
Valsts Prezidenta pavēle armijai un flotei.

Pārgrozījumi un papildinājumi instrukcijā
par karavīru atvaļināšanu no aktīvā
kara dienesta.

Darba inspekcijas rajonu saraksta gro-
zījums.

Galvenās lauku nekustamās mantas vēr-
tēšanas kommisijas rīkojums.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Pārgrozījumi un papildinājumi

instrukcijā
par karavīru atvaļināšanu no aktīvā kara
dienesta līdz turpmākam rīkojumam atva-
ļināto karavīru, rezervistu zemessargu re-
ģistrāciju, kontroli un iesaukšanu apmācībā.

(Izdoti uz karaklausības likuma 22., 87.
un 103. p. pamata).

Instrukcijā par karavīru atvaļināšanu
no aktīvā'kara dienesta, līdz turpmākam
rīkojumam atvaļināto karavīru, rezervistu
zemessargu reģistrāciju, kontroli un ie-
saukšanu apmācībā (,,Valdības Vēstneša"
1924. g. 248. un 1927. g. 19. numurā)
grozīt un papildināt sekosi:

14. pantā strīpot vārdus: ,,uz3 gadiem".
15. pantā strīpot piezīmi.
17. pantu strīpot.
18. pantu izteikt sekosi: ,,Atvaļināmie

karavīri, kuriem jāizcieš uzliktais discipli-
nārais sods, atvaļināmi pēc soda izcie-
šanas" .

24. pantu izteikt sekosi: „Atvaļinā-
miem karavīriem dodami līdzi karavīra
ietērpa priekšmeti,, saskaņā ar kara mi-
nistra pavēlēm".

27. pantu papildināt ar sekošiem jau-
niem teikumiem: ,,Karavīri , kuri pie at-
vaļināšanas izvēlējušies dzīves vietu ārze-
mēs, nosūtāmi līdz ar 25. pantā minētiem
dokumentiem reģistrēšanai Rīgas kara
apriņķa pārvaldē. Kara apriņķa priekš-
nieks' saņemtos dokumentus pārbauda,
reģistrē un izsniedz karavīram atpakaļ
līdz ar dzelzceļa biļeti nobraukšanai līdz
tuvākai pierobežas stacijai".

28. pantu papildināt ar sekošiem jau-
niem teikumiem: „Atvājinātie karavīri
līdz reģistrēšanai reģistrācijas iestādē
skaitās aktīvā kara dienestā un viņiem
šinī laikā jāievēro visi kara dienesta
iekārtas un disciplīnas noteikumi. Par
pārkāpumiem un noziedzīgiem nodarī-
jumiem viņi atbild līdzīgi pārējiem
aktīvā dienesta karavīriem. Uzraudzība
par disciplinas un kārtības ievērošanu
piekrīt garnizonu priekšniekiem, pilsētu
un dzelzceļu komandantiem un kara ap-
riņķu priekšniekiem saskaņā ar pastā-
vošiem noteikumiem. Pēc izslēgšanas no
karaspēka daļas sarakstiem atvaļinātie
karavīri skaitās tā kara apriņķa priekš-
nieka rīcībā, kura robežās viņi izvēlē-
jušies dzīves vietu.

32. panta pirmā teikumā vārdu ,,kara-
vīru" atvietot ar vārdiem „instruktori
un kareivji" un papildināt ar sekošu
teikumu: „Virsnieku un kara ierēdņu
dienesta gaitas saraksti n'osūtāmi kara
apriņķa priekšniekam caur galveno štābu,
pievienojot ārstu kommisijas akts oriģi-
nālu.

1928. g. 24. maijā.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.
Galvenā štāba priekšnieka v. p. i.,

ģenerālis Francis.

Apstiprinu.
1928. g. 24. maijā.

Tautas labklājības ministris
V. Rubulis.

Rīkojums.
Grozot darba inspekcijas rajonu sarakstu

(1927. g. „Valdības Vēstneša" 277. nu-
murā) — darbības nodalījumā — no
2. rajona visu Rīgas ostas (upes) policijas
rajonu ieskaitīt jūrnieku darba inspektora
un jūrnieku darba apgādes vadītāja dar-
bības nodalījumā.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā. N° 3970/D.
Darba aizsardzības departamenta

direktors F. Roze.

Darbvedis R. Pupuriņš.

Galvenās lauku nekustamas mantas
vērtēšanas kommisijas rīkojums

par vērtēšanas izvešanu nodokļu aprēķinā-
šanai sākot ar 1928. maksāšanas resp.

1928./29. budžeta gadu.

(Izdots uz Instrukcijas lauku nekustamas
mantas novērtēšanai — 1927. g. ,,Vald.
Vēstn." 154. numurā — 1. panta pamata).

Pagasta lauku nekustamas mantas vēr-
tēšanas kommisijām Kurzemē, Zemgalē,
Latgalē, kā ari Vidzemē, kur nav izvesta
kadastra taksācija un kur saskaņā ar
Galvenās kommisijas paziņojumu (1928. g.
„VaId. Vēstn." 39. num.) nav ierosināta
kadastra vērtēšanas atcelšana — neka-
vējoties jāiesāk un līdz š. g.'l. jūlijam
jāizdara uz vietām nekustamas mantas
vispārēja novērtēšana. Vērtēšanas mate-
riālu sakārtošana, rezultātu ierakstījumu
izpildīšana veidlapās un kopsavilkumā un
atsauksmes iesūtīšana Galvenai kommisijai
par projektēto pagasta iedalījumu grupā
līdz ar attiecīgo ziņojumu (Instrukcijas
13. panta 7. pkts) jāizdara līdz š. g.
15. jūnijam.

Par turpmākiem termiņiem vērtēšanas
gaitā Galvenā kommisija izziņos,,Valdības
Vēstnesī" atsevišķi.

Tiem Vidzemes pagastiem, kuri līdz

š. g. 15. maijam ir iesūtījuši kadastra
vērtēšanas atcelšanas ierosinājumus, rī-
kojumu par vispārējās vērtēšanas izvešanas
sākumu, kā arī attiecīgos norādījumus Gal-
venā kommisija piesūtīs atsevišķā priekš-
rakstā.

Vērtēšanas veidlapas, kopsavilkumi, at-
sevišķi priekšraksti un materiāli, kā arī
brošūras: ,,Likums , instrukcija un rīkojumi
par lauku nekustamas mantas nodokli un
vērtēšanu" pagasta kommisijām tūliņ jā-
saņem attiecīgā nodokļu inspekcijā. Šīs
brošūras dabūjamas arī ,,Lētas" grāmatu
veikalos un viņas kioskos par 50 sant.
gabalā.

Zemāk tiek publicēts pagastu iedalījuma
projekts pēc aramzemes vidējās ienesīguma
vērtības.

Atsauksme: Galvenās lauku neku-
stamas mantas vērtēšanas kommisijas
24. V 28. lēmums (protokols JMē 35.).

Rīgā, 1928. g. 25. maijā

Galvenās lauku nekustamas mantas
vērtēšanas kommisijas priekšsēdētājs

A.Ķuze.
Virstaksators A. Plakans

Projekts,

Pagastu iedalījums grupās pēc aramzemes
vidējās ienesīguma vērtības.

Atsevišķos gadījumos saimniecību aram-
zemes 1 ha vērtību var paaugstināt līdz
900 latiem vai pazemināt līdz 5 latiem,
bet novērtēšana izdarāmaartādu aprēķinu,
lai visa pagasta aramzemes 1 hektāra
caurmēra vērtība pēc novērtējuma projekta
būtu ne zemāka par pagasta grupai latos
noteikto un zemāk norādīto aramzemes
jenesīguma vērtību.

N-oj VPagasta grupas vēr-
'- ' Pagasta tība pēc aramzemes

i,?,t,„ nosaukums vidējās ienesīgumakārtas vērtības

Ls

Rīgas arjriņķa daļa, kur ka-
dastra taksācija nav izvesta.

1. Babītes 270 —
2. Baldones 210 —
3. Birzgales 270 —
4. Daugmales 230,—
5. Dreilinu 400 —
6. Katlakalna 290—
7. Mārupes 330,—
'8. Olaines 280 —
9. Salas 300.—

10. Tomes 250—

Valkas apriņķis.

1. Pededzes pagasta daļa (bij.
Lauru kolonijas) daļa) . . 180,—

Jelgavas apriņķis.

1. Auru 440 —
2. Bēnes 250 —
3. Bērzmuižas 400,—
4. Bukaišu 420—
5. Dobeles 420 —
6. Džūkstes: 470 —
7. Elejas 550 —
8. Garozes .........200 —
9. Glūdas 480 —

10. Īles 230 —
11. Jaunauces 260,—
12. Jaunsvirlaukas 560,—
13. Jēkabnieku 510,—
14. Kalnciema ........ 300,—
15. Lielauces 200,—
16. Lielplatones 500,—
17. Lielvircavas 570,—
18. Līvbērzes 430 —
19. Mežmuižas 400,—
20. Naudītes 350 —
21. Ozolnieku 270 —
22 Penkules 420.—
23. Pēternieku 270—
24. Platones . 450 —
25. Rubas. : 270 —
26. Salgales 310,—
27. Sesavas .. 530 —
28. Sīpeles 470 —
29. Sniķeres 260 —
30. Svētes 370 —
31. Šķibes 460 —
32. Tērvetes . . . 400,-,
33. Teteles 200 —
34. Ukru 250 —
35. Vadakstes 260 —
36. Valgundes 250,—
37. Vecauces 300,—
38. Vecsvirlaukas 310,—
39. Vilces 470 —
40. Vircavas 530,—
41. Zaļenieku 540 —

Bauskas apriņķis.

1. Bārbeles 280 —
2. Bauskas 540 —
3. Bruknas 10 —
4. Ceraukstes 500,—
5. Codes 380 —
6. Iecavas 240,—
7. Īslīces 540 —
8. Jaunsaules 300,—
9. Kurmenes 210,—

10. Mežotnes 500 —
11. Misas 210 —

%12. Paņemunes 280,—
13. Rundāles 540 —

No Pagasta grupas vēr-
£; Pagasta tība pēc aramzemes

. P,nosaukums vidējās ienesīguma
Kaitas vērtības

Ls
14. Skaistkalnes 270 —
15. Stelpes 270 —
16. Svitenes 540 —
17. Taurkalnes. . . 290 —
18. Vecmuižas 290 —
19. Vecsaules 330 —
20. Zālītes . 240 —

Tukuma apriņķis.

1. Aizupes 230,—
2. Annenieku 270 —
3. Bikstu 260 —
4. Blīdenes 200 —
5. Dzirciema . . . 220 —
6. Engures 180,—
7. Grenču 230 —
8. Irlavas 220 —
9. Jaunpils 290 —

10. Lestenes 270 —
1!. Matkules. . 240 —
12. Milzkalnes 200 —
13. Pravinu . 320 —
14. Pūres . ... 230,—
15. Remtes . 240 —
16. Sēmes . 220 —
17. Slampes . 410,—
18. Smārdes . ..... . . . 280 —
19. Struteles 250 —

20. Tumes ^ . . 260 —
21. Vānes 210 —
22. Vecmoku 240,—
23. Zantes 180 —
24. Zerbenes 210,—
25. Zemītes 190,—

Jēkabpils apriņķis.

1. Ābelu . . . 250 —
2. Biržu . . . . . . ... . 250 —
3. Dignājas . 240,—
4. Daudzeses 220,—
5. Elkšņu 180,—
6. Mazzalves 250,—
7. Mēmeles . . 200 —
8. Neretas 310,—
9. Rītes 230 —

10. Saukas 300 —
11. Seces '270 —
12. Sēlpils 250 —
13. Sērenes : . 240 —
14. Slates 250 —
15. Sunākstes 250,—
16. Vārnavas 230,—
17. Viežītes -250,—
18. Zalvas 230 —
19. Zasas . . . ' 280 —

Ilūkstes apriņķis.

1. Aknistes ' 220 —
2. Asares 270,—
3. Bebrenes. . 270 —
4. Demenes 270,—
5. Dvietes . . 260 —
6. Gārsenes 240 —
7. Kaplavas 190,—
8. Kurcuma 270 —
9. Lašu 300 —
10. Laucesas 310.—
11. Pilskalnes 300,—
12. Prodes 260 —
13. Raudas 250.—
14. Rubenes 220,—
15. Salienas 210,—
16. Silenes 200 —
17. Skrundalienes 300 —
18. Susejas 250 —
19. Sventes 280 —

Talsu apriņķis.

1. Ārlavas 230,—
2. Cēres 230 —
3. Kandavas 230,—
4. Laidzes . 230 —
5. Lībagu 240 —
6. Lubezeres 150 —
7. Mērsraga 170.—
8. Nogales 170^—
9. Nurmuižas 250.—

Latvijas valdibas
Iznāk katru dienu, izņemot

Redakcija:
Rīgā, pilī Ks 2. Tālrunis 20032
Runas stundas no 11—12

oficiāls laikraksts
svētdienas un svētku dienas

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī No 1. Tālrunis 20031
Atvērts no pulksten 9—3

Valsts Prezidenta pavēle
armijai un flotei
1928. gada 26. maijā

Nr. 256.
§ i-

Atvaļinu disciplinārā kārtā no aktīvā
kara dienesta līdz turpmākam rīkojumam
Vidzemes divizijas pārvaldes virsleitnantu
Alfrēdu Kaktiņu.

§2.
Pārvietoju dienesta labā Galvenā štāba

rotas virsleitnantu Robertu Brigaderi
uz Vidzemes divizijas pārvaldi.

Valsts Prezidents G. Zemgals.
Kara ministris, ģenerālis Ed. Kalniņš.

Maksa par ,.VaIdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu bez piesūtīšanas

par: _ (saņemot eksped.) par:
gadu . . . Ls 22 — gadu . . . Ls 18 —
'/2 gadu . . „ 12,— I 1/2 gadu . . „ 10,—
3 mēn. . . „ 6,— 3 mēn. . . „ 5,—
1 ,, . . „ 2,— 1 „ . . „ 1,70
Pie atkalpār- Par atsevišķu

devējiem . „ —,12 numuru ' . „ —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

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

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

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

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



Pagasta grupas vēr-
- Pagasta tība pēc aramzemes

tirf» ' nosaukums vidējās ienesīguma
Kārtas vērtības

Ls

10. Pastendes 290 —
11. Spāres 150 —
12. Stendes 200 —
13. Strazdes 280 —
14. Upesgrīvas 150,—
15. Valgāles 210 —
16. Vandzenes 250 —
17. Virbu 210 —
18. Zentenes • • 230,—

Ventspils apriņķis.

1. Ances ? 110,—
2. Dundagas starp jūru un zi-

liem kalniem' 110,—
pārējā pagasta daļa . . . 200,—

3. Ēdoles 170—
4. Piltenes ......... 180 —
5. Popes 120,—
6. Puzes 130,—
7. Sarkanmuižas 190.—
8. Ugāles 150,—
9. Usmas 150,—

10. Užavas 190,—
11. Vārves 210 —
12. Zīres 200,—
13. Zlēku 180 —
14. Zūru 240,—

Kuldīgas apriņķis.

1. Brocēnu 250,—
2. Cieceres 230,—
3. Gaiķu 200—
4. Ivandes ,. . . 170 —
5. Kabiles 230 —
6. Kuldīgas 190,—
7. Kurmāles 200 —
8. Kursīšu 230 —
9. Lutriņu 250 —

10. Padures 220 —
11. Pampaliu 240,—
12. Planicas 190.—
13. Ranku 160 —
14. Rendas 150 —
15. Saldus 280,—
16. Sātiņu ......... 230.—
17. Skrundas 250 —
18. Snēpeles 170,—
19. Turlavas 220 —
20. Vārmes 190,—
21. Zvārdes 250 —

Aizputes apriņķis.

1. Aizputes ... ; ... . 290,—
2. Alšvangas 160,—
3. Apriķu 180 —
4. x Basu 250,—
5. -Cīravas 220,—
6. Dunalkas 230,—
7. Dzērves 220 —
8. Gudenieku 200 —
9. Jūrkalnes 110,—

10. Kalvenes -. . 200,—
11. Kazdangas 200 —
12 Klosteres 240 —
13. Lažas 280 —
14. Nīkrāces 210,—

»r N- Pagasta grupas ver-
.s Pagasta tība pēc aramzemes

, P.nosaukums vidējās ienesīguma
Kārtas vērtības

Ls
15. Rudbāržu 170 —
16. Sakas 190 —
17. Sieksātes 170 —
18. Ulmales ......... 130 —
19. Valtaiķu 240 —

Liepājas apriņķis.
1. Aizteres 260 —
2. Aizviku 220,—
3. Asītes ' 200 —
4. Bārtas 160 —
5. Bunkas 220 —
6. Dunikas 140,—
7. Durbes 270 —
8. Embūtes 230.—
9. Ezeres 280 —

10. Gaviezes 240 —
11. Gramzdas 230,—
12. Grobiņas 260 —
13. Kalētu 210,—
14. Krotes 200,—
15. Medzes 210 —
16. Nīcas 150 —
17. Nīgrandes 230 —
18. Pērkones 150,—
19. Priekules : 280 ',—
20. Purmsātu 260,—
21. Rāvas 240 —
22. Rucavas 150,—
23. Tadaiķu 240 —
24. Tāšu . . ..-.\ 220 —
25. Vaiņodes 260 —
26. Vecpils 200,—
27. Vērgalu . . . 200 —
28. Virgas 280 —
29. Ziemupes ........ 150,—

Daugavpils apriņķis.

li Aiviekstas 180,—
2. Astmas 150,—
3.1 Aulejas 150,—
4. Dagdas 180,—
5. Izvalta 150 —
6. Jāsmuižas ......... 200,—
7. Kalupes 220 —
8. Kapiņu 180,—
9. Krāslavas : . . 200 —

10. Krustpils 300 —
11. Liksnas 200 —
12. Līvānu .......... 240 —
13. Naujenes . 180,—
14. Piedrujas 210 —
15. Preiļu 200 —
16. Pustinas 170,—
17. Rudzētu 250.—

? 18. Skaistas 200 —
19. Ungurmuižas . . . . . . 220,—
20. Vārkavas . . 270 —
21. Vīpes 230 —
22. Višķu : . . 200 —

Rēzeknes apriņķis.

1. Andrupienes . . ? 150,—
2. Atašienes ' 180 —
3: Barkavas . .... . . . 230 —
4. Bukmuižas . 170 —

jV„No Pagasta grupas ver-
~ļ " Pagasta tība pēc aramzemes

i,E-*L nosaukums vidējās iesnieguma
Kdrtas

vērtības5. Dricānu . . 210,—
6. Gaigalavas 240,—
7. Kaunatas 200 —
8. Bērzgales 230 —
9. Makašānu 250,—

10. Maltas 200,—
11. Ozolmuižas 200,—
12. Rēznas .... 190,—
13. Ružinas 160,—
14. Sakstigala 190,—
15. Silajāņu . . 200,—
16. Stirn ēnas 280 —
17. Varakļānu 230 —
18. Vid muižas 260 —
19. Viļānu 250 —

Ludzas apriņķis.
1. Brigu 210,—
2. Ciblas 200 —
3. Istras 150,—
4. Kārsavas . 230,—
5. Mērdzenes 180,—
6. Nautrēnu 200,—
7. Nirzas ......... 200 —
8. Pasienes . . . .... . . . . 220 —
9 Pildas 250—

10. Rundēnu 150,—
11. Šķaunes 170,—
12. Zvirgzdienas 280,—

Jaunlatgales apriņķis.
1. ' Augšpils 290,—

2. Baltinavas 220,—
3. Balvu . 230,—
4 Bērzpils 180,—
5. Gauru 260,—
6. Kacēnu 180,—
7. Liepnas 180,—
8. Linavas . . . . ? 180,—
9. Purvmales ; 240,—

10. Rugāju 190,—
11. Tilzas 160,—
12. Viļakas 230 —

Rīgā, 1928. g. aprīlī.

