv. 93 c. 1926. g. atd. 1, kv. „,_ „. „.„

94 c. 1926. g. atd. 1—3 5,41 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . 5975 299 299 13
56. Apg. 55, kv. 35 c. 1926. g. atd. 1 . . 3,69 — egle,priede,bērzs,apse,alksn.,ozols,osis 1835 , 92 92 17

V iec. mežniecībā.

Zlēkstendes novadā.
57. Apg. 4, kv. 64 c. 1924. g. atd. 1, 2 2,76 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 5790 290 290 38

I iec. mežniecībā.
Ugāles novadā.

58. Apg. 4, kv. 161 un 173 c. 1925. g.,
K. Lejasmeijera jaunsaimniec. 1 F 15,60 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 770 39 — —

59. Briežkaln apg. 5, kv. 59 c. 1925. g.,
Sudmalkroga jaunsaimniec. 133F 2,73 — priede, egle, bērzs 1165 59 —

60. Apg. 9, kv. 16 c. 1925. g., A. Pola
jaunsaimniec. 43 F 0,44 — priede, egle, bērzs, apse 90 5 —

61. Apg. 9, kv. 27 c. 1925. g. J. Čikstes
jaunsaimniec. 9 F 3,34 — egle, priede, apse; bērzs, alksnis . . 540 27 — —

62. Apg. 10, kv. 20 c. 1925. g., J. Bērziņa
jaunsaimniec. 4 F 0,33 — priede, egle, bērzs, alksnis 55 3 — —

63. Apg. 11, kv. 132, Sudmalkroga jauns.
133 F 0,03 — priede, egle, apse 7 1— —

III iec. mežniecībā.
Puzenieku novadā.

64. Apg. 23, Ezeriņa jaunsaimniec. 9 F,
c. 1925. g. atd. 1—3 4,62 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 795 40 — —

65. Apg. 22, drīves jaunsaimniec. 6 F,
c. 1925. g. atd. 1—3 1,86 — priede, egle, bērzs, alksnis 535 27 — —

66. Apg. 25, Ameles jaunsaimniec. 22 F,
c. 1925. g. atd. 1,2 1,23 — ' priede, egle, apse 470 24 — —

67. Apg. 23, Kalniņa jaunsainmiec. 8 F,
c. 1925. g. atd. 1-^ t 3,08 — priede, egle, bērzs, alksnis, osis . . 430 22 — —

68. Apg. 22, Orives jaunsaimniec. 6 F,
c. 1925. g. atd. 4 1,38 — egle,bērzs,priede,apse,alksn.,ozols,osis 220 11 — —

69. Apg. 26, Jaunieku m. jauns. 48F,
52 F, c. 1925. g. retaine — 538 egle,osis,bērzs,alksn.,ozols,priede, goba 195 10 — —

70. Apg. 22, jaunsaimniec. 6F, „Valka
krasts", c. 1925. g — 192 priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols 135 7 — —

71. Apg. 22, jaunsaimniec. 6 F, „Aploks",
,c. 1925. g — 614 egle, bērzs, priede, alksn., ozols, apse 206 11 — —

II iec. mežniecībā. u
Zūru novadā.

72. Apg. 17, Gārzdes muižas jaunsaimniec.
71 F, c. 1925. g 0,52 — ozols, osis 85 5 — —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 15. IV. 1925. g. likuma (nodr. Vaid. Vēstn. J* 82) un zemkopta ,
ministra 14. V. un 4. VI. 1924. g. apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata. \.

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

emaksās komisijai 10°/o drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc nosolišanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.
Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskas izsoles sākumam nebūs nolrošināti ar drošības naudu 10°/o apmēri ooL

piedāvātās sumas, neatzīs.
Cirtumu tirīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas ne vēlāk, ka ciršanas biļeti izņemot.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozitā. iesniedzot kvīti izsoles komisijai.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1)Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēkas banka

ķīlu zīmes pec kursa 96 nn valsts zemes bankas 6°/o ķīlu zīmes pec kursa 92; 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu baita
garantijas, pie kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju km
būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par 9 mēnešiem; 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaim

Cirsmas atzīmētie seklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesību, izsludinātās pārdošanai izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Mežu departaments.

r i
Waltts tipogrāfija

i
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