Galvenās lauku nekustamas mantas
vērtēšanas kommisijas priekšsēdētājs:

A. Ķuze.
Virstaksātors: A. Plakans.

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daļa paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 5. maija lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Zlēku
meliorācijas sabiedrība" nEzeri" darbu da-
lībnieku pilnā sapulcē pieņemto Ventspils
apriņķa Zlēkas pagasta Zlēkas-Abavas
muižas Ezerpļavas galveno novadgrāvju
projektu. Līdz ar projekta apstiprināšanu
visiem zemāk pievestā dalībnieku sarakstā
uzrādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmēiem ir uzlikts par

pienākumu piedalīties Zlēku meliorācijas
sabiedrībā „ Ezeri", minēto darbu izvešanā
un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.

Kultūrtechniskās daļas vadītāja vietā
J. P e 1 s i s.

Darbvedis F. Briedis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 26. aprīļa lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p., 468. p. l.d. pamata
apsūdzēto Minaju Kuprijana d. L o s e v u ,
18 g. vecu, pied. pie Viļēnu pag. Borovajas
ciema, kura dzīves vieta pēdējā laikā bija Lie-
zeres pag. Smiltiņu mājās.

Meklējamā sevišķas pazīmes: liela auguma,
brūniem matiem, taisnu degunu.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Minaja Loseva un viņa mantas atra,-
šanās vieta, jāpaziņo Varakļānu iecirkņa izme-
klēšanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 23. .maijā.

Priekšēdētāja vietā V. Greiers.
Sekretāra palīgs Fr. Baum«nis.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 4. maija lēmumu,
mek ' lē uz sodu lik. 51. p. un ĪIU. p. pa-
mata apsūdzēto Alekseju Timoteja d. S t o 1 -
b o v u , 35 g. vecu, piederīgu pie Linavas pag.
Karpļevas ciema, kura dzīves vieta pēdējā laikā
bija Linavas pag. Karpļevas ciemā.

Meklējamā sevišķas pazīmes: vidēja auguma,
apaļu seju, blonds, bez ūsām un bārdas.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Alekseja Stolbova un viņa mantas atra-
šanās vieta, jāpaziņo Jaunlatgales iec. izmeklē-
šanas tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 23. maijā.
Priekšsēdētāja vietā V. Greiers.

Sekretāra palīgs Fr. B a u m a> n i s.

Latgales apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1928. g. 30. aprīļa lēmumu,
meklē uz sodu lik. 51. p. 451. p. un 452 p.
1. d. 2. pkt. pamata apsūdzēto Franci Pētera d.
Salinieku, 21 g. vecu, piederīgu pie Rē-
zeknes apr. Viļēnu pag., kura dzīves vieta
pēdējā laikā bija Viļēnu pag. Kalnasētas ciemā.

Meklējamā sevišķas pazīmes: gara auguma,
skūtu seju, zilām acīm, taisnu degunu.

Visām iestādēm un personām, kurām zināma
minētā Franča Salinieka un viņa mantas atra-
šanās vieta, jāpaziņo Varakļānu iec. izmeklēšanas
tiesnesim.

Daugavpilī, 1928. g. 23. maijā.
Priekšsēdētāja vietā V. Greiers.
Sekretāra palīgs Fr. Baumanis.

Jaunās vaJstis.

Lietava.

Attiecības ar Poliju.
Berlinē, 26. maijā. Sestdienas pēc-

pusdienā Berlinē parakstīta poļu-
lietuvju konvencija par . vietējo
robežsatiksmi. Konvenciju izstrādājusi
3. jauktā poļu-lietuvju kommisija, līdz ar
ko viņas darbs Berlinē nobeigts. LTA.

Latgales patronāta biedrības
1927./28. darbības gada pārskats.

Pieņemts pilnā biedru sapulcē' 1928. gada 22. aprīlī. '

1927./28. g. biedrībā uzņemti 40 biedri,
izstājušies 15, uz 1928. gada 1. aprīli
skaitās 165 biedri centrā, 31 biedrs pro-
vincē, kopā 196 biedri.

Pārskata gadā valdes sastāvs bija se-
košs: priekšsēdētājs J. Skudre, viņa
biedrs R. Skuja, sekretārs F. Lukis, ka-
sieris J. Budovskis, valdes locekļi:
E. Tomsons, J. Kvetcers, A. Rumpēters,
A. Vizuls, S. Pabērzs. Biedrības valde
noturējusi 18 valdes sēdes.

Biedrības līdzekļi.
Biedrības pamatkapitāls-( 1% no biedru

naudām) uz 1928. gada 1. aprīli bija
Ls 10,18.

Biedrības ieņēmumi.
Ls

1. Valsts pabalsts 1500 —
2. Biedru naudas 180, -
3. Ziedojumi 10,—
4. No izrīkojumiem .... 2295,57
5. Citi ieņēmumi (no biedru no-

zīmēm, kapitāla procentes
un citi) 422,60

6. Iepriekšējo gadu atlikums . 4012 03
Kopā~8420,20

Biedrības izdevumi.
I. Pārvaldes izdevumi:

1. Atlīdzība darbinie- Ls Ls
kietn 480,—

2. Pārvaldes izdevumi 145,58
3. Inventāra iegādā-

šana 30,— 655,58

II. Pabalsti atsvabinā-

tiem :
1. Naudā ..... 113.—
2. Dzelzceļu biļetes . 241,36
3. Iegādāti' apģērbu

priekšmeti. . . . 1416,40
4. Pabalsti darbu in-

strumentu un ma-
teriālu iegādāšanai 200,— 1970,76

III. Iegādātas biedru nozīmes . 606,—
Kopā 3232,34

Saldo uz 1928. g. 1. aprīli 5187,86

Kopā 8420,20

Biedrības mantības.

Apģērbu krājumu vēr- ls ls
;

tība uz 1927 gada
1 aprīli bija . ._ . 148,75

Pārskata gada iegādāti
un ziedoti apģērbi 1426,40

1575,15
Izsniegts atsvabinātiem no ap-

cietinājuma. 1239,15
Paliek krājumā uz 1928.g. 1.aprīli 336.—

Biedrības palīdzība.

Pie biedrības ar- dažādiem lūgumiem
griezušies 156 ieslodzītie un atsvabinātie:
24 personas lūgušas izsniegt naudas pa-
balstu, 11 personas lūgušas izsniegt pa-
balstu darba instrumentu iegādāšanai,
47 personas lūgušas izsniegt ceļa naudu,
73 personas lūgušas izsniegt apģērbu
priekšmetus un 1 persona lūgusi nopirkt
zirgu.

No visiem 156 lūgumiem ievēroti 118
6 personām izsniegts naudas pabalsts,
4 personām izsniegts pabalsti darba in-
strumentu iegādāšanai, 44 personām iz-
sniegtas dzelzceļu biļetes un 64 personām
izsniegti apģērbu priekšmeti.

Pie biedrības griezies 1 ģimenes lo-
ceklis ar lūgumu pabalstīt viņa bērnu.
Pec apstākļu noskaidrošanas, kādos
bērns dzīvo, lūgums noraidīts.

No ieslodzījuma atsvabināto
uzraudzība.

Pirms- - .

? 5*8 bdtt* ^
Atradās uzraudzība uz

1927. gada 1. aprīli 2 3-5
Uzņemti pārskata gada 2 10 12~~

4 13 ĪT
Izstājušies uzraudzības

laikam beidzoties .2 1 3
Dzīves vietas maiņas

dēļ 1 2 3
3 ~3 t~"

Paliek biedrības uzraudzībā uz 1928. g.
1. aprīli 11 personas.

Biedrībai ir nodaļas Rēzeknē, Ludzā,
Krāslava, Dagdā, Balvos un Preiļos. Uz
1928. gada 1. aprīli biedrībā un nodaļās
kopa skaitījās 465 biedri.

Rēzeknes nodaļa.
Uz 1928. gada 1. aprīli nodaļā skaitās

142 biedri. J927./28. g. nodaļa saviem
speķiem savākusi Ls 976,82.

Nodaļas izdevumi. Ls

I. Pārvaldes izdevumi . . . 139,45
II. Pabalsti atsvabinātiem . . 253,60

III. Pabalsti ieslodzīto ģimenēm 40,—
IV. Rēzeknes cietuma bibliotēka

papildināta ar grāmatām . 100,—
Iegādātas biedru nozīmes . 51,—

Kopā 584,05
Saldo uz 1928. g'. 1. aprīli 392,77

976,82

Pārskata gadā nodaļas uzraudzībā uz-
ņemti 7 pirmstermiņa atsvabinātie, 10 sodu
izcietušie un 1 nosacīti notiesātais. Iz-
stājies nāves dēļ 1, dzīves, vietas maiņas
dēļ, paliek uzraudzībā uz 1928. g. 1. aprīli
16 personas.

Ludzas nodaļā uz 1928. g.
1. aprīli skaitās 39 biedri, no kuriem
9 dzīvo pagastos un 30 centrā. Nodaļas
uzraudzībā atrodas 7 personas.

Krāslavas nodaļā (dib. 1927. g.
31. martā) skaitās 20 biedru. Nodaļas
uzraudzībā atrodas 1 sodu izcietis vīrietis.

Dagdas nodaļā (dibin. 1927. g.
19. aprīlī) skaitās 26 biedri.

Balvu nodaļa dibināta 1927. g.
7. jūnija. Uz 1928. g. 1. aprīli skaitās
14 biedri.

Preiļu nodaļa dibināta 1928. g.
15. janvārī. Nodaļā skaitās 28 biedri.

Latgales patronāta biedrības valdes
priekšsēdētājs (paraksts).

Sekretārs Lukis,



Nekustamas mantas saraksts.
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 5. maija lēmuma ir jāpiedalās Zlēkas pagasta meliorācijas sabiedrībā „Ezeri", jāņem dalība

pie kopējo Zlēkas pagasta Zlēkas-Abavas muižas Ezerpļavas galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un pie izvesto darbu uzturēšanas kārtībā.

Māju N°N°
« n ... . . , Dalībnieka Dalībniekam

Dalībnieka varas īpašumu piederošo vai viņa Pēc pēc ,
ž:un uzvārds tiesību lietošanā esošo "^bas" zemesgrāmatu

o. apzīmējums māju nosaukums plāniem reģistra

1

2041 (
r7IVN -oļ47 l
zem N°34548a

3. Juris Zaķis īpašnieks Upeslīči 26F,Fa 2042
4. Jānis Pečaks „ Bitenieki 42F,Fa li v NbRsI5. Toms Vēra Ieguvējs Baloži 40F,Fa ļ ^

ks 32821 ļ
6. Žanis Silevičs īpašnieks Klavnieki 24F, Fa 2035
7. Jānis Valta d. Čaupals . . „ Plosturogs 25F,Fa 2050

« 2022
8. Jānis Anša d. Caupals . . „ Brasliņi 52F, Fa =3f=

7331
2038

/", 7 T \7 \P Q Ci
9. Andrejs Dziesma .... „ Baznīcas krogs 35F, Fa ' ' ^j, o,

r
10. Bille, Zaķis Ieguvēja Ozolnieki 41F»Fa }c 2 I V J?»68-
11. Zlēku pag. sabiedrības . . Ieguvējs Pagasta nams 37F,Fa| ze'N°32823
12. .,..., „ • Zlēku skola 54F,Fa GZ I.V.N968

) zem
'

JNfe 32824
13. Andrejs Čača . . . . . . īpašnieks Stūrīši 38F,Fa 2048

.14. Ķersta Fabricius . .... „ Vītoli 18F,Fa 3621
I 2118

15. Jānis Boze „ Jaunzemji 27F,Fa _ 7,.7'..16. Fricis Zaķis Ieguvējs Kalnieki 31F,Fa ļ"* ļv l^o '
17. Valsts '/'.,. ...... īpašnieks Zlēku m. centrs „A" czIVJ?o68

j piezīme
18. „ ........ „ Mežsarga die- 127Fa —

nesta zeme

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.

|

Darbu
Kādā pagastā atrodas māja izmaksa pēc

projekta,
un pie kādas agrākās muižas no kuras ap- Piezīmes

. ? . rēķina dalībn.
piederēja balsu skaitu

Ls

Zlēkaspag.Zlēkas-Abavasmuižas 540,— š'nr dalībnieku sarakstā uzrādītās
010 darbu izmaksas uzskatāmaspar pa-

-": " " ' matu dalībnieku maksājumu noteik-
B „ „ „ 480 šanai un nokārtošanai kā piedarbu

pirmreizējās izvešanas, tā art pie
203 izvesto' darbu uzturēšanas kārtībā
04c ' turpmāk, neņemot vērā darbu fak-

" " " " (5qo > tisko izmaksu, kurā var būt mazāka
440 vai lielāka.

M n n n 04o,

n » n » 4-U^, '

n n vt rt 099,
n n » n oDO,-— '^
» » n n 388,—
» » » » 375,—

243,—
» » » , » 414,—

* » 212,—;
» » » n 307,—
» » » 1, 243,—

» » » » 221,—

Kopā 6523,—

Kultūrtechniskās daļas vadītājs J. Pelsi s.
Darbvedis F. Briedis.

KULTŪRAS FONDA DOMES SĒDE
1928. g. 21. maijā.

PĀRSKATS PAR KULTŪRAS FONDA PABALSTIEM
laikā no 1927. g. 1. aprīļa līdz 1928. g. 1. aprīlim.

(Beigas*.)
VI.

Archivu pētīšanai Latvijas lietās.
Latv. vēstures pētīšanas b-bai Ls 1.000,—
Rīgas vēstures un senatnes pētītāju b-bai ,, 600,—
Prof. L. Arbuzovam Vatikāna archiva pētīšanai . „ 4.000,—
Prot. A. Tentelim Zviedrijas archivu pētīšanai ,, 3.000,—
A. Feuereizenam bij. Rīgas bīskapu archivu pētīšanai ,, 650,—
J. Zēveram senu literārisku pieminekļu vākšanai . . . . ._ . . . . . „ 750,—

Kopā par VI grupu Ls 10.000,—
VII.

Grāmatu izdošana.
1. Pabalsti autoriem:

Agronomam R. Šeninam Ls 1.000,—
Z. Lencei „ 1.000 —
ļ. Maderniekam „ 1.500,—?
Prof. A. Soekem „ 800 —
Dr. A. Bebris „ 3.000—
Prof. ļ. Dzirnem „ 2.000,—
Doc. E. Blesem „ 1.500,—
Do'c. Fr. Gulbim „ 1.500 —
J. Kūlmanim < „ 800,—
Dr. M. Valteram „ 2.500 —
A. Švabem : : „ 2.000 —
ļ. Mazvērsitim ,, 500,—

' A. Bilkenam ' „ 1.500,—
M. Šiliņam „ 1.000—
R. Bērziņam „ 2.000 —
K. Ducmanim '? . ,, 2.000,—
f. Dreibergam „ 1.000,—

Dr. K. Rudzītim „ 2.000 —
O. Bergam „ 1.500,—
M. Liepiņai ? . ? ? „ 2.000,— Ls 31.100 —

2. Pabalsti izdevējiem:
Miilenbacha vārdnīcas izdošanai Lsl9.000,—
Latv. literāriskai b-bai -. . ,, 3.000,—
Latv. skolotāju savienībai „ 3.500,—
Tautu savienības veic. b-bai ,, 800,—
II Latv. vidusskolu skolotāju b-bai ,, 1.000,—
Latv. rakstu, un ž'urn. arodb-bai ,, 1.500,—
Baltkrievu grāmatizdevniecībai , 2.500,—
Latv. vēstures pētīšanas b-bai ,, 3.000,—
Latv. skautu centr. organizācijai ,, 1.000,—
Filologu biedrībai ' ,, 3.500,—
Savienībai ,,Kalpaka bataljons" . . ,, 1.500,—
Savienībai Latv. ārpusskolas izgl. padome ,, 4.000,—
Rīgas latv. b-bas Derīgu grāmatu nodaļai , 2.000,—
Kr. Valdemāra kuģu vad. un medī. skolai .... „ 600,—
Latv. senātu, pēt. b-bai ' » 3.000,—
Rīgas vēst. un sen. pēt. b-bai ,» 2.000,—
Jurjānu Andreja fonda komitejai „ 1.500,—
Fr. Trasuna pieminas fondam ,, 3.000,—
Latv. agronomu b-bai » L000,—
Latv. ģeogrāfijas b-bai ,-. -600,—
Latv. veco strēlnieku b-bai . . „ 1.500,—

*) Skat. 1928. e. ,,Vald. Vēstn." 116. numurā. '

Latv. nac. skolotāju savienībai Ls 1.500,—
Kr. Barona b-bai „. 2.000 —
Bibliotēku padomei ,, 3.000,—
Baltkrievu izglītības pārvaldei ,, 2.500,—
Izglītības ministrijai ,, 5.750,—
L. U. Botāniskā

^
dārza rakstu izdošanai „ 4.000,—

A. Balmerinka „Vier Biicher der Landvogtei" 3. sēj.
izdošanai „ 3.944,—

A. Gulbim „ 3.000,— Ls 85.194 —

3. Manuskriptu iegūšana.
A. Ģintera manuskripta ,,Latv. zinātne un literatūra

1885.—1895. g.g." iegūšanai Ls 2.000,—
Dr. M. Trevmaņa memoaru iegūšanai . . ,, 1.000,—
J. Kreicam par manuskriptu ,,Par piedēkli ,,ība" ,, 300,— ,, 3.300,—

4. Mūži kāliju izdošana :
Latv. komponistu b-bai Ls 1.000,—
Jānim Mediņam „ 1.500,—
Jānim Kalniņam ,, 400,—
Lūcijai Garut „ 600,—
Emilim Melngailim „ 1.500,— „ 5.000 —

5. Žurnālu abonēšana kultūras fonda tautas un skolu
bibliotēkām . . . . „ 60.906 —

Kopā par VII grupu Ls 185.500,—

VIJI.

Atsevišķām personām.
L Atzinības balvas:
Fr. Adamovičam . Ls 600,—
L. Bērziņam . . ?„ 600,—
E. Ekardt-Skalbergai „ . 600,—
J. Jiirjānam „ 600,—
P. Purinām „ 500,— .
E. Vīgneram „ 600,— Ls 3.500 —

2. Ārzemju stipendijas un pabalsti zinātniekiem:
Prof. R. Meijēram Ls 800 —

„ P. Zālītēm . „ 800,—
Doc. V. Bukovskam . . ' „ 800 —

,, A. ļanekam ,, 700,—
„ A. Petrikalnam „ 800,—

Priv. doc. A. Ābelei ,, 400,—
Asist. P. Muceniekam ,, 800,—

„ 0. Rudovskai , 400,—
L. Slaucītājam „ 800,—

„ J . Šulcam . . . ' „ 900.—
„ P. Ozoliņam „ 900,—

Veterinārārstam M. Rollem 950,—
Cand. jur. J. Griķim „ 950,—
Agronomei A. Bergai ,, 1.000,—

M. Kalniņai , 800 —
Cand. phil. A. Bērzkalnei , 800—
F. E. Stolam ...'.. 400—
Dr. phil. J. Studentam „ 400,—
Agronomam P. Konrādam ,, 400,—
Agronomei D. Niedrai ,, 400.—
K. Staream „ 400,—
V. Caunem „ 400,—
K. Ozolam-Eichvaldam . . ,, 750,—
V. Penģerotam „ 400 —
J. Sīlim „ 400- Ls 16.550,—



3. Ārzemju stipendijas paidagogiem:
P. Bendrupam Ls 400 —
R. Drillem „ 500,—
Fr. Obšteinam „ 400,—
J. Pilsātniekam , 1.000,— ,
J. Jansonam : • » ^00,—
10 'Latv. skolotāju savienības delegātiem „ 2.500,—
Latv. vidusskolu "sko!ot. b-bas delegātam „ 500,—
Techniskoskoluskolotājub-basdelegātam „ 500,— Ls 6.000 —

4. Ārzemju stipendijas lauksaimniekiem un
laukstrādniekiem:

V. Petrītim, Alsviķos Ls 250 —
J. Graubiņam, Bārbelē „ 250 —
J. Bērziņam, Cesvainē „ 250,—
A. Zaļākam, Dignājā _ „ 250,—
E. Feldmanim, Džūkstē „ 250,—
J. Purenam, Gārsenē „ 250,—
V. Ģēģeram, Durbē „ 250,—
0. Pogulim, Ikšķile , . . „ 250 —
D. Alpam, Jēros „ 250,—
M. Vītolam, Kurmenē „ 250 —
E. Einhaueram, Ārlavā „ 250,—
J. Ozolam, Penkulē „ 250—
j^Ceriņam, Raunā , 250,—
J. Mežapuķem, Rembatē „ 250,—
J. Večenam, Rundālē ,, 250 —
A. Stefenagenam, Salgalē „ 250,—
K. Paeglem, Vandzenē „ 250 —
A. Zariņam, Zaubē . „ 250,—
Ekskursijas vad. K. Bungšam .... „ 250 —
Ekskursijas vad. M. Rozentālan» . . . „ 250 —
V. Krūmiņam, Allažos „ 500,—
A. Bērziņam, Sējā ,, 500,—
J. Damškalnam, Lībagos „ 500,—
P. Osītim. Viesītes pag „ 500 —
A. Drengeļam, Bārbele „ 500,—
K. Stepēm, Kuldīgas pag „ 500,—
A. Zīlēm, Kazdangā „ 500 —
J. Dreimanim, Priekules pag ,; 500 —
A. Lapšem, Virānes pag ., 500,—
P. Briedim, Bērčī „ 500 —
R. Čudem, Liezerē „ 500 —
Ž. Ozoliņam, Vecauces pag „ 500,—
J. Lustem, Liepas pag „ 500,—
V. Jakobsonam, Līvu pag „ 500,—
A. Seskim, Ukru pag ,-. „ 500 —
A. Priedeslaipam, Balvu pag „ 500,—
J. Ančupanam, Makašānu pag. .... „ 500,—
1. Dabuzam, Līvānu pag. r „ 500,—
F. Kozul-Kašam, Jasmuižā ,; 500,—
A. Kalvanam, Mērdzenē . „ 500,— Ls 15.000,—

8. Ārzemju stipendijas un pabalsti
māksliniekiem:
a) skaņu māksliniekiem:

Dzied. A. Kortanam Ls 200,—
„ A. Priedniekam ,, 200,—
„ K. Krūmiņam ,, 200,—
„ J. Gulbim ' . . „ 200 —
„ M. Skujinam ^ . . „ 200 —
„ ). Vītinam „ 600 —
„ N. Vasiļjevam „ 600 —
,, V. Vasiļjevai-Teļeginai . . . ,, 400,—
, A. Spenneram „ 1.500,—

Vijoln. K. Vestenam ....... „ 600 —
Pianistei L. Reinholdei ,, 600,—

M. Kārkliņai „ 600,— 5.900,—

b) tēlojošiem nāksliniekiem:
J. Tillbergam Ls 900 —
A. Annusam „ 900,—
J. Bīnem „ 900 —
E. Sveicam „ 900,—
A. Bērniekam . , 400,—
K. Šiliņam . . . \ . „ 400— 4.400,—

c) aktieriem :
T. Lācim Ls 600,—
K. Kvēpam „ 600 —
A. Kveps-Jakobsonei ,, 400,—
K. Veicam , 600 —
L. Neibergai „ 600 —
A. Brechmanei ,, 600,—
V. Zommer-Vernerei . „ 600,— 4.000,— 14.300 —

6. Ārzemju stipendijas un pabalsti
rakstniekiem un žurnālistiem:

K. Eliasam Ls 667,—
Ž. Gruzevskim ,, 667,—
V. Eglītim „ 667 —
E. Blankām ,, 667,—
J. Vainovskim ., 666,—
A. Grīnam „ .666,—
J. Dombrovskim ., 500,—
A. Prandem „ 500,—
Laicenam „ 500,— 5.500 —

7. Prēmijas: ,
a) par zinātniskiem darbiem:

Prof. A. Spekem Ls 750,—
,, A. Loeberam „ 750,—
„ A. Vītolam „ 500,—
,, E. Felsbergam „ 500,—

Dr. P. Strādinām „ 500,— 3.000,—

b) par darbiem beletristikā un publicis-
tikā:
J. Veselim Ls 600,—
J. Akurateram „. 600,—

J. Pētersonam Ls 600,—
K. Strālam „ 600,—
Aspazijai » 600,
R. Eglēm _. ... „ 1.000- 4.000,-

c) par skaņu mākslas darbiem:
Jāzepam Mediņam Ls 1.500,—
E. Melngailim ,, 500,—
ļ. Graubiņam „ 500,—
H. Orēm ? ? ? ? „ 500— 3.000 —

d) par tēlojošo mākslu darbiem:
E. Melderam . Ls 600—
L. Libertam „ 600 —
K. Ubanam „ 600 —
N. Strunkam , 600— m
U. Skulmem „ 600— 3.000,— 1X000—

8. Dažādi pabalsti:
E. Rozentālei Ls 750 —
M. Grīnbergai „ 750,—
G. Miezim „ 500 —
J. Zaikovam . ,, 1.000,— ,
Mazajai Domei ārkārtējiem pabalstiem . ,, 6.000,— 9.000,—

Kopā par VIII grupu Ls 82.850 —
Kultūras fonda kancelejas un kontroles izdevumi Ls 14.000,—

Pavisam kopā . . Ls 1.205.658,15

Kultūras fonda darbvedis J. Kauliņš.

šim numuram 8 lapas puses.

Rīga.
Rīgas Biržas komiteja

paziņo, ka viņa savā š. g. 9. maija sēdē
ievēlējusi par zvērinātiem grāmatvežiem
pie Rīgas Biržas komitejas atteikušos
G. Drekslera un J. Meilanda vietā sekošus
kungus: Fridrichu Eiche, vecā Jelgavas
šosejā N° 54/56, dz. 2 un Aleksandru
Kallas, Valdemāra ielā Xs 37, dz. 27,
kuriem pēc nodotā zvēresta tagad atļauts
stāties pie amata izpildīšanas. Kā trešais
zvērinātais grāmatvedis paliek Pauls
Lazdiņš, Dzirnavu ielā N° 31, dz. 33,
kurš šo amatu izpilda jau no 1924. gada.

Pēc zvērinātu grāmatvežu pakalpo-
jumiem lūdz griezties Rīgas Biržas
komitejā.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Kaunā, 29. maijā. Šorīt kādā Kaunas
kafejnīcā Lietavas artilērijas pulka ko-
mandieris ar 8 revolvera šāvieniem smagi
ievainoja tautiņinku partijas cen-
trālkomitejas prezidentu advokātu
Noreiku, bijušo tieslietu ministri. Virs-
nieks apcietināts. Uzbrukuma iemesli
esot personīgas dabas. Uz Noreikas iz-
veseļošanos ļoti maz cerību, jo viņš
dabūjis 5 šāvienus vēderā.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. g. 30. maijā

Devizes

1 Amerikas dollare 5,158—5,17
1 Anglijas mārciņa 25,195—25,245
100 Francijas franku 20,30—20,45
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45
100 Šveices franku 99,30—100,03
100 Itālijas liru 27,15—27,35
100 Zviedrijas kronu 138,35—139,05
100 Norvēģijas kronu 138,10—138,80
100 Dānijas kronu 138,35—139,05
100 Čechoslovaķijas kronu . . . 15,22—15,44
100 Holandes guldeņu 208,05—209,10
100 Vācijas marku 123,45—124,05
100 Somijas marku 12,96—13,08
100 Igaunijas kronu 138,30—139,00
100 Polijas zlotu 57,45—58,65
100 Lietavas litu 51,00—51,70
1 SSSR červoņecs — — —
100 Austrijas šiliņu 72,45—73,15

Dārgmetāli:

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

Vērtspapīri:

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

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. S k u j e v 1c f.

Zvērināts biržas māklers Th. Šummers.

Redaktors: M. Ārons.

Šīs dienas „Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1928. g. 5. septembrī, Rīgā.

Priekules polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu Latvijas iekšz. pasi zem
JV°3800, izd. no Ezeres pag. valdes
1921. g. 18. okt. uz Eduarda
Friča d. Oēgermaņa v. 4482b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
personas apliecību, izd. 1927. g,
9. febr. JV° 213, no Daugavpils
pils. prēf. uz Staņislava Maci-
jevska vārdu> 4372b

Poļeščinas iec. polīc. priekšnieks
Ludzas apr., izsludina par ne-
derīgiem sekošus nozaudētus do-
kumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Jsfs 1474,,
izd. no Poļeščinas iec. polīc.
pr-ka 1921. g. 22. apr. uz Mitro-
fana Leona d. Kutkovksa v.;

2) Latvijas iekšz. pasi N» 1085,.
izd. no Istras pag. valdes 1921. g..
29. sept. uz Jēkaba Jēkaba d.
Vinokurova vārdu;

3) Latvijas iekšz. pasi JN° 2010,.
izd. no Istras pag. valdes 1921. g..
1. sept. uz Osipa Vasilija d.,
Čerkovska vārdu;

4) Latvijas iekšz. pasi JVs 136,.
izd. no Istras pag. valdes 1924. g..
9. jūnijā uz Jūlijāna Filipa d.
Pikarevska vārdu. 4375b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgām sekošas-
par nozaudētām pieteiktas La-
tvijas pases:

1) izdotu no Bauskas pils.,
polīc. pr-ka 1920. g. 19. maijā
N° 1196 uz Veras Ģederta m..
Melac vārdu;

2) izdotu' no Bauskas apr..
pr-ka pal 1. iec. 1927. g. 27. nov..
N° 1001 uz Viktora Ferdinanda d.
Roņa vārdu;

un 3) izdotu no Ceraukstes-
pag. valdes 1920. g. 9. jūnijā
JM° 387 uz Veras Leontīnes Ernas
Jufa m. Brūvers vārdu. 4371b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi, izd. 1920. g.
27. nov. Ms 2457, no Daugavpils-
pils. prēf. uz Ādamu, Ādama d.
Voitkeviča vārdu. 4373b

Ilūkstes apr. pr-ka pal. 2. iec.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi JVs 217, izd.
1920. g. 3. aug. no Prodes pag.
valdes uz Annas Sīmaņa meitas-
Muižnieks vārdu. 4484b

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi, izd. 1921. g.
9. martā JSfa 9780, no Daugavpils
pils. prēf. uz Annas, Berka nu

? • -Ovčinskijs vārdu. 4476b

Priekules policijas iec. priekšn.
izsludina par ned. nozaud. Latv.
iekšzemes pasi J\9 31499, izd. no-
Liepājas prefektūras 1921. g.
10. febr. uz Hugo Žana d. Cīrulis
vārdu. 448 Iz

Priekules policijas iec. priekšn.
izsludina par ned. nozaud. Latv.
iekšzemes pasi N°703, izdotu no
Asītes pag. valdes 1920. g. 25..
martā uz Lavīzes Sīmaņa nu
Dambovitcs vārdu. i 4480z

Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2.
iec. izsludina par ned. nozaudēto
Latvijas iekšzemes pasi J\9 119,
izd. 1920. g. 27. okt. no Dvietes
pag. valdes uz Antona Justina d.
Kokins v. un 2) zirga pasu Ns 192,
izd. 1924. g. 16. febr. no Dvietes
pag. valdes uz Jadvigas Cupenis
vārdu. 4485z

Izlabojums.
Taurkalnes pag. valdes izsl.

š. g. „Valdības Vēstneša" 33.
numura 6. lapas pusē Leopolda
Vinclava karaklausības apliec
ar Xs 1767, izd. no smagās arti-
lērijas komandiera 1927. g. ne
13. aprīlī, bet 29. aprīli. 4638z
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sludinājumi.

Rīgas apgabaltieass 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Jāzepa Biil-
Iiņa hipotēkarisko parādu dzē-
šanas' lietu nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 4000 :.,
apstiprinātu 1903. " g. 7. oktobri
ar JVs 353 uz nekustamo īpašumu
Šķirstiņu Sucenes muižas zem-
nieku zemes Stipnieku JVs 6
mājām' Valmieras apr., ar zem.
grām. reģ. JVs 4471 par labu
Haraldam Vilhelma d. fon Vāls,
kas viņu ir cedējis bianko.

1928 g. 15. maijā. JS9 3186.
Priekšsēdētāja v. Ā. Veidners.
4155o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Jāņa Mež-
vēvera hipotēkarisko parādu dzē-
šanas lietu nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 3000 r..
apstiprinātu 1912. g. 6. apr. ar

30 uz nekust aino īpašumu
Stukmaņu muižas zemnieku ze-
mes Lej 'as-Tittiņu mājām, Rīgas
apr., ar zemes grām. rej. JVs 3724
par labu Jānim . Purgalam, kas
viņu cedējis bianko.

1928. g. 15, maijā. JVs 2423.
Priekšsēdētāja v. Ā. veidners.
4156o -iars A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties.lik.1967.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Annas
Knaģis pilnv. zv. adv. Aleksan-
dra Seglenieka lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1928. g. 15.
maijā pubfi'-ētb 1928. g. 6. jariv.
Rīgā mirušā Radicna-Rūdolfa
Andreja d. Knaģa, .1927. g.
5. sept. pie Rīgas notāra J. Grau-
di ņa notarielā kārtībā' taisīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības uz
mir. Radiona Knaga mantojumu
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantiniekiem, legatārijiem, iidei-
komisārijiem, parāddevējiem u.
t. i., pieteikt savās tiesības, pre-
tenzijas un ierunas minētai tiesai
s'ešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās,par liku-
mīgā spēkā gājušu. L.' .\

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4109z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ.ties.Iik.1967., 2011.—2014.
un 20/9. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz. Matildes
Saan lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādaspreten-
zijas. strīdi vai ierunas pret ša:
tiesā 1928. g. 15. maijā publicēto
1926. g. 9. jūnijā Rozēnu pag.
„Vec-Glazu" mājās mirušājāņa
Spriča d. Saana. 1926. g. 4. jūnijā
mājas kārtībā taisīto testamentu,
kā arī visas personas, kurām ir
kaut kādas tiesības uz mir.

lana. mantojumu \
karā ar šo mantojumu, kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fideiko-
misārijiem, parāddevējiem u-.t .t.;
pieteikt savas tiesības, preten-
zijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitīji no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. X

. 1028. g. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4112?. Sekretārs A. Ķa 1 v e.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
27. martā izklausījusi mir. Jura
Jāņa d. Bandera mantošanas
lietu nu lēma: par prombūtnē
esošā Jāņa-Ju!iusa Jāņa d. Ban-
dera atstāto mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko ar pavēli
paziņot Kalsnavas pagasta tiesai
attiecīgai rīcībai.

1928. g. 15. maijā. L. J\T°963.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4141o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 18. aprīļa
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: ,,I Ziemeļlatvijas lauk-
saimniecības arodbiedrība", ar
valdes sēdekli Gaujenes pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglits. ,
4283b Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz sava
šī gada 7. maija nolēmuma un
civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā ari 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanasakts
kas koroborēta 1882. g. 31. maijā
uz Ventspils apriņķa Dundagas
pagasta Tettersātu mājām ar
hip. JVs 265: 1280, nodrošinot
pirkšanas summas atlikumu
1940 c. rub., ar ķīlu tiesībām uz
minētām mājām, kā arī personas,
kurām būtu kādas tiesības uz
minēto akti, iesniegt akti un
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald . Vēstn.". J a minētā ter-
miņā akti neiesniegs vai tiesības
nepieteiks, tiesa atzīs parāda
akti par iznīcinātu un valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grā-
matās. L. JVs 1292/28.

Jelgavā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

4167o Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 20! I.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451.p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ierunas
pret 1927. g. 25. augustā mirušā
Jāņa Jāņa d. Dūma pie Auces
notāra Otto Bertaita 1927. g.
6. augustā notarielā kārtībā sa-
stādīto testamentu, pieteikt savus
strīdus un ierunas šai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma "iespieduma dienas „Vald.
Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām. L.JVs1715/28

Jelgavā, 1928 . g. 14. maijā.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmans.
4164o Sekrētārs Mittelhofs

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Jāņa Baura
lūgumu dēļ hipotēkarisko parādu
dzēšanas nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 2000 r.,
apstiprinātu 190.8. g. 18. febr. ar
JVs 200 uz nekustamo īpašumu
Cēsu apr., Startu muižas Sproģu
JVs 20 mājām, ar zem. grām. reģ.
JVs 4288 par labu Eduardam
Ozolam.

1928. g. 15. maijā. JVs 1631.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4157o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Jāņa Strupe
hipotēkarisko parādu dzēšanas
lietu nolēma: atzīt par samak-
sātu obligāciju par 600 rub.
atlikumā, apstiprinātu 1913. g.
7. augustā ar JVs 505 uz nekustamo
īpašumu Slokas muižas zemnieku
zemes Renge-Straup. fi JVs 96 mā-
jām, Rīgas apr., ar zem. grām.
reģ. JVs 5274 par labu Miķelim
Strupam, Amālijai Bum-bur un
Līzei Vītol no kuras obligācija
pirmatnējā lielumā par 1000 rub.
600 rub. pienākas Miķelim Štru-
pem, kā alimentu nodrošinājums
pēc dāvināšanas līguma, bet
Amālijai Bumbur un Līzei Vjtol
katrai 200 rub., kā izmaksas
nodrošinājums pēc šī paša līguma
un kuras abas pēdējās daļas par
400 rub. kopsummā 1928. g.
13. februārī ir dzēstas.

1928. g. 15. maijā. JVs 2905.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4158o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Sofijas Klei-

nenberghipotēkarisko parādu dzē-
šanas lietu nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 6000 r.,
apstiprinātu 1899. g. 17. augustā
ar JVs 1845 uz nekustamolpašumu
Rīgas pilsētā, IV hip. iec, ar
zemes grām. reģ. JVs 1462 par labu
Hermanim Ludvigam Johana d.
Getlingam kas viņu cedējis bianko
un kura pārgājusi uz Hermani
Kārļa d. Kampe ,kā bianko
cesionāru, kas viņu ir cēdejis
atkal blank®.

1928. g. 15. maijā. JVs 3137.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4159o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Jāņa Grau-
diņa hipotēkarisko parādu dzē-
šanas lietu nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 1000 r.,
apstiprinātu 1911. g. 14. okt. ar
JVs 385 uz nekustamo īpašumu
Skrīveru muižas kvotes zemes
dzimtsrentes gruntsgabala JVs 158
Rīgas apr., ar zemes grām. reģ.
JVs 1098 par labu Teodoram
Elsteram, kas viņu ir cedējis
bianko:

1928. g. 15. maijā. JVs 3151.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4160o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausīja Pēterpils-
Tulas agrārbankas lūgumu dzēst
hipotēkariskos parādus no Vidzs-
Bukas mājām, pied. Marijai Tirzi-
tls nolēma: atzīt par iznīcinātu
obligāciju par 4400 rub., apstipri-
nātu 1914. g. 16. jūnijā ar JVs 375
uz nekustamo īpašumu Madonas
apr., Liezeres muižas Vidus-
Bukas mājām, ar zemes grāmatu
reģ. JVs 364 par labu Pēterpils-
Tulas agrārbankai.

1928. g. 15. maijā. JVs 3150.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4161o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz - iv.'ies.lik. 1907..201! .—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz .Emīlijas
ļāņa rh. Kalniņ lūgumu uzaicina

personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, Strīdi vai ie-
runas pret šaī tiesā 1928. g.
8. maijā publicēto 1925. g. 18. okt.
Kārķu Kalnjānglodos mirušā Jāna
Jāņa d. Ozola ' 1925. g. 28. aprīlī
un 22. septembrī pie Kārķu pag.
tiesas taisīto testamentu, kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Jāņa Jāņa
dēla Ozola mantojumu "vai sa-
karā ar šo mantojumu kā man-
tiniekiem, legatārijiem, fideiko-
misarijiem, parāddevējiem u.t.t.,
pieteikt savas tiesības, pretenzi-
jas un ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minēta termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām un
zaudējušas savās tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVs3872

Rīgā, 1928. ģ. 15. maijā.
Periekšsēd. v. A. Veidners.

411 Iz Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikāciju 5., 6. un
7. p. ,ievērojot Rebekas (Rivkas)
Bvchovski lūgumu un savu lē-
mumu no 1928. g. 15. maija, pa-
,ziņo , ka lūdzējai ir gājušas zu-
dumā trīs dzīvības apdrošinā-
šanas polises, izdotas no apdroši-
nāšanas biedrības ,,Rossija ", 1)
1904. g. 5. maijā ar JVs 194887 par

'2000 rbļ., 2) 1909. g. 24. oktobri
ar JVs 258863 par 4000 rbļ. un
1911. g. 7. dec. ar JVs 291568 par

'5000 rbļ.
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām polisēm, pieteikties
tiesā triju mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polises
atzīs par iznīcinātām un lūdzē-
jam izdos jaunas polises vai pie-
šķirs tiesību saņemt attiecīgu
polišu vērtību.

Rīgā,-1928. g. 18.maijā. JVs3799
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4449z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
8. maijā izklausīja Kārļa Poļa
hipotēkarisko parādu dzēšanas
lietu nolēma: atzīt par iznīci-
nātām sek. 7 obligācijas, apstipri-
nātas uz nek. īpašumu Rīgas
pils. II hip. iec. ar zem. grām-
reģ. JVs916, a) 1911. g. 13. maijā
ar JVs 1405 par 20000 rub. par
labu Johanam Taubem, kas viņu
ir cedējis bianko un kura pārgā-
jusi uz II Vidz. savstarp. kredīt-
biedrību, kā bianko cesionāri,
kas viņu ir cedēiusi atkal balnko,
b) 191 *3. g. 24/apr. ar JVs 1031
par 50000 rub. par labu II Vidz.
savst. kredītbiedrībai, kas viņu
ir cedējusi bianko, c) 1913. g.
18. dec.'ar JVs3599 par 30000 rub.,
d) 1913. g. 19. dec. ar JVs 3608
par 20000 rub., e) 1914. g.
22. apr. ar JVs997 par 15000 rub.,
pēdējās trīs par labu Kārlim
Likumam ks viņas ir cedējis
bianko, c un e pkt. minētās obli-
gācijas ir pārgājušas uz Hermani
Kampi kā bianko cesionāru, kas
viņas ir cedējis ' atkal bianko,
bet d pkt. min. obligācija ir
pārgājusi uz II Vidz. savstarp.
kredītbiedrību kā bianko cesio-
nāri, f) 1914. g. 25. iūn.ar JVs 1539
par 15000 rub. un g) 1914. g.
30. jūn. ar JVs 1580 par 10000 r.,
abas pēdējās obligācijas par labu
11 Vidz. savst. kredītbiedrībai,

kas viņas ir cedējusi bianko.
1928* . g. 15. maijā. JVs 3348.

Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4154o Sekretāra A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1067.,2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Annas
Pētersones lūgumi- uzaicina visas
personas, kurām ir kaut
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī liesā 1928. g. 15. maijā publi-
cēto 1924. g. 4. janvārī Alojas
draudzē mirušās Helēnes-Matil-
des Kriša meitas Pētersons,1923.
g. 28. dec. mājas kārtībā taisīto
testamentu, kā ari visas personas,
Kutam ir kaut kādas tiesības uz
mir. Helēnes-Matildes Pēterson,
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantiniekiem, lega-
tārijiem, fideikomisārijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības, pretenzijas un ieru-
nas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas at-
zīs kā atteikušās no ierunām uti
zaudējušas ; savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVs 4054

Rīgā, 1928. ģ. 15. maijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

4113z Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tieas sēdē 1928. g.
15.maijā, izklausījusi mir. Ignata
Voišvillo mantošanas lietu, no-
lēma: par bezvēsts prombūtnē
esošās Eleonoras Voišvillo, dz.
Ševcs, atstāto mantu iecelt aiz-
gādniecību, par ko paziņot Rīgas
pilsētas bāriņu tiesai. ^«-(' *?

1928. g. 15*. maijā. L. JVs 1015.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4143o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15. maijā izklausījusi Henrietes
Kaparkalējs lūgumu dēļ aizgād-
niecības iecelšanas par prombūtnē
esošā Miķeļa Miķeļa d. Kapar-
kalēja mantu, nolēma: iecelt
aizgādniecību par prombūtnē eso-
šā Miķeļa Miķeļa d. Kaparkalēja
atstāto mantu, par ko paziņot
Rīgas pilsētas bāriņu tiesai. 1 ->•

1928. g. 15. maijā ". L. JVs3573.
Priekšsēdētāja v. A. Veidners.
4153o Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
15.'maijā izklausīja Annas Rei-
man pēc pirmā vīra Anšmidt,
dz. Kārkliņ, hipotēkarisko parādu
dzēšanas lietu nolēma: atzīt par
iznīcinātu obligāciju par 3000 r.,
apstiprinātu 1911. g. 9. nov. ar
JVs 40 uz nekustamo īpašumu
Ve'denhofa diakonāta dzimts ren-
tes gruntsgabalu JVs3a Valmierā,
ar zemes grām. reģ. JVs 249 par
labu Eduardam Lāceram.

1928. g. 15. .maijā. JVs 2743.
Priekšsēdētāja ļv. A. Veidners.
4162o Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 2011., 2014. un
2019. p. p. pamata paziņo, ka
pēc 1925. g. 30. martā Sēļu pag.
mir. Jēkaba Kārļa dēla Līča,
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā manti-
niekiem, legatārijiem, fideikomi-
sārijiem, kreditoriem un t. t.,
pieteikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1928. g. 15. maijā.
L. JVs 3116. 4142b

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

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šī gada
4. aprīļa lēmumu reģistrēti ,,La-
tvijas zemturu un rūpnieku krāj-
aizdevu sabiedrības" biedru pilnā
sapulcē 1928. g. 14. februārī
pieņemtie statūtu grozījumi.
4284b Nodaļas pārzinis Eglīts.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabalt. reģistrāc .nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 2. maija
lēmumu reģistrēta bezpeļņas bie-
drība: ,,Smiltenes un apkārtnes
darba jaunatnes sporta un kul-
tūras biedrība" .ar valdes sēdekli
Smiltenes pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4285b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz, likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. n. pamata paziņo,
ka ar viņas 1928. g. 2. maija
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
,,Taurenes pirmā lop*kopības pār-
raudzības biedrība", ar valdes
sēdekli Taurenes pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4286b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šī gada
2. maija lēmumu reģ. ,,Latvijas
dzelzceļu lokomotīvi! vadītāju
biedrības" biedru pilnā sapulcē
1928. g. 31. martā pieņemtie
statūtu grozījumi.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4287b Sčekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
paziņo, ka ar viņas šī gada
2. maija lēmumu pārreģistrēta
,,Latvijas universitātes studentu
biedrība" ,,Unitas Letgalica" zem
jauna nosaukuma: ,,Latvijas uni-
versitātes studentu biedrība"
,,Korporācija Unitas Letgalica",

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4288b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. pamata paziņo, ka
ar viņas 1928. g. 2. maija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
,,Sidgundas dramatiskā biedrība
,,Skatuve ", ar valdes sēdekli
Sidgundas pagastā.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
4289b Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.
pārzinis ar šo dara zināmu, ka
Latvijas privātā lorhbarda
krāj-aizdevu sabiedrība, kas
reģistrēta ar apgabaltiesas 1923.g.
4."septembra lēmumu, saskaņā ar
šī gada 18. aprīļa spriedumu uz
tieslietu ministrijas kooperatīvu
revīzijas padomes š. g. 7. marta
ierosinājumu — slēgta. Ar tiesas
lēmumu konstruejusēs šī gada
7. maijā Latvijas privātā lom-
barda krāj-aizdevu sabiedrības
likvidācijas kommisija sekošā sa-
stāvā: priekšsēdētājs zv. adv.
Vasilijs Kārkliņš un locekļi: zv.
adv. Ernsts Grīnbergs un Alek-
sandrs Segals. Likvidācijas kom-
misijas sēdeklis atrodas Rīgā,
Teātra ielā 9 un sēdes notiek
ik dienas no pīkst. 12—13.

Nodaļas pārzinis Eglīts.
5144o Sekretāra v. (paraksts).

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šī gada
7. maija nolēmuma, uzaicina to
personu, kuras rokās atrodas
obligācija par 9900 kr. rub.,
izdota Donas zemes bankai un
koroborēta 1910. g. 26. oktobrī
ar JVs 3091 uz Jelgavas apr. Bu-
kaišu pagasta ,,Midzen-ļaun" s
mājām ar hip. JVs 599, ierasties
šai tiesā sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.", ie-
sniegt minēto akti un pieteikt,
savas tiesības.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs to par iznī-
cinātu un lūdzējai Donas zemes
bankai atvēlēs prasīt hipotēkas
dzēšanu zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1928. g. 15. maijā.
4165o L. JVs 1290 28.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesas civīlnod.
atklātā tiesas sēdē 1928. g. 7. jūn.
pīkst. 10 rītā, tiks pasludināts
1928. g. 1. martā mirušās Trīnes

Mača m. Veckājas testaments.
Liepājā, 1928. g. 25. maijā.

5165o ' JVs 724m/28.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

Sekretārs A. Jansons.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šī gada 7. maija nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā ari 1023. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdoš. akts;
kas koroborēta 1868. g. 27. maijā
uz Jelgavas apriņķa Bēnes pag.
Kaije mājām zem hip. JVs 418,
nodrošinot pirkšanas summas at-
likumu 2400 c. rub. ar ķīlu tie-
sībām uz minētām mājām, kā arī
personas, kurām būtu kādas tie-
sības uz minēto akti, iesniegt
akti un pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.". Ja
minētā termiņā akti neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda akti par iznīcinātu un
valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. JVs 1298/28.

Jelgavā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērte.

4168o Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šī gada 7. maija nolēmuma
un civ. proc. lik. 208L p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanasakts
kas koroborēta 1883. g. 2. maijā
uz Jelgavas (agr. Kuldīgas) apr.
Reņģes muižas Annaiš-Maniņ
mājām ar hip. JVs659, nodrošinot
pirkšanas summas atlikumu
685 c. rub. ar^ķīlu tiesībām uz
minētām mājām, kā arī personas,
kurām būtu kādas tiesības uz
minēto akti, iesniegt akti un
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Vald. Vēstn.". Ja minētā
termiņā akti neiesniegs vai tie-
sības nepieteiks, tiesa atzīs pa-
rāda akti par iznīcinātu un valsts
zemes bankai dos tiesību prasīt
hipotēkas dzēšanu zemes grāma-
tās. L. JVs 1291/28.

Jelgavā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

4169o Sekretārs Mittelhofs.
Jelgavas apgabaltiesa,

saskaņā ar valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava š. g. 7. maija nolēmuma un
civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā arī 1923. g. 17: marta lik.
3, p., uzaicina to personu, kuras
rokās atrodas pirkšanas-pārdo-
šanas akts kas koroborēts 1892. g.
27. novembrī ar JVs 870 uz Bau-
skas apriņķa Iecavas pagasta
Liel-Kapšu mājām ar hip. JVs2350
nodrošinot pirkšanas summas at-
likumu 2000 kr. rub. ar ķīlu
tiesībām uz minētām mājām,
kā arī personas, kurām būtu
kādas tiesības uz minēto akti,
iesniegt akti un pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".
Ja minētā termiņā akti neiesniegs
vai tiesības nepieteiks, tiesa atzīs
parāda akti par iznīcinātu un
valsts zemes bankai dos tiesību
prasīt šīs hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās. L. JVs 1293/28.

Jelagvfl, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

4T66 Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 30. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 1909. g- 23. dec.
mirušā Kārļa Mārtiņa d. Šenbrūns
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikomisārus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 705m.,28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4586z Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava lēmuma no š. g. 7. maija
lēmuma pamata uzaicina 1922.g.
27. oktobri Jūrkalnes pag. mir.
Ādama Jāņa d. Kalniņa manti-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu būt kādas tie3
sības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par ku-
rām nebūs paziņots tiesai minētā
laikā tiks atzītas par zau
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
4583z '«2m. '.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. J an s0 n s.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 7. maija lēmuma
ņamata uzaicina 1924. g. 8. febr.
Sakas pag. mir. Andreja Jāņa d.
Ošenieka mantiniekus, kredito-
rus, legatārus, fideikomisārus un
visas c'tas personas, kam varētu
būt kādas tiesības vai prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 706m./28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā;
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4584z Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 30. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 1906. g. 28. aug.
Grobiņas pag. mirušā Andreja
Jāņa d. Kundziņa mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas vitas personas, kam
varētu būr kādas tiesības vai pra-
sības uz atstāto mantojumu, pie-
teikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 698m./28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4585z Sekretārs A. ļansons.
*=—1

Liepājas apgabaltieas,
uz sava š. g. 30. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 1892. g. 20. okt.
mirušā Jukuma Pāvila d. Pavel-
kopa mantiniekus, kreditorus, le-
gatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt vi-
ņas tiesai sešu mēnešu laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 695m. 28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4587z Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 30. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 1926. g. 10. febr.
Saldū mirušā Rūdolfa-Ernesta-
Benjamina Johana d. Laskela
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikomisārus un visas citas
personas, kam varētu būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūspaziņots liesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 702m.,'28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
Perikšsēd. b. V. Bīnenstams.

4588z Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 30. apriļa lēmuma
pamata uzaicina 1928. g. 8. janv.
Lutriņu pag. mirušā Ādama Jāņa
dēla Kalēja arī Šmidta mantinie-
kus, kreditorus, legatārus, fidei-
komisārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūspaziņots tiesai minētā laikā,
tiks atzītas par zaudētām uz vi-
siem laikiem. JVs 704m.,/28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4589z Sekretārs A. Jansons.



Liepājas apgabaltiesa,
uz Amālijas Jakobson lūgumu
un pamatojoties uz civ..proc. lik.

un sek. p. p. un savu š. g.
28. apriļa lēmumu, uzaicina per-
sonas, kuru rokās atrodas sekosi
uz -Amālijai Jakobsons Liepājā
ar krep. JVs 246 piederošas ne-
kustam, mantas nostiprināti ķīlu
raksti: 1) 1881. g. 2. dec. " uz
Hermaņa Konopka vārdu 12.000
rbļ. pirmvērtības lielumā, at-
likumā 5000 rbļ. un pārgājis
M. Vebera īpašumā; 2) 1886. 'g.
5. aprīlī uz Aleksandra Fogeļa
vārdu 5000 rbļ. lielumā, pārgājis
Margaretas Dreiersdorf īpašumā:
3) 1886. g. 5. aprīlī uz Jūliusa
Raue vārdu 6500 rbļ. lielumā,
pārgājis M. Venera īpašumā;
4) 1912. g. 11.jūlijā uz Abrahama-
Faivuša Hesseļa d. Jakobsona v.
12.000 rbļ. lielumā un 5) 1912. g.
25. septembrī uz tā paša Jakob-
sona vārdu 5000 rbļ. lielumā, —
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.
ierasties tiesā, līdzņemot minētās
obligācijas. Pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligāciju turē-
tāju neierašanās gadījumā, pa-
rādus atzīs par samaksātiem un
obligācijas par iznīcinātām, pie-
šķirot lūdzējai tiesību pieprasīt
parādu izdzēšanu iz zemesgrā-
matām. JVs 519/28.

Liepājā, 1928. g. 15. maijā. '
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4324z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesas civīlnod.,
saskaņā ar 1928. g. 3. maija lē-
mumu paziņo, ka Lazars Paradizs
atzīts par maksātnespējīgu pa-
rādnieku tirdzniecībā, kamdēļ ie-
stādēm un priekšniecībām vaja-
dzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aiz-
liegumu uz parādnieka nekusta-
miem īpašumiem kā ari apķīlāt
viņa nekustamu mantu, ja tāda
atrastos viņa iestāžu robežās un
2) paziņot Liepājas apgabal-
tiesai par visām savām prasībām
pret maksātnespējīgo parādnieku
kā arī par summām, kuras pēdē-
jam pienākas no iestādēm.

Privātām personām jāpaziņo
Liepājas apgabaltiesai: 1) p 'ar
savu parādu prasībām no parād-
nieka, kā arī par summām, kādas
parādniekam pienākas, neskato-
ties, vai maksājumi notecējuši
vai arī viņu termiņš gaidāms
nākamībā un 2. par mantību,
kura atdota no parādnieka pri-
vātām personām, vai nodota
viņām no parādnieka uzglabā-
šanai vai ķīlā.

Augšā minētie paziņojumi jā-
izdara četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Liepājā, 1928. g. 15. maijā.
4339z ' JVs 325-1/28.

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 23. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1927. g.28. janv.
Ēdoles pag. mir. Jorenā Jāņa d.
Ķestera mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantomjumu, pieteikt
viņas tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz. visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
JVs 659m./28. 4579b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 7. maija lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 21. maijā
Liepājā mir. Teodora Jēkaba d.
Skujenieka mantiniekus, kredi-
torus, legatārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot, n'o sludinājuma
iespiešanas dienas.-

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
JVs 467m. 28. 4580b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 30. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1928. g. 24. janv.
Liepājā mir. Domenika V'iken-
tija d. Litvina mantiniekus, kre-
ditorus, legatārus, fideikomisārus
un visas citas personas, kam
varētu būt kādas tiesības vai
prasības uz atstāto mantojumu,
pieteikt viņas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
J\s 700m. 28. 4582

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Indriķa Strautmaņa lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., š. g. 28. aprīlī
nolēma: 1) atzīt par samaksātam
un iznīcinātām sekošas hipoteka-
riskas obligācijas, kuras apgrūti-
na Indriķim 'Strautinanim piede-
rošu nekustamu mantu Kuldīgas
apr. Žvārdes pag. Lorenc JVs 63
mājas ar krep. JVs 3867 un no-
stiprinātas: 1) 1908. g. 14. janv.
600 rbļ. lielumā uz Indriķa
Jāņa d. Strautmaņa vārdu, bianko
cedēta un 2) 1910. g. 15. fenruārī
1000 rbļ., lielumā uz Jāņa Anša d.
Upmaņa vārdu, bianko cedēta;
2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemesgrāmatu nodaļā minēto hip.
obligāciju izdzēšanu iz zemes-
grāmatām. JVs 71/28.

Liepājā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4343z Sekretārs A. Jansons.
Liepājas apgabaltiesa,

uz sava š. g. 29. marta lēmuma
pamata uzaicina 1918. g. 23. nov.
Sātiņu pag. mir. Kārļa Ernesta d.
Šamiļa mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam varētu būt
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas
dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
JVs 627m/28. 4581b

Priekšsēd. b. Vh Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz valsts zemes bankas lūgumu
un pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p. un savu š. g.
28. apriļa lēmumu, uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas 1713 r.
pirmvērtības lielumā, tagad at-
likumā 1581 rbļ. liela pbl
uz barona Jūliusa fon Firksa
vārdu un 1872. g. 7. jūlijā no-
stiprināta uz Jānim Sīmaņa d.
Ernstsonam piederošas nekusta-
mas mantas-Aizputes apr., Kal-

,, Pavāru" mājām ar krep.
JVs 23.-II reģ., sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas, ierasties tiesl. !īdz-
ņemot minēto obligāciju. Pēc
minētā termiņa notecēšanas, ari
obligācijas turētāja neierašanās
gadījumā, parādu atzīs par sa-
maksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējai tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām.

Liepājā, 1028. g. 15. maijā.
434 Iz ' . JVs 511/28

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 7. maija lēmuma
pamata uzaicina 1917. g. 2. okt.
Liepājā mir. Adelheides-Christines
Bezigk mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kam būtu varētu
kādas tiesības vai prasības uz
atstāto mantojumu, pieteikt viņas
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā, tiks atzītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
JVs 715m./27. 4455b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretāras A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 7. maija lēmuma
pamata uzaicina 1916. g. 10 . dec.
mir. Niklāva Miķeļa d. Millera
un 1923. g. 8. oktobrī mir. Annas
Jēkaba m. Miler mantiniekus,
kreditorus, legatārus, fideikomi-
sārus un visas citas personas,
kam varētu būt kādas tiesības
vai prasības uz atstāto manto-
jumu, pieteikt viņas tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā laikā
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem.

Liepājā. 1928. g. 16. maijā.
JVs 640m. 28. 4456b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 19. aprija
lēmumu uzaicina 1928. g. 4. janv.
Medzes pag. mir. Friča Ernesta d.
Paupe mantiniekus, legatārus,+
Paupe mantiniekus, kreditorus,
legatārus, fideikomisārus un visas
citas personas, kurām ir kādas
tiesības un prasības uz atstāto
mantojumu, vai kuras vēlētos
apstrīdēt viņa testamentu, pie-
teikt tādas tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas.

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

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
.V: 630m. 28. 4454b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Artūra un Olgas Grossu lū-
gumu un pamatojoties uz pie-
zīmi pie priv. lik. 36. p., 2. pie-
zīmi pie notar. nolik. 280. p. un
š. g. 28. apriļa lēmumu, izsludina,
ka Artūrs Gotlība d. Gross un
Olga Ādolfa m. (irošs, dzini.
Kohlert, 1928. g. 19. aprīlī qo-

? pie Liepājas notāra Kau-
nina , ar zen 1581 līgumu,
ajj' kuru viņi atcēluši viet. priv.
lik. 79. un sek. p. paredzēto lau-
lāto ļaužu mantas kopību, pēc
kura Artūrs (irošs, 1911. g.
31. dec. (v. st.) iestājoties laulībā
ar Olgu Gross, saņēmis no pēdē-
jās kā pūru dažādu kustamu
mantu Ls 3000,— kopvērtībā,
kura skaitās par Olgas Gross
atsevišķu īpašumu. JVs 513 28

- Liepājā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. b. V. Binenstams.

4344z Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Klāva Sprūde lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081. un sek. p., uzaicina per-
sonu, kuras rokās atrodas 405 rbļ.
liela obligācija uz Viļuma (Viļā)
Sprūde un Billes Sprūde vārdu tin
1911. g. 16. nov. nostiprināta uz
K lāvam Sprūde piederošas ne-
kustamas mantas Liepājas apr.,
Kalētu Plostenieku mājām, ar
krep. JVs 2944.-11 reģ., — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā līdzņemot minēto obligāciju.
Pēc minētā termiņa notecēšanas,
arī obligācijas turētāja neieraša-
nās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu, un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. JVs 512/28.

Liepājā, 1928. g. 15. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4345z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Annas Zuzāns lūgumu un pa-
matojoties uz 1923. g. 17. marta
likumu, civ. proc. lik. 2083.—
2084. p. un savu š. g. 28. apriļa
lēmumu, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas 200 rbļ. liela obli-
gācija uz Miķeļa Zuzāna vārdu,
bianko cedēta un 1910. g. 24.
martā nostiprināta uz Annai Jē-
kaba m. Ceļadome, pēc vīra
Zuzans, piederošas nekustamas
mantas Liepājas apr., Pērkones
zemesgabalu JVs B. 43 ar krep.
JVs637., viena mēneša laikā, skai-
tot no sludinājuma iespiešanas
dienas, ierasties tiesā līdzņemot
minēto ovbligāciju dēļ iemaksāto
Ls 5,28, t. i. parāda ar procentēm
saņemšanas. Pēc minētā termiņa
notecēšanas, arī obligācijas turē-
tāja neierašanās gadījumā, pa-
rādu atzīs par samaksātiu, pie-
šķirot lūdzējai tiesību pieprasīt
parāda izdzēšanu iz zemesgrā-
matām. JVs 495/28.

Liepājā, 1928. g. 15. maijā. '
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4346z Sekretārs A. Kalve.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jāņa Freimaņa lūgumu un pa-
matojoties uz civ. proc. lik.
2081.—2086. p., 1928. g. 26. ap-
rīlī .nolēma: 1) atzīt par samaksā-
tu hip. obligāciju, kura apgrūtina
Jānim Freimanim piederošu ne-
kustamu mantu Liepājā ar krep.
JVs 1488 un 1927. g. 1. novembri
ar žurn. JVs 1352 nostiprināta
800 rbļ. lielumā uz Jēkaba Frei-
maņa, Ermaņa Pinkuša, Margrie-
tas Slucers, Jēkaba Freimaņa,
Jāņa, Jēkaba, Annas un Ilzes
Freimaņu vārdiem; 2) atvēlēt
lūdzējam pieprasīt zemesgrāmatu
nodaļā minētās liipotekariskās
obligācijas izdzēšanu iz zemes-
grāmatām un 3) iemaksāto naudu
glabāt tiesas depozītā līdz kre-
ditora ierašanai, kuram tādu iz-
maksāt pret prasības dokumenta
iesniegšanu.

Liepājā, 1928. g. 15. maijā.
4347z JVs 218/28

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Jāņa Gotharda Vecvagara
lūguma un pamatojoties civ. proc.
lik. 2081. un sek. p. un savu
1928. g. 19. aprīļa lēmuma , uz-
aicina personu, kuj-as rokās at-
rodas 3000 rbļ. liela obligācija uz
Klāva Klāva d. Brieža un Mari-
jas-Alīses Brieže, dzini. Samats,
vārdiem un 1912. g. 29. sept. ar
žurn. JVs 1537 nostiprināta uz
Jānim-Gothardam Vecvagarim
piederošas nekustamas mantas
Liepājā ar krep. JVs 1755 — sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, ierasties
tiesā, līdzņemot tiesā minēto obli-
gāciju. Pie kam tiek aizrādīts, ka
pēc minētā termiņa notecēšanas,
ar i obligācijas turētāja neieraša-
nās gadījumā, parādu atzīs par
samaksātu un obligāciju par iz-
nīcinātu, piešķirot lūdzējam tie-
sību pieprasīt ' parāda izdzēšanu
iz zemesgrāmatām. JVs 480 28.

Liepājā, 1928. g. 16. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4457z Sekretārs A. ļansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz sava š. g. 30. aprīļa lēmuma
pamata uzaicina 1927. g. 19. jūl.
Vaiņodes pag. mir. Ernesta Aņa
dēla Mikala arī Beta manti-
niekus, kreditorus, legatārus, fi-
deikomisārus un visas citas per-
sonas, kam varētu . būt kādas
tiesības vai prasības uz atstāto
mantojumu, pieteikt viņas tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Tiesības un prasības, par kurām
nebūs paziņots tiesai minētā
laikā. Jilis a;zītas par zaudētām
uz visiem laikiem.

Liepājā, 1928. g. it;, maijā.
JVs 703m./28. 4578b

Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,

uz Vernera-Kārļa Treimaņa lū-
gumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 2081.—2086. p., 1928.g.
26. aprīlī — nolēma: 1) atzīt pai
samaksātu,hipot. obligāciju, kura
apgrūtina Verneram-KārihiiTrci-
manim 'piederošu nekustamu
mantu Kuldīgas apr., Liel-Ezeres
,,Kreile JVs 106" mājas ar krep.
JVs 742 un 1923. g. 23. maijā
Ls 360(1 pirmvērtības lielumā,
tagad aztlikumā Ls 1400,—, no-
stiprināta uz Jura Jēkaba d.
Andersona un Karlines Ander-
sons vārdiem: 2) atvēlēt lūdzē-
jam pieprasīt zemesgrāmatu no-
daļā minētās hipotekarisk.ās obli-
gācijas izdzēšanu iz zemesgrāma-
tām, un 3) iemaksāto nauduglabāt
tiesas depozītā līdz kreditora ie-
rašanai, kuram tādu izmaksāt
pret prasības dokumentu ie-
sniegšanu. JVs 158/28.

Liepājā, 1928. ģ. 18. maijā.
Priekšsēd. b. V. Bīnenstams.

4458z Sekretārs A. Jansons.

Rīgas pilsētas I rajona īres valde,
saskaņā ar civ. proc. lik. 74., 75.,
294., 295., 298., 30!., 309'. un
311. p. uz Elizabetes Pārup piln-
varnieka ? zv. adv. pal. Žagara
lūgumu Pārup prasības lietā pret
Alfrēdu Lavingu par īri un
izlikšanu, uzaicina atbildētāju
Lavingu, kura dzīves vieta pra-
sītājai nav zināma, četru mēnešu
laikā, no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn."
paziņot īres valdei savu Rīgā
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Rīgā dzīvojošu personu, kuru
atbildētājs pilnvaro saņemt, viņa
vietā no īres valdes 'piesūtītus
rakstus. Pie prasītāja lūgum-
raksta pielikta pilnvara. _ Ja
atbildētājs Lavings noteiktā laikā
augšminētopaziņojumuneiesniegs,
tad visas pavēstes un raksti uz
atbildētāja vārdu tiks atstāti
īres valdes kancelejā un atbildē-
tājam nebūs tiesība aizbildināties
ar to pavēstu un rakstu nezinā-
šanu. 5151o

Rīgā, 1928. g. 24. maijā.
īres valdes priekšsēd. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. lec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g.' 8. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, Rīgā, 1. Ķē-
niņu ielā JVs 21, eksprešu kan-
torī, pārdos maksātnespējīga
parādnika Borucha Taube kust.
mantu, sastāvošu no manufak-
tūras un novērtētu par Ls 2082.

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

Rīgā, 1928. g. 26. maijā.
5139 Tiesu izp. J. Grinfelds.

Rīgas apgabaltiesas 4, iec.
tiesu izpildītājs,

kufa kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 11. jūnijā,
pulksten 10 dienā, Rīgā, Marijas
ielā JVs 1, veikalā, pirm- un otr-
reizējā izsolē p ā r d o s Mendeļa
Bergmaņa kustamo mantu, sa-
stāvošu no veikala iekārtas,
tabakas precēm, pīpēm, sērkoci-
ņiem u. c. un novērtētu par
Ls 659. . -

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

Rīgā, 1928.g.24.maijā. l.JVsl292
5006 Tiesu izp.V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec.
tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā,
Merķeļa ielā JVs 7, dzīv. 8,
paziņo, ka 1928. g. 12. jūnijā,
pulksten 10 rītā, Rīgā, Slokas
ielā JVs30, dz. 1. otrreizējā izsolē
pārdos Eduarda un Augustes
Pulciņu kustamo mantu, sastā-
vošu no mēbelēm u. c. un no-
vērtētu par Ls 215.

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

Rīgā, 1928.g.24. maijā. l.JVs577
5011 Tiesu izp.V. P o ž a r i s k i s.

Rīgas apgabaltiesas 7. iec.
tiesu izpildītājs

paziņo, ka 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 10 dienā, Rīgā, Vaļņu ielā
JVs 3/5, L. Jaunā ielā JVs 15 un
L. Kalēju ielā JVs 9 11 II ūtrupē
pārdos ,.British Latvian Tex-

tue Co. Ltd. kustamo mantu,
sastāvošu no kantora iekārtas un
manufaktūras un novērtētu par
Ls 11.300.

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

Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
5224 Tiesu izp. L. lakstiņš

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Rīgā, Martas ielā 9,
dz. 10, paziņo:

1) ka valsts zemes bankas pra-
sībā pret Pauli Karlsbergu par
Ls3211.41 arO/ 0 unizdev. 1928. g.
2. augustā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Paula Karlsberga nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas apr.
Lēdurgas pag. ar zemesgrāmatu
reģ. JVs 1956 un sastāv no Vilciņu
mājām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3500,—;

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

4) ka personām, kas vēlas pie
torgiem dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no ap-
vērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras ze-
mes grāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.
5176 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Martas
ielā JVs 9, dz. 10 paziņo:

1) ka valsts zemes bankas
prasībā pret Mores pagasta sa-
biedrību par Ls 5668,37 ar %
un izdevum. 1928. g. 2. augustā
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civilnodaļas sēžu zālē, uz
publiskiem torgiem pārdos Mores
pag. sabiedrības nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Rīgas apr.
pag. ar zemesgrāmatu reģ. JVs3575
un sastāv no Ja un - Lielkāju
mājām;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 5S00,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku'
parādiem par Ls 5020,—;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un jā-
stāda priekšā apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām
irgūt nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Rīgas-Valmieras
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, ' kurām ir kādas
tiesības un pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecos! uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanclejā.

Tiesas izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rīgā, Martas
ielā J\l° ' 9, dz. 10, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Augustu Pēteri
Kalniņu par Ls 4363,34 ar %
un izdevumiem 1928. gada
2. augustā, pulkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, uz

publiskiem torgiem pārdos
Augusta Pētera Kalniņa ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas*
Rīgas apr. Zaubes pag. ar zemes-
grāmatu reģ. JVs 1400 un sastāv
no Lejas-Lukanu mājām;

2) ka īpašums publiskiem
torgiem apvērtēts par Ls 4.500;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 7000,—;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēš. summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-Val-
mieras zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas
tiesības un pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu ,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civilnodaļas kancelejā.

Rīgā, 1928. g. 25. maijā. 5175
Tiesu izpildītājs E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
2. iecirkņa tiesu izpildītājs,

kura kanceleja atrodas Rīgā ,
Martas ielā JVs 9, dz. 10, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasībā pret Pēteri Timberi par
Ls 2501,76 ar % un izdev.
1928. g. 2. augustā, pīkst. 10
ritā, Rīgas apgabaltiesas civīlno-
daļas sēžu zālē,

uz publiskiem torgiem pārdos

Pētera Timbera nekustamo īpa-
šumu, kurš atrodas Rīgas apr.
Zaubes pag. ar zemesgrāmatu
reģistra JVs 1405 un sastāv no
Lcjas-Nemnaudu mājām;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 3000—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 8.200;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jāie-
maksā zalogs — desmitā daļa no
apvērtēšanas summas un jāstāda
priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav
šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamo īpašumu; un

5) ka zemesgrāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Rīgas-
Valmieras zemesgrāmatu nodaļā.

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

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecoši uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabal-
tiesas III civīlnodaļas kancelejā.

1928. g. 25. maijā
5178 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928.g. 6. jūnijā, pulkst. 10 dienā,
Inčukalna pagasta ,,Stoķos" otrā
izsola pārdos Voldemāra Blu-
mera kustamo mantu, sastāvošu
no 4 govīm un novērtētu par
Ls 440.

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

1928. g. 22. maijā.
517! Tiesu izpild.E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 7. jūnijā, pīkst. 12 dienā,
Sējas pagasta Katlapu mājā
pārdos Augusta Dāldera kust.
mantu, sastāvošu no 2 govīm,
3 telēm, 2 aitām un jēriem un
novērtētu par Ls 300.

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

1928. g. 23. maijā.
5172 Tiesu izp E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 5. jūnijā, pīkst. 1" dienā,

Slokā, Kaugurciemā, pārdos
Emilijas Boitman kust. mantu,
sastāvošu no jūras ķūva un pie-
derumiem — enkuru un virvēm,
skapjiem, kumodēm, separatora,
košetēm, vāģiem un novērtētu,
par Ls 1300.

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

1928. g. 21. maijā.
5174 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas
II iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā JVs9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146.—1149. p. paziņo,

ka 1928. g. 3. augustā, pīkst. *10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē, pārdos

otrā publiskā vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošu
Ernestam Grundmanim un Ilvai
Grundman, kurš atrodas Liepājā,
Franču ielā JVs 7 un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost JVs 2718.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 3000 un tiek
pārdots dēļ Ilvas Grundman
prasības apmierināšanas.

Bez minētās prasības uz šo
nekustamu īpašumu ir nostipri-
nāti hipotēku parādi: 1800 rbļ.
krievu cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1885. p. no
priekšrocīgu prasību summas,
kāda izrādīsies pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 300 drošības naudas,
kā ari jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
minētām personām nav šķēršļu
iegūt nekustamu īpašumu.

Personām, kurām ir kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Liepājas apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā, vai
pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 1928. g. 23. maijā.
JVs 1184. "4953

Tiesu izp. J. P ē t e r s o -n s .



Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pama-
tojoties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: ' 1) Bo-
ļeslava Pīzāna, viņa sievas Kar-
līnes, dēlu: Antona, Broņislava,
Voldemāra, meitu: Annas un
Vilmas, 2)Elfrīdes Kampara,dz.
Freimanis, 3) Viļā Tītara,
4) Kriša Tītara, 5) Anša-Rū-
dolfa Greifa (Getlinga), 6) Kriša
Reķķa, arī Reķa, ari Rekeļa,
viņa sievas Emīlijas un meitas
EIvīras-Annas — attiecīgiem uz-
vārdu maiņas lūgumiem, kuri
izsludināti š. g. 5. janvāra „VaI-
dības Vēstnesī" JVs 4 un pret
kuriem triju mēnešu laikā ie-
bildumi nav celti, iekšlietu mi-
nistris nolēma:

I. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:
1) Boļeslavain Pizānam, -viņa

sievai Karlīnei, dēliem: An-
tonam, Broņislavam, Volde-
māram, meitām: Annai un
Vilmai — uzvārdā ,,Ērglis ",

2) Elfrīdei Kamparam — uz-
vārdā ,,Mucenieks ",

8) Vilim Tītaram — uzvārdā
,,Kļaviņš ",

4) Krišam Tītaram — uzvārdā
,,Kl.aviņš",

5) Ansim - Rūdolfam Greifam
(Getlingam) — uzvārdā ,,Get-
iiņš" ,

6) Krišam Reķķim, arī Reķim,
ari Rekelam, viņa sievai
Emīlijai un meitai Elvīrai-
Annai — uzvārdā ,,Reķis ".

II. Visi dokumenti, kā: pases,
apliecības, pilnvaras, līgumi, kvi-
tēs u. t. t., kas izdoti līdz šim uz
lūdzēju uzvārdiem no visādām
iestādēm, kā ari valsts amata un
privātām personām, ir skaitāmi
kā izdoti uz lūdzēju jaunajiem
uzvārdiem.

III. Šie lēmumi stājušies
spēkā š. g. 7. aprīlī.

Rīgā, 1928. g. 14, maijā.
4184r JVs31334

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. L.udiņš.

Pasu nod., vad. P. Kurzemnieks.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1928. g. 6. jūnijā, pīkst. 12 *dienā,
Inčukalna pag., Blomu mājās,
pārdos Melitas un Ferdinanda
Haazu kustamu mantu, sastā-
vošu no 14 govīm, 2 telēm,
bišu stropiem " ar bitēm, linij-
droškas, piena vāģiem, raspuskas,
bufetes, rakstāmgalda, dīvāna,
skapja, kumodes, sienas pulk-
steņa, 9 krēsliem, zāles pļāvēja,
buļļa un govs un novērtētu par
Ls 1873.

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

1928. g. 22. maijā.
5173 Tiesu izpild. E. Liepiņš.

0 ?

I

"Citu iestāžu
sfutāimiiļumi.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 5. jūnijā, pulkst. 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā JVs 127,
veik., pārdos vairāksolīšanā Šmela
Rūdolfa kustamo mantu, novēr-
tētu par' Ls 376 un sastāvošu no
veikala iekārtas un "dažādām
mantām, viņa 1925. g. ienāk, un
1927. g. °/0 peļņas nodokļa parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 29. maijā.
5225 Piedzinējs (paraksts)..

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 6. jūnijā, pulksten 12
dienā, Rīgā, Ķemerejas ielā JVs9,
pārdos vairāksolīšanā Jakabsona
Matela kustamo mantu, novērtētu
par Ls 211,24 un sastāvošu no
10 pāri ūdens zābaku un valču
zābakiem viņa 1927. g. ienākuma
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
5226 Piedzinējs (paraksts).

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 6. jūnijā, pulksten 2
dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā JVs92,
dz. 20, pārdos vairāksolīšanā
Zelbovičs Haims kustamo mantu,
novērtētu par Ls 677,40 un sa-
stāvošu no mēbelēm, viņa 1927. g.
% peļņ. un ienāk, nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1928. g. 30. maijā.
5227 Piedzinējs (paraksts).

Rēzeknes apr. pnekšn.pal. l.iec.
dara zināmu, ka š. g. 19. jūnijā
pīkst. 12, Rēznas pag. Rečinn
sādžā, tiks pārdota atklātā vai-
rāksolīšanā kustama manta, sa-
stāvoša no vienas cūkas, balta;
spalvas, 8 m. vecas, piederoša
pils. Radionam RibāTcovam,
dzīv. Rēznas pag. Rečinu sādžā,
novērtētu uz Ls 18,18, dēļ ienāk.
nod. par 1927. g. parāda segšanas,
saskaņā ar nod. depart. rakstu
JVs 16*9130.
5194o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn.pal. l.iec.
dara zināmu, ka š. g. 21. jūnijā,
pīkst. 10, Rēznas pag. Polesjes
sādžā, tiks pārdota atklātā vairāk-
solīšanā kustama manta, sastā-
voša-no vienas govs, sarkanas
spalvas, 10 pienā piederoša pils.
Donatam Seikstam, dzīv. Rēznas
pag. Polesjes sādžā, novērtēta
uz Ls 27,96, dēļ nomas naudas par
1923./4. g. parāda segšanas, sa-
skaņā ar Rēzeknes apr. valsts
zemju inspektora rakstu JVs 4582.
5189o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn.pal. l.iec.
ināmū, ka š. g. 28. jūnijā,

pīkst. 13. Rēznas pag. Ismeru
sādžā, tiks pārdota atklātā vairāk-
solīšanā kustama manta, sastā-
voša no vienas teles, melnas spal-
vas, 1 g. v., piederoša pils. Jānim
Suvorovam, dzīv. Rēznas pag.
Ismeru sādžā, novērtētu uz
Ls 13,37, dēļ Rēzeknes virsmežn.
par 1928. g. parāda segšanas,
saskaņā ar Rēzeknes virsmežn.
rakstu JVs 3244.
5195o Priekšn. pal. (paraksts).

Liepājas 2. pol. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
apliecību par nederīgumu kara
dienestam JVs 2824, izd. 1924. g.
22. febr. no Liepājas kara apr.
priekšn. uz 1885. g. dzim.- Hirša
Ābrama d. Gringuta vārdu. 5214o

Rēzeknes apr. priekšn.pal. l.iec.
dara zināmu, ka š. g. 28. jūnijā,
pīkst. 11,, Rēznas pag. Doroške-
viču sādžā, tiks pārdota atklātā
vairāksolīšanā kustama manta,
sastāvoša no viena zirga-ērzeļa,
6 g. v., baltas spalvas, piederoša
pils. Kirilam Kostjukovam, dzīv.
Rēznas pag. Doroškeviča sādžā,
novērtēta uz Ls 53,27, dēļ nomas
naudas par 1927._g. parāda segša-
nas, saskaņā ar Rēzeknes apr.
valsts zemju inspektora rakstu
JVs 6745.
5190o Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas prēf. administratīvā nod.
izsludina par nederigu profesio-
nālās šķiras automobīļa vadīšanas
apliecību uz Oskara Krista d.
Kleinberga vārdu ar JVs662, izd.
no Rīgas prēf. VI nod. 1926. g.
17. jūnijā. 5221o

Ilūkstes apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina 1928. g. 9. jūnijā, pie
Skrudalienes pag. nama ūtrupi,
kurā tiks pārdota atklātā izsolē
Antonam Vojevodam piede-
rošā manta sastāvoša no viena
koka skapja, novērtēta par Ls 4,
2) priežu koka skapja, novērt, par
Ls 8, 3) maza koka skapīša, nov.
par Ls 3, 4) apaļa galdiņa, nov.
par Ls 2 un 5) spoguļa vidēja
lieluma, novērt, par Ls 5.'

Mantas var apskatīt pārdošanas
dienā uz vietas. JVs 4349'1/27.g.

Grīvā, 1928. g. 24. maijā.
5198o Priekšn. pal. (paraksts).

Daugavpils apr. priekšn. pal.
1. iec. ar šo paziņo, ka šī gada
12. jūnijā, pīkst. 10, Višķu miestā
atklātā vairāksolīšanā tiks pār-
doti dažādi saimniecīb. trauki un
mēbeles, lietoti, piederoši Nac-
gemai Openštein, dēļ soda
naudas un tirdzniecības zīmes
vērtības piedzīšanas saskaņā ar
nod. depart. akcīzes un spirta
monopola daļas rakstu JVs 1077/27
no š. g. 3. maija.
5170o P;iekšn. pal. (paraksts).

Dzelzceļu X ceļu iec. priekšnieks
izsludina 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 12, asvā kantorī, Ventspilī,
Pārventā,

JAUKTAS IZSOLES
uz sekošiem darbiem:

1) Podnieku remontda'rbi iec.
robežās, t. i. uz līnijām : Ventspils-
Zvāre un L. čelliem Ventspils-

. Drošības nauda Ls 250.
2) Šaursliežu ceļu koka tiltu

remontdarbi uz līnijas Ventspils-
Stende ar atzarojumiem. Drošības
nauda Ls 400.

3) Zemes darbi Ventspils stac.
šaursliežu ceļu uzlikšanai pie
depo. Drošības nauda Ls 25.

4) Zemes darbi Pūres p. Š.ap-
braucamā ceļa ierīkošanai. Dro-
šības nauda Ls 35.

5) Akas ierīkošana Valdgales
stacijā. Drošības nauda Ls 10.

6) Preču šķūņa paplašināšana
Talsu stacijā. Drošības nauda
Ls 25.

7) Mūfa ateju vietu uzbūvē-
šana Talsu un Ventspils stac.
Drošības nauda uz katru vietu
ā Ls 60.

8) Preču šķūņa uzbūvi Mērs-
raga stacijā. 'Drošības nauda
Ls 15.

Tuvākas zinas izsniedz iecirkņa
kantorī no pīkst. 9—15. 5200o

Dzelzceļu virsvaldes techniska
direkcija izdos j auktā izsolē
š.g. 7. jūnijā, pīkst. 12, ist. 362,
sek. būvdarbus: 1) Asaru II
p. p. ēkas būvi — dr. n. Ls 150,
2) Sarga mājas būvi 210 km
uz Jelgavas—Seces lin. — dr. n.
Ls 150; 3) „K" plāt. depo
darbnīcas atjaunošanu Vents-
pilī — dr. n. Ls 250; 4) Ba-
gāžas šķūņa būvi Juglā — dr.
n. Ls 50; 5) Bagāžas šķūņa
būvi Drustos — dr. n. Ls* 50;
6) Bagāžas šķūņa būvi Lizumā —
dr. n. Ls 50; 7) Bagāžas šķūņa
būvi Asaros II — dr. n. Ls 50;
8) Preču šķūņa būvi Mērsragā —
dr. n. Ls 25. * Tuvākas ziņas iz-
sniedz Gogoļa ielā JVs3, ist. 311,
darbdienās no 9—15. L2745 5223

Jēkabpils apr. priekšn. pal. 2.iec.
paziņo, ka 1928. g. 8. jūnijā,
pīkst. 10 r., Jēkabpilī uz jaunā
tirgus lauk., pārdos atklātā vairāk-
solīšanā Eljam Rotbartam ap-
rakstīto vienu 10 gadus vecu
zirgu, novērt, par Ls 120, dēļ
1927. g. ienākuma nodokļa pie-
dzīšanas pēc nod. depart. š. g.
10. februāra raksta ar JVs 119825.

Apskatīt pārdodamo zirgu, va-
rēs pārdošanas dienā uz vietas.

J ēkabpilī, 1928. g. 25. maijā.
5109o Priekšn. pal. (paraksts).

} ;

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g.8. jūnijā, pīkst. 10,
Zilupē, Pasienes krāj-aizdevu sa-
biedrībā tiks pārdotas min. s-bas
sek. mantas: ugunsdrošs naudas
skapis, . divpusīgs pulta galds,
nekrāsots galds no prieža koka un
viena lete priežu koka ar pulierētu
galdu, vērtībā Ls 280, dēļ tiesas
un zīmognodokļa piedzīšanas, sa-
skaņā ar Rīgas apgabaltiesas
I civīlnod. rakstu no 1927. g.
15. dec. JVs 419808.

Zilupē, 1928. g. 21. maijā.
5186o Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn. pal.l. iec.
dara zināmu, ka š. g. 12. jūnijā,
pīkst. 12, Rēznas pag. Černaju
folv. tiks pārdota atklātā vairāk-
solīšanā, kustama manta, sastā-
voša no 2 govīm, melnas spalvas
un 1 zirga, piederošo pils. Sekle-
tinijai Fedorenkovai, dzīv.
Rēznas pag. Černaju folv., no-
vērtētu uz Ls 345,30, dēļ ienāk,
nod. par 1926./7. g. parāda
segšanas, saskaņā ar nod. depart.
rakstiem JVsJVs 167617, 167968.
5197o Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 7. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Svitenes pag.
nama, pārdos vairākslīšanā Al-
frēdam Rudzītim aprakstītu
mantu, sasāvošu no vienas centri-
fūgas, novērt, par Ls 16, dēļ
ienākuma nod. par 1927. g.
piedzīšanas. JVs 3462/11.

Bauskā, 1928. g. 23. maijā.
5180o Priekšn. pal. (paraksts).

Bauskas apr. prieškn. pal. 1. iec.
izsludina, ka š. g. 7. jūnijā,
pīkst. 11 dienā, pie Svitenes pag.
nama, pārdos vairākoslīšanā Jā-
nim Žukovskim aprakstītu
mantu, sastāvošu no vienas lauku
ores, novērt, par Ls 8, dēļ ienāk,
nod. par 1927. g. piedzīšanas.

Bauskā, 1928. g. 23. maijā.
5181o Priekšn. pal. (paraksts).

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š.g. 8. jūnijā, pīkst. ! 0,
Zilupē, Nikolaja ielā JVs 4, tiks
pārdota pils. Faņas Dobkin
kustama manta, sastāvoša no
50 pāriem dāmu šņorzābakiem,
dzeltenas krāsas, ševro ādas,
vērtībā Ls 120, dēļ ienākuma nod.
piedzīšanas, Saskaņā ar nod. dep.
rakstu no š.g. 8. m'arta JVs173270.

Zilupē, 1928. g. 25. maijā.
5185o Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn.pal. l.iec.
dara zināmu, ka š. g. 14. jūnijā,
pīkst. 12, Rēznas pag. Žogotu
m., tiks pārdots atklātā vairāk-
solīšanā, kustama manta, sastā-
voša no 1 zirga-ērzeļa, 4 g. v.,
dūnas spalvas, 142 cm augsta,
vienas teles, baltas spalvas, 1 g.v.,
piederošo pils. Verai un Vladimi-
ram Nolde. dzīv. Rēznas pag.
Žogotu m., novērtētu uz Ls 80,80,
dēļ ienākuma nod. par 1927. g.
parāda segšanas, saskaņā ar nod.
depart. rakstiem JVsJVs 169698 un
168813.

5196o Priekšn. pal. (paraksts).

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 9. jūnijā, Nirzas
pagastā Lideksnas ciemā tiks
pārdota pils.GrigorijaTimošenka
kustama manta, sastāvoša no
viena drēbju skapja dzeltenas
krāsas, vērtībā Ls 60, dēļ ienā-
kuma nod.piedzīšanas, saskaņā ar
nod. depart. rakstu no š*. g.
8. marta ar JVs 174455.

Zilupē, 1928. g. 24. maijā.
5182o Priekšnieks (paraksts)



Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. II. jūnijā, plk. 10,
Nirzas pagastā Blaideļu ciemā,
tiks pārdota pils. Stepana Ste-
pu la kustama manta, sastāvoša
no vienas govs, 5 g. vecas, melnas
spalvas, vērtībā Ls.19, dēļ plāna
nod. piedzīšanas, saskaņā ar
Ludzas apr. valsts zemju insp.
rakstu no š. g. 12. maija JVs 4054.

Zilupē, 1928. g. 25. maijā.
5183o Priekšnieks (paraksts).

Priekules polīc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu, kā no-
zaudētu Latvijas iekšz. pasi zem
JVs 35133, izd. no Liepājas prēf.
1920. g. 9. aug. uz Dorotejas-
Emilijas Pētera m. Lormans
vārdu. 4483b

Finieru un kokrūpniecības akciju
sabiedrība „PRIMA"

sasauc

kārtēju vispārēju
sapulci

š. g. 20. jūnijā, pīkst. 6 vakarā,
Rīgā, Krāmu ielā JVs 2, dz. 4.

Dienas kārtība:
1) Valdes ziņojums un pārskats.
2) Gada pārskats par 1927. g.
3) Revizijas kommisijas ziņojums
4) Vēlēšanas.
5) Sabiedrības finansēšana un

kreditēšana.
6) Akcināru jautājumi un priekš-

likumi.
5168o Valde.

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 9. jūnijā, pīkst. 10,
Brigu pagastā Rutku ciemā tiks
pārdota pils. Paula Ļevinoka
kustama - manta, sastāvoša no
vienas govs melnas spalvas, vēr-
tībā Ls 96, dēļ zīmogsoda piedzī-
šanas, saskaņā ar Zilupes iec.
miertiesneša 'rakstu no , š. g.
26. apr. JVs 1387.

Zilupē, 1928. g. 25. maijā.
5184o Priekšnieks (paraksts).

Zilupes iec. pol. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 12. jūnijā, Nirzas
pag. 'Greču ciemā, pīkst. 11, tiks
pārdota pils. Pētera Bula ku-
stama manta, sastāvoša no droš-
kas ar vienu atsperi, vērtībā
Ls 25, dēļ zemes plānā nodokļa
piedzīšanas, saskaņā ar Ludzas
apr. valsts zemju inspektora
rakstu no š. g. 12. maija JVs 4054.

Zilupē, 1928. g. 25. maijā.
5187o Priekšnieks (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn. pal.l.iec.
dara zināmu, ka Š. g. 18. jūnijā,
pīkst. 12, Rēznas pag. Ignatovas
m., tiks pārdota atklātā vairāk-
solīšanā kustama manta, sastā-
voša no vienas govs, sarkanas
spalvas, 2. piena, piederoša pils.
Caupovam ub Kozlovskim, dzīv.
Rēznas pag. Ignatovas m., no-
vērtētu uz Ls 47,30, dēļ ienākuma
nod. par 1927. g.parāda segšanas,
saskaņā ar nod. depart. rakstu
JVs 16*9003.
5192o Priekšn. pal. (paraksts).

Rēzeknes apr. priekšn.pal. l.iec.
dara zināmu, ka š. g. 16. jūnijā,
pīkst. 10, Rēznas pag. Kozlovsku
sādžā, tiks pārdota atklātā vairāk-
solīšanā kustama manta, sastā-
voša no vienas govs, melnas
spalvas, 8. piena, piederoša pils.
Gelarijam un Broņislavam Koz-
lovskiem, dzīv.- Rēznas pag.
Ignatovas m., novērtētu uz
Ls 43,66, dēļ soda naudas par
1927. g. parāda segšanas, saskaņā
ar Rēzeknes virsmežniecības
rakstu JVs 2256.
5188o Priekšn. pal. (paraksts).

Rīgas Starptautiskās
bankas akc. sabiedrības
valde pagodinās ielūgt bankas
akcionārus uz
ārkārtējo pilno akcionāru

sapulci,
kura notiks ceturtdien,š. g. 21. jū-
nijā, pīkst. 6 p. p., bankas telpās,
Rīgā, 1. Smilšu ielā JVs 23/25.

Dienas kārtība:
1) Valdes un padomes locekļu

vēlēšanas.
2) Statūtu grozījums.
3) Dažādi jautājumi.

Akcionāriem, kuri vēlas' pieda-
līties sapulcē, jāiesniedz, saskaņā
ar statūtu § 58, ne vēlāk, kā
14 dienu laikā pirms sapulces
dienas savas akcijas vai kvītes
par tādām sekošos institūtos:
Rīgā: bankas kasē, 1. Smilšu ielā
JVs 23/25, Berlinē: Commerz &
Privat - bankā, Behrenstrasse
46/48, Dresdenes bankā, Behren-
strasse 35/39, Ņujorkā: State
Bank, 374-378 Grand Street,
Londonā - Westminster Bank Ltd,
Foreign Branch Office,, 82 Corn-
hill. 5169o Valde,

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Krievu-Frontu sumllos, gutoperčos un
telegrāfa piederumu fotaiKu sobiedr.

zem firmas \

,.Prouodnib"
valde pagodinās uzaicināt paju īpašnieku kungus uz

pilnu sapulci,
kurā notiks š. g. 23. jūnija, pulksten 5 p. p., Rīgā, sabie-

drības telpās' Ganību dambī JVs 27.

Dienas kārtība:'
1. Pārskata, bilanču revizijas kommisijas un padomes ziņo-

jumu par 1925., 1926. un 1927. gadiem apstiprināāšana, kā ari
budžetu realizēšanas pārbauddīšana un apstiprināšana; visu no
šiem ziņojumiem, pārskatiem un bilancēm izrietošo jautājumu
apspriešana; sabiedrības pārvaldes orgānu darbības apstiprināšana
par laiku līdz 1927. g. 31. decembrim.

2. Budžeta un sabiedrības darbības plāna par 1928. g.
caurskatīšana un apstiprināšana.

3. 1925. g. ievēlētās pārvērtēšanas kommisijas ziņojums.
4. Apspriešana un lemšana par sabiedrības turpmākas

pastāvēšanas pamatiem un noteikumiem, par sabiedrības pārvaldī-
šanas kārtību un par visiem no tā izrietošiem jautājumiem.

5. Vjena dalībnieka priekšlikums sabiedrību likvidēt.

A. Likvidācijas priekšlikuma pieņemšanas gadījumā:
6. Instrukciju apspriešana un apstiprināšana priekš ievē-

lamās likvidācijas kommisijas.
7. Likvidācijas kommisijas locekļu ievēlēšana un viņu

remuneracijas noteikšana.

B. Likvidācijas priekšlikuma atraidīšanas gadījumā:
8. Jautājuma apspriešana un izšķiršana par sabiedrības

darbības atjaunošanu un viņas piedalīšanu pastāvošos vai jaun-
dibināmos uzņēmumos vai sabiedrībās Latvijā vai ārzemēs.

9. Jautājuma apspriešana un izlemšana par Latvijā atro-
došos nekustamo īpašumu un valdes pilnvarošana Latvijā atro-
došos sabiedrības nekustamu īpašumu pārdošanai, apgrūtināšanai
ar hjpotējiām vai izīrēšanai uz ilgu termiņu.

10. Valdes, padomes un revizijas kommisijas locekļu un
kandidātu jaunvēlēšanas.

Piezīme: Sakarā ar sabiedrības ,,Provodnik" statūtu §60,
lai iegūtu tiesības piedalīties pilnā sapulcē, ar balsošanas tiesībām,
pajas uz uzrādītāju vai kredītiestāžu kvītes, kur minētās pajas
nodotas uzglabāšanai v'ai ieķīlātas, jāuzrāda valdē ne vēlāk kā
7 dienu, laikā līdz pilnas sapulces sasaukšanas dienai, kādēļ valde
lūdz uzrādīt pajas vai kvītes, vai ari attiecīgas apliecības, tieši
uzrādot nummurus un atzīmējot, vai pajās, vai pagaidu aplie-
cības, pieteiktas, starp 10 un . 12 sabiedrības kantori, Ganību
dambī JVs 27, ar tādu aprēķinu, lai viņi tiktu saņemti Rīgā
laikus, t. i. 7 dienas līdz pilnas sapulces sasaukšanas * dienai.

Ārzemēs sabiedrības pajas piedalīšanās tiesību iegūšanai
tiek pieņemtas sekošās vietās:
Francijā: Barique Nationale de Crēdit et ses succursales en France.

Societč Marseillaise de Crēdit Industriel et Commercial
et de Dčpots et ses succursales en France.

Crēdit Lvonnais et ses succursales en France.
Socičtč Gčnčrale'et ses succursales en France.
Comptoir National d'Escompte de Paris et ses succur-

sales en France.
Banque de Paris et des Pays-Bas.
Banque de l'Union Parisienne. >
Banque de Mulhouse.

Briselē: Societč Francaise de Banque et des Dēpots.
Žeņevā: Paccard Mirabaud & Co.

Gadījumā, ja uz 1928. g. 23. jūniju noliktā sapulce neat-
bildēs sabiedrības statūtu § 69 nosacījumiem un tādēļ Vievares
notikt, saskaņā arto pašu § tiek nolikta 2. pilna sapulce 1928. g.
14. jūlijā, tanī pašā laīkā un tais pašās telpās, lai iztirzātu tos
pašus jautājumus, kuri bija nolikti 1928. g. 23. jūnija sapulces
lemšanai. ( 5166

Otra sapulce skaitīsies par pilntiesīgu un viņas lēmumi par
galīgiem, neskatoties uz pieteikto paju skaitu. Valde.

Tirdzniecības u.rūpniec.
akciju sabiedrība

Aleksandrs F. Hermans
uzaicina akcionārus uz
VISPĀRĒJO SAPULCI

kura notiks 1928. g. 11. jūnijā,
pīkst. 16, valdes telpās, Brēmiešu
ielā 5, dz. 6.

Dienas kārtība:
1) Akciju kapitāla pārgrozīšana.

Piezīme. Šī otrreitējā vis-
pārējā sapulce izšķirs jautājumus,
kuri bija likti uz dienas kārtības
1 kārtējā sapulcē š. g. 25. maijā

un pirmo reizi palika neizšķirti.
Lēmumi pieņemami ar Vienkāršu
balsu vairākumu un šī sapulce ir
pilntiesīga pie katra akciju balsu
skaita.

5167o Valde.

Kandavas ev.-Iut. latv. draudzes
baznīcas valde, Kandavā, Pale-
jas ielā JVs8, izdos š.g. 3. jūnijā,
pīkst. 13, miMttsfoā Bsssolē
Cm azdft«oIī$an«?>
Kandavas mācitaja mājas
griestu, sienu un grīdas krāso-
šanas un tapsēšanas darbus iz-
solēs izdevēja patur sevim tie-
sību pēc sava ieskata atdot
darbus vienam no izsoles dalīb-
niekiem, kā ari pieprasīt dro-
šības naudu Ls 100.

Tuvākas ziņas sniedz valde
Kandavā, Palejas ielā JVs 8.
5222 Valde.

Perec-Klubn
valde pasludina, ka mantu lote-
rija, kuras termiņš bija nolikts
š. g. 1. jūnijā, nenotiks.

Naudu par pirktām loterijas
biļetēm var saņemt atpakaļ kluba
sekretariātā Rīgā, Dzirnavu ielā
JVs 96, dz. 2, pirmdienās no
pīkst. 21—23 līdz š.g. 1. septem-
brim. 5170o Valde.

Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi, izd. 1924. g.
19. febr. JVs 5766, no Višķu pag.
valdes uz Osipa Domenika d.
Jackeviča vārdu. 4477b

Jūrniecības departaments
izsludina uz 1928. g. ,5. jūniju, pīkst. 12,

jaufctu izsoti
800 kub. m. laukakmeņu piegādei ar uzbēršanu

Kolkasraga bākas saliņas nostiprināšanai.
Drošības nauda Ls 520.
Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi departamenta techniskā

daļā Valdemāra ielā 1-a, katru darba dienu no pīkst. 9—13.
4881 1* L 2681
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Mežu departaments
Pārdos jauktā izsolē 1928. g. 5. septembrī, Rīgā, Merķeļa ielā Nr. 13, Latviešu biedrības zālē,

augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:

% Pārdos „ Drošīb. nauda , «

c Kādas virsmežniecīb., novada, i
" o" I la!"J

- .2 « * m „, iV S ~3 p'S> apgaitas un kvartāla a.-e g - w Koku suga -g - ē'3 s i = Piezīmes

0.jo 2a ° .g-fig u| tS c
SiS £| <3Sasmakas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā. .
Lubes novadā. ģ

1. Ozoliņa 1. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 1 ē
- atd. 1 un 2, kv. 2, atd. 1, kv. 4, =

r

atd. 2, kv. 9, atd. 1, kv. 18, atd. 4 un Nav cērtama skuju
o, kv. 25, atd. 1—3, kv. 28; atd. 2 un « koku jaunaudze:
3, Vīgrieza 2. apg., 1928. g. cirsmas: 1 kv. 1, atd. 2, kv. 2,
kv. 29, atd. 3, kv. 21, atd. 1, kv. 11 ° atd. 1, kv.4, atd. 2.
atd. 3 un 4, kv. 14, atd. 4, kv. 24' §
atd - 2 20,31 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . 7920 °" 56

... ., % \ N'iv cērtama skuju
2. Vezisa 5. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 61, § koku jaunaudze:

atd. 4, kv. 70, atd. 2, kv. 73, atd. 2, .§ kv. 82', atd. 2,
kv. 82, atd. 2 ? . . 5jg — bērzs, apse, egle, priede, alksn. . . 2795 14 kv. 61, atd. 4 un

. " § ) kv. 70, atd. 2.
3. Aucera 8. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 99, ? kv

atd. 2, kv. 102, atd. 1, kv. 110, atd. 2, >| ) Nav cērtama skuju
Lūrmaņa 11. apg., 1928. g. cirsmas: g, | koku jaunaudze:
kv. 120, atd. 3, Aucera 8. apg., kv. « ļ kv. 102, atd. 1,
123, c. 1928. g., atd. 3 5,35 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . 3925

^

51
) k

v.
110, atd. 2.

Rojas novadā. °
.4. Sila 3. apg., kv. l/c. 1928. g., atd. 2, E

Rudas 6. apg., 1928. g. cirsmas: £
kv. 6, atd. 4, kv. 11, atd. 1. . . . 2,92 — priede, egle, alksn., bērzs: apse . . 845 i* —

5. Pūņu 9. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 27, 3
' atd. 1, kv. 28, atd 3, kv. 46, atd. 3, i§

Rojnieka 10. apg., 1928. g. cirsmas: 3
kv. 47, atd. 1 un 2, kv. 48,.atd. 1 un ?*
2, kv. 52, atd. 2 11,50 — egle, alksn., priede, bērzs, apse, osis 7145 I ,šj —

1 ^III iec. mežniecībā. E
Vandzenes novadā. §

6. Ules22. apg., kv. 93, c. 1928. g., atd. 1, -5
Tetera 21. apg., c. 1928. g., kv. 137, =
atd. 1, kv. 138, atd. 1, Tieviku 25. ig
apg., kv. 144, c. 1928. g. atd. l ' . . . 6,60 — priede, egle, bērzs 8625 53 90

7. Vadu 26. apg., c. 1928. g., kv. .106, 5
atd. 1, Ciemišu 23. apg., c: 1928. g., -H
kv. 6, atd. 1, kv. 41, atd. 1—3,

^Kanenieku 24. apg., kv. 86, c. 1928. g., |
atd. 1—3 12,41 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . 8795 ,« 114

1-,

II iec. mežniecībā.
Nogales novadā. -a

8. Rūguma 15. apg., kv. 25, c. 1928. g., ' g
atd. 1 un 2 7,59 — priede, egle, bērzs, alksn 1415 „ 98

9. Jūrmalnieku 20. apg., 1928. g. cirsmas: jS \ Kv. 153, atd. 1 nav
kv. 127, atd. 1, kv. 141, atd. 1 un 2, S3 ) cērtami numur, ko-
kv. 153, atd. 1, kv. 154, atd. 1. . . 17,79 — egle, alksn., bērzs, priede, apse, ozois 20470 £ 108 J ki 31 gab.

10. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., jaun-
saimn. 192F likv. mežs 1,11 — egle, priede, bērzs, alksn 955 2 —

11. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., atd. 1, g
jaunsaimn. 207F likv. mežs .... 0,35 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 255 -ķ —

12. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928.g., atd. 1, o-
jaunsaimn. 164F likv. mežs .... 0,32 — egle, bērzs, priede, alksn 155 lte —

13. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., jaun- ģ
saimn. 157F likv. mežs 0,37 — egle, bērzs, priede, alksn 290 g

14. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., atd. 1, S
jaunsaimn. 156F likv. mežs . . . 0,70 — egle, priede, alksn., bērzs 310 jj? —

15. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., jaun- - '
saimn. 199F likv. mežs 0,39 — priede, egle, bērzs, alksn 405 >
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16. Cepļu 16. apg..kv.62, c. 1928. g., atd. 1, .
I jaunsaimn. 206F likv. mežs .... 0,37 — egle, bērzs, priede, alksn 250

17. Cepļu 16. apg.,kv. 62, c. 1928. g., atd. 2,
iauiKaimn. 205F likv. mežs .... 0,36 '— egle, bērzs, priede, alksn 240

18. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., atd. 3, _
jaunsaim. 204F likv. mežs 0,43 — bērzs, egle, priede, alksn 230

'19. Cepļu 16. apg.,kv. 62, c. 1928. g, atd. 1,
jaunsaimn. 201F likv. mežs .... 0,43 — egle, priede, bērzs, alksn 410

20. Cepļu 16. apg., kv. 62, e. 1928. ģ, atd. I,
jaunsaimn. 202F likv. mežs .... 0,06 — egle, priede, bērzs 95

21. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., atd. 1, -.\ ?
jaunsaimn. 165F likv. mežs .... 1,07 — egle, pnede, bērzs, alksn., apse . . . 800

22. Cepļu 16. apg, kv. 87, c. )928..g, jaun-
saimn. 197F likv. mežs 1,15 - egle, priede, bērzs, alksn 84o

23. Cepļu 16. apg., kv. 87, c. 1928. g., jaun-
saimn. 181F likv. mežs 0,53 — egle, bērzs, priede, alksn 430

24. Cepļu 16. apg., kv. 87, c. 1928. g., jaun- . .
saimn. 2I3F likv. mežs 0,29 - egle, bērzs, priede, alksn 240

25. Cepļu 16. apg., kv. 62, c. 1928. g., jaun-
saimn. 191F likv. mežs 1,10 - egle, priede, bērzs, alksn 845

26. Cepļu 16. apg, kv. 48, c. 1928. g, jaun- '
saimn. 154F likv. mežs 0,67 - egle, priede, bērzs, alksn 740

27. Cepļu 16. apg., kv. 75, c. 1928. g., jaun- . , - ,, Airisaimn. 208F likv. mežs ...... 0,69 - egle, pnede, bērzs, alksn, apse . . 410

28. Cepļu 16. apg, kv. 75, " c. 1928. g, jaun- ,.,,.-„ ' A^saimn. 168F likv. mežs 0,82 - egle, priede, bērzs, alksn, apse . . 405
29. Cepļu 16. apg, kv. 75, c. 1928. g, jaun-

saimn. 169F likv. mežs 0,24 — priede, egle, bērzs, alksn, 210

30. Cepļu 16. apg, kv. 87, c. 1928. g, jaun-
saimn. 177F likv. mežs 1,— — egle, bērzs, priede, alksn 530

31. Cepļu 16. apg, kv. 87, c. 1928. g, jaun-,
saimn. 176F likv. mežs 0,62 — egle, priede, bērzs, alksn 535

|

I iec. mežniecībā.

Lubes novadā.

32. Ozoliņu 1. apg, kv. 6, c. 1926. g, atd. 1,
kv. 7, c. 1926. g, atd. 2, kv. 10,
c. 1926. g, atd. 2 un 3, Vīgriežu
2. apg, kv. 11, c. 1926. g, atd. 1,
kv. 19, c. 1926. g, atd. 1—3. . . . 10,88 — egle, priede, bērzs, apse alksn.. . . 2880

33. Ozoliņa 1. apg, c. 1925. g, kv. 7, atd. 1,
kv.* 10, atd. 1, kv. 18, atd. 1, kv. 28,
atd. 1 6,40 — apse, egle, bērzs, priede 3020

34. Vīgriežu 2. apg, c. 1925. g, kv. 43,
atd. 1—3, kv. 22, atd. 1, kv. 23,

ļ atd. 1 T2,— — bērzs, apse, alksn, egle 1815
35. Pūnicas .7. apg, c. 1926. g, kv. 54,

atd. 1,' kv. 76, atd. 2 un 3, kv. 77,-
atd. 1 6,60 — egle, priede, bērzs, apse 4560

36. Pūnicas 7. apg, c. 1925. g, kv. 76,
atd. 1 0,60 — egle, bērzs, apse, priede . 585

37. Pūņu 9. apg, c. 1923. g, kv. 47, atd. 1 1,27 — egle, alksn, bērzs, apse, osis . . . 1520
/

Lipnas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Briežudārza novadā.
1. Ozoliņa 5. apg, F. 7, c. 1927. g, atd. 13 16,19 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . 1745
2. Ozoliņa 5. apg, F. 13, c. 1927. g, atd. 11 0,73 — egle, bērzs, priede, alksn, apse . . 58
3. Ozoliņa 5. apg, F. 14, c. 1927. g,

atd *. 10 un 12 2,72 — egle, bērzs, priede, alksn, apse . . 173
4. Ozoliņa 5. apg, F. 15, c. 1927. g, atd. 9 19,76 — egle, priede, bērzs, alksn, apse . . 1182
5. Ozoliņa 5. apg, F. 16, c. 1927. g, atd. 8 1,94 — priede, bērzs, alksn, apse, egle . . 180
6. Ozoliņa 5. apg, F. 17, c. 1927. g. atd. 7 14,53 — priede, bērzs, egle, apse 1382
7. Ozoliņa 5. apg, F. 18, c. 1927. g, atd. 6 16,49 '— egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 2510
8. Ozoliņa 5. apg, F. 20, c. 1927. g,

atd. 4 un 5 ... 7,16 — egle, bērzs, alksn, apse, priede . . 1952
9. Ozoliņa 5.-apg, F. 22, c. 1927. g, atd. 3 1,74 — . priede, bērzs, egle, apse, alksn. . . 295?^ 10. Ozoliņa

5.
apg, F. 24, c. 1927. g,

\ atd'. 1 un 2 18,18 — egle, ptiede, bērzs, alksn, apse . . 4955

Lipnas novadā.

11. Strička2. apg, c. 1927. g, kv. 5, atd. 1,
kv. 6, atd. 2 un 3 9,49 - egle, bērzs, priede, apse, m. alksn. . 6310

12. Strička2. apg, kv. 20, c. 1926. g, atd.8 2,65 — egle, apse, m. alksn, bērzs, osis . . 2335
13. ApsīšaS.apg, kv. 37, c. 1926. g, atd. 12 3,41 — egle, alksn, bērzs 2210
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II iec. mežniecībā.
Katlešu novadā.

14. Dārznieka 16. apg, 1926. g. cirsmas:
kv. 4, atd. 3a un 3b, kv. 6, atd. 4 un 5,
kv. 13, atd. 14 un 15, kv. 26, atd.
24 un 25, kv. 41, atd. 27, 28 un 29,
kv. 42, atd. 30 un 31, kv. 43, atd. 32,
kv. 44, atd. 33, 1927. g. cirsmas:
kv. 5, atd. 1, kv. 27, atd. 9, kv. 42,
atd. 19 un 20 56,70 — egle, apse, m. alksn, bērzs, priede, ozols 40O55

15. Laura 12. apg, 1926. g. cirsmas: kv. 11,
atd. 10, 11 un 12, kv. 12, atd. 13,
kv. 20, atd. 22, kv. 24, 'atd. 23,
1927. g. cirsmas: kv. 20,': atd. 4,
kv. 2J, atd. 5, kv. 22, atd. 6, kv. 24,
atd. 7, kv. 25, atd. 8, kv. 32, atd. 14,
kv. 33, atd. 15, kv. 35, atd. 16, kv. 36,
atd. 17 un 18 93,13 — egle; apse, bērzs, m.alksn., priede, ozols 65940

16. Egles 11. apg, kv. 45, c. 1926. g,
atd. 34, c. 1927. g, kv. 50, atd. 21,
kv. 62, atd.23, kv. 65, atd. 24 . . 18,08 - egle, m. alksn, apse, bērzs, ozols . 1K60

17. Putna 14. apg:, kv.91,c. 1927. g, atd. 27 7,27 — egle, m. alksn, apse, bērzs, ozols . 3195
III iec. mežniecībā.

Zanagovas novadā.
18. Presnikovas 19. apg, c. 1926. g, kv. 16,

atd. 1, ;kv. 18,atd. 2, c. 1927. g,
kv. 18, atd. 1, kv. 19, atd. 2, kv. 22,
atd. 3 ? 18,02 — apse, bērzs, egle, m.alksn, .priede, ozols 10505

Kuršu novadā.
19. Stilves 22. apg, 1. daļā, c. 1927. g,

atd. 1 un 2 6,80 — e£e, bērzs, apse, m. alksn, ozols . 5548

Šlīteres virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
? Kolkasraga novada.

1. Vaidēs 2. apg., kv. kv. 188 un 189,
c. 1928. g. (num. koki), Uša 4. apg,
kv. 98, c. 1928. g. (num. koki). ." .' — 2293 priede '5977

U. iec. mežniecībā.
Ezermuižas novadā.

2. Pursila 7. apg, 1928. g. cirsmas: kv. 45,
atd. 1, kv. 46, atd. 1, kv. 58, atd, 1,
kv. 65,' atd. 1, Jaunbrieža 10. apg,
1928. g. cirsmas, kv. 61, atd. 1 un 2,
kv. 63, atd. 1 kv. 69, atd. 1. . . . 27,78 — egle, alksn, priede, bērzs, apse, osis 16190

3. Ktauķa .8. apg, kv. 78, c. 1928. g,
atd'. 1, Latuma 9. apg, kv. 89,
c. 1928. g, atd. 1, kv. 98, c. 1928. g,
atd. 1, Jaunbrieža 10. apg, c. 1928. g,
kv. 80, atd. 1, kv. 73, atd. 1. . . . 11,83 — egĪP, alksn, bērzs, priede, apse, osis 8556

4. Zviedra 12. apg, kv. 135, c. 1928. g,
atd. 1 ? 7,25 — egle, alksn, osis, bērzs 5107

III iec. mežniecībā.
Šlīteres-Sūdes novadā.

5. Espengtina 14. apg, kv. 151, c. 1928. g,
. atd. 1 5,08 — priede, egle 4705

6. Šmitmana 15. apg, kv. ,,Pūmes mežs",.
1928. g, cirsmas atd. 1, kv. 1, c. 1928.
g.. cirsmas, atd. 1 10,83 — egle, priede 12557

7. Juijas 16. apg, kv. 170, c. 1928. 8,
atd. 1 9,87 — priede, egle, bērzs ... .... 5774

IV iec. mežniecība.
Šlīteres novadā.

8. Sīpola 24. apg, kv. 105, c. 1928. g,
atd. 1 . . . 5,96 — priede, egle, alksn 2101

9. Celmupes 20. apg, kv. 52, c. 1928. g,
atd. 1, kv. 72' , c. 1928. g, atd. 1,
kv. 70, c. 1928. g, atd. 1, Jaunciema
19. apg, kv. 55, c. 1928. g, atd. 1 un3 12,11 — priede, egle 6439

10. Cepeleja 21. apg, kv. 20, c. 1928. g,
atd. 1, kv. 19, c. 1928. g, atd. 1,
Pūtera 18. apg, kv. 15, c. 1928. g,
atd. 1, kv. 13, c. 1928. g, atd. 1. . 13,84 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 12615

11. Langmaņa 22. apg, kv. 121, c. 1928. g,
atd. 1 8,78 — egle, apse, alksn, ozols, bērzs . . . 7107
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II Ezermuizas iec. mežniecība.

Ezermuizas novadā.
12. Latuma 9. apg, kv. 107, c. 1924. g.,

atd. I . .' 13,26 egle, priede, bērzs, m. alksn 3398
13. Latuma 9. apg, kv. 118, c. 1926. g,

atd. 1 1,51 — egle, alksn, bērzs, osis 4061

IV Šlīteres mežniecībā.

'Šlīteres novadā.
14. Langmaņa 22. apg, kv. 121, c. 1926. g,

atd. 1 '. 4,74 — egle, alksn., osis. bērzs, apse . . . 4288

II Ezennuižas iec. mežniecībā.

Ezermuizas novadā.
15. Latuma 9. apg, c. 1927. g, kv 89, *

atd. 1—2, kv. 90, atd. 1 .... . 9,36 — egle, bērzs, m. alksn, osis, apse . . 5679
16. Zviedra 12. apg, kv. 113, c. 1927. g, '

atd. 1 . . . 4,95 — egle, bērzs, m. alksn, osis, apse . . 4937
17. Zviedra 12. apg, kv. 127, c. 1927. g,

atd. 1, kv! 133, c. 1927. g, atd. 1. . 2,71 — egle, bērzs, m. alksn, osis, apse . . 1484

I iec. mežniecībā.
Kolkasraga novadā.

18. Kolkasraga apg, kv. 154, c. 1924. g. 404 priede 2105
19. Vaidēs apg, kv. 175, c. 1924. g.. . . — 926 priede 4104

Vec-Salaces virsmežniecībā.

Vec-Salaces ī iec. mežniec.
Vec-Salaces novadā.

1. Luga 4. apg, c. 1928. g, kv. 58, atd. 1, *»
kv. 59, atd. 1, kv. 60, atd. 1 un 2,

kv. 63, atd. 1, kv. 64, atd. 1. . . . 10,03 — egle, apse, alksn, bērzs, priede, osis 6875
2. Fabrikas 6. apg, c. 1928. g, kv. 30,

atd. 1, kv. 109, atd. 1 5,03 — egle, apse, bērzs", alksn, osis, priede 4700
3. Lotkina 7. apg, c. 1928. g, kv. 5, atd.l,

kv. 10, atd. 1 un 2, kv. 16, atd. 1,
kv. 27, atd. 1, kv. 28, atd. 1. . . . 19,16 — apse. egle, bērzs, priede, alksn, osis 13364

4. Lielpurva 8. apg, c. 1928. g, kv. 94,
atd. 1, kv. 100, atd. 1, kv. 127,
atd. 1—3 9,02 —• apse, egle, bērzs, priede, alksn, osis 6386

5. Plūmes 9. apg, c. 1928. g, kv. 133,
atd. I, kv. 141, atd. I, kv.I43, atd. 1,
kv. 145, atd. l,kv. 146, atd. l,kv. 156
atd. 1 8,78 — bērzs, egle, apse, priede, alksn, osis 6384

Sveiciema II iec. mežniecībā.
Sveiciema novadā.

6. Lānumuižas 10. apg, c. 1928. g, kv. 55,
atd. 1, kv. 59, atd. 1, kv. 68, atd. 1,
Dziņu II. apg, c. 1928. g, kv. 35d, -
atd. 1, Kilzuma 12. apg, c. 1928. g,
kv. 4a, atd. 1, kv. 6b, atd. 1, Jaun-
zemu 36. apg, c. 1928. g, kv. 19,
atd. I, kv. 25, atd. 1 12,83 — egle, alksn, bērzs, priede, apse, osis.

kļava, pīlādzis, goba 12660
7. Rabažkalna 13. apg, c. 1928. g, kv. 44,

atd'— 3 5,36 — egle, apse, alksn, bērzs, priede, osis 5220
Ķirbižu III iec. mežniecībā.

Ķirbižu novadā.
8. Upītes 19. apg, c. 1928. g, kv. 6, atd. 1.

kv. 27, atd. 5, Muižas 18. apg, c-
1928. g, kv. 22, atd. 4 ... '.' . . 3,52 — egle, apse, bērzs, alksn, priede, osis,

ozols ?. 2082
9. Baložu 21. apg, c. 1928. g, kv. 82,

at;d. 7 3,47 — alksn, egle, osis, liepa, bērzs, apse . 2880
10. Baložu 21. apg, c. 1928. g, kv. 82, ? ..• . -'

atc1 - 8 ' 3)73 — egle, apse, bērzs, liepa, osis, priede,
alksn , 3155

11. Raukuļu 22. apg, c. 1928. g, kv. 99,
att'. 10 7,20 — alskn, bērzs, egle, apse, osis .... 3339

12. Raukuļu 22. apg, c. 1928. g, kv. 99, . . -
atdW 3,57 — bērzs, egle, alksn, osis, apse . . . 2265

Vecmuižas novadā.
.13. Skujenieku 23. apg, c. 1928. g, kv. 36,

- atd - ] • • • 4,28 — alksn, bērzs , egle, apse, .priede, ' osis . 3303
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Salacgrīvas V iec. mežniecībā.

Vecsalaces novadā.
14. Lagasta 16. apg, c. 1928. g, kv. 243,

atd. 1, kv. 253, atd. 1, kv. 254, atd. 1,
kv. 259 atd. 1 8,11 — egle, priede, bērzs, alksn, apse, osis 1015015. Lagasta 16. apg. (sēkl.), c. 1920. g,
kv. kv. 241, 242, 254, 244, 256, 258,
Mežgaiļa 17. apg, (sēkl.) c. 1922. g,
kv. 232, atd. 1^4 — 688 priede, egle, alksn. . 498016. Dimzes 3. apg, c. 1928. g, kv. 180, ' '
atd. I un 2, kv. 189, atd. 1 un 2 . . 5,21 — egle, bērzs, apse, alksn, osis . . . 3766

17. Muižas 1. apg., c. 1928. g, kv. 212,
,. aUt- ' ? ..; ... 7,47 — egle, bērzs, alksn, apse, osis . . . 685018. Muižas 1. apg, c. 1928. g, kv. 216,

atd. 1 un 2, kv. 211, atd. 1 . . . . 6,43 — egle, bērzs, alksn, apse, osis . 486319. Čūsku muižas 40. apg, c. 1928. g,
kv. 220, atd. 1. . . . ; 3,39 — bērzs, egle, alksn, apse, osis. . . . 2539

Sveiciema II iec. mežniecībā.
Sveiciema novadā.

20. Apg. 39, Ribagu, kv. 40, c. 1927. g,
atd' • • 2,08 — egle, m. alksit, osis, goba, kļava, liepa 1586

Liepupes IV iec. mežniecībā.

Vectnuižas novadā.
21. Apg. 35 Oliņu, kv. 34, c. 1927. g, atd. 2 12,40 egle, bērzs, alksn, apse, ozols, priede 1449
22. Apg. 35 Oliņu, kv. 10, c. 1927. g, atd. 3 6,24 — m. alksn, bērzs, egle, apse, ozols, osis 5072
23. Apg. 35 Oliņu, kv. 9, c. 1927. g, atd. 4 6 .23 — bērzs, egle, m. alksn, apse, ozols, osis,

priede 3924
Nabes-Stienes novadā.

24. Apg. 30 Kraulu, kv. 2, c. 1927. g,
a. 2 1,55 ~ priede, bērzs, egle 1032

25. Apg. 30 Kraulu, kv. 12, c. 1927. g,
' atd. 1 1,60 — bērzs, priede, egle, apse, alksn. . . 839

Ķirbižu III iec. mežniecībā.
Ķirbižu novadā.

26. Apg. 22 Rankuļu, c. 1926. g, kv. 98,
atd. 12, kv. 103, atd. 13, kv. 104,
atd. 14, kv. 107, atd. 15, kv. 88,
c. 1923. g, atd. 14, kv. 88, c. 1922. g,
atd. 6 14 21 — priede, egle, bērzs, apse, osis.... 8906

Vecmuižas novadā. ,
27. Apg. 23, Skujenieku c. 1926. g, kv. 49,

atd. 2, kv. 55, atd. 3, kv. 42, atd. 1 13,14 — priede, egle, bērzs, alksn, apse, osis . 9551

Vec-Salaces I iec. mežniecībā.

Vec-Salaces novadā.
28. Apg. 9 Plūmes, c. 1926. g, kv. 139,

atd. 1, kv. 143, atd. 1, kv, 153, atd. 1 5,14 — priede, egle, bērzs, apse, osis . . . 2673

*
Benkavas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Lapu novadā.
1. Cielavas 2. apg, c. 1928. g, kv. 2,

atd. 1, kv. 3, atd. 1.
Jaunauces novadā.

Strēļa 4. apg, c. 1928. g, kv. 143,
atd. 1, kv. 144, gab. 1, kv. 149, gab. 1 11,43 — egle, bērzs, alksn, apse, priede, osis 7202

Jaunauces novadā.

2. Strautiņa 3. apg, c. 1928. g, kv. 84c,
gab. 1, kv. 87, atd. 1, kv. 92, atd. 1,

kv. 95, atd. 1, kv. 99, atd. 1, kv. 101,
atd. 1, kv. 105, atd. 1, kv. 106, atd.
1—3, kv. 107, atd. 1, kv. 119, atd. 1,
Murdena 1. apg, c. 1928. g, kv. 126,
atd. 1 19.63 — egle, apse, bērzs, priede, alksn, osis 19518

3. Kraukļa 6. apg, c. 1928. g, kv. 10,
atd. 1, kv. 16, atd. 1, kv. 35, atd.
1—5, kv. 40, atd. 1—6, kv. 50, atd, 1 7,94 — egle, bērzs, apse, priedVe, alksn, osis 7182
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S, I Kv. 84c cērtami ti-
kai num. koki un
kv. kv. 87. 95, 99,
101 un 126 nav cēr-
tama visu koku pa-
auga līdz 8 cm

13 krūšmērā.
Kv.kv. 35 un 40nav
cērtama visu koku

,n ļ paauga līdz 8 cm
) krūšmērā,
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Ķeveles novadā

4. Vilciņa 7. apg, c. 1928. g, kv. 8, atd. 1,
Gargroža 8. apg, c. 1928. g, kv. 14, ;
atd. 1 4 kv 14 gab. 1 13,24 — egle, apse, bērzs, priede, alksn, ābele 5439

' ' ' Vi

E
5. Dēles'9. apg, c. 1928. g, kv. 1, atd. 2, g

kv. 4, atd. 1, kv. 6, atd. 1 Untupa g
10. apg, c. 1928. g, kv. 2, atd. 1. . 5,74 — apse, egle, bērzs, priede, alksn. . . . 4127

re
c

i ,«
II iec. mežniecībā. o-o
Benkavas novadā. ?« _

6. Brilles 14. apg, c. 1928. g, kv. 6, atd. 1 1,70 — egle, apse, bērzs, priede, ozols . . . 1547
re
.o

Vadakstes novadā. 'E
7. Dargaiša 12. apg, c. 1928. g, kv. 28, §

atd. 1—3 1,60 — priede, egle, bērzs, alksn 1557 Q
8. Lukuša 11. apg-, c. 1928. g, kv. 37, c

atd. 1, Ozola 13. apg, c. 1928. g, '£
kv. Īle, gab. 1 3,40 — egle, bērzs, alksn, osis, apse, ozols . 823 '|

a.
V'tiņa novadā. rt

9. Biizula 18. apg, c. 1928. g, kv. 21, iT
atd. 1 un 2, Māzena 19. apg, c. 1928. 8
g, kv. 47, atd. 1 2,40 — bērzs, alksn, egle, apse 1723 g

J3

III iec. mežniecībā. «
"° r-

Bēnes novadā. 3
10. Pirkša 22. apg, c. 1928. g, kv. 17, £

atd. 1, Bramaņa 23. apg, c. 1928. g, - 3
kv. 9, atd. 1 .* 3,54 — apse, bērzs, egle, alksn, ozols, priede 2652 ***

3
>N

Penkules novadā. |
11. Siltiļa 24. apg, c. 1928. g, kv.-7,'atu. 1 c

un 3, kv. 8, atd. 1 2,84 — bērzs, priede, egle, alksn, apse, osis2034

'Fazānu nevadā. . §
12. Stūrīša 27. apg, c. 1928. g, kv. 16, ;|

atd. 1 un 2, Rožukalna 28. apg, c
?c. 1928. g, kv. 18. atd,. 1 kv.20, atd.l 5,29 — bērzs, egle, alksn, apse, osis, priede 6021 2>

IV iec. mežniecībā. re .
B

Medņu novada. >$
13. Kārklu 30. apg, c. 1928. g. ,kv. 1, '5

atd; 1 2,60 — bērzs, ozols, apse, alksn, ābele, osis 2104 «

Bukaišu novadā. . g
14. Bukaišu 29. apg, c. 1928. g, kv. 6, ? ' re

atd. 1 -. 2,— - apse, bērzs, alksn, ozols, ābele ... 973 £

15. Kārklu 30. apg, c. 1928. g. kv. 8, I
atd. 1—24 3,10 — bērzs, apse, alksn, osis, ozols, ābele 2839 g
o

c16. Rudeļa 31. apg, c. 1928. g, kv. 49, |
atd. 1, kv. 50, atd. 1. 3,70 — ozols, bērzs, apse, egle, alksn. . . . 2718 ,*

Vi
a
E

II iec. mežniecība. .2
* . īre

Benkavas novadā. *~*

17. Apg. 15 Riimbenieka, c. 1926. g, kv. 12,
atd. 1, kv. 11, atd. 1 2,71 — egle, osis, bērzs, apse, ozols, alksn,

priede 2016
iii iecmezmeciua

Kv. 14 gab. 1 cēr-
tami tikai num. ko-
ki un kv. 14 atd.
1—4 nav cērtama
visu koku paauga
līdz 8 cm krūšmērā

35

9

Nav cērtama priežu,
egļu, oša un ozola
paauga līdz 8 cm

_ krūšmērā.

1 Nav, cērtama egles,
I oša un ozola pa-
ļ auga līdz 8 cm
ļ krūšmērā.

) Nav cērtama ozola
I un oša paauga līdz
i 8 cm krūšmērā un

_ ļ visi skuju koki.

\ Atstājami visi skuju
_ / koki.

i Nav cērtama ozola
' un oša paauga līdz

22 ļ 8 cm krūšmērā un
J vist skuju koki.
1 Nav cērtamas num.

egles JVeJVa 1—140
un egļu, ozola un
oša paaudze līdz

' 8 em krūšmērā.

. .

Fazānu novadā. ) Nf . f1'^»1 '-™,0 « „„ -,,„,,, - , , I skuju koki un abe-18. Apg.25Streļa,kv.31,c.l925.g,atd.lun2 5,80 — apse, bērzs, alksn. ...:.... 3064 219 219 — ( Ies.

19. Apg. 26 Zevara, kv. 26, c. 1925. g,
atd. 1 un 2, kv. 27, c. 1925. g, atd. 1 3,98 — ' apse, bērzs, priede, alksn 3614 241 241 —

Penkules novadā.
20. Apg. 23 Bramana, kv. 2, c. 1920. g,

kv. 3, c. 1920. g.' . . . — 53 ozols 577 42 .42 -
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Piebalgas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Dzērbenes novadā.
1. Ķettas 7. apg, kv. 22, c. 1928. g.*. . 0,80 - egle, priede, bērzs, apse 1500
2. Muižas 3._ apg, c. 1928. g, kv. kv. 29, ? -\

-5 m^""i*' ' 'iaoo - . -• • 7'egle, priede, bērzs/apse, alksn. . . 28003. MezņjasS. apg, 1928. g. cirsmas, kv. 77,

a «-tc' *> kv- 78 6,00 — . egle, priede, bērzs 28004. Mezrijas 6.apg, 1928. g. cirsmas, kv. 81,
kv. 82, atd. 1—3 7,20 — egle, priede, bērzs, apse 8800

Jaunpiebalgas novadā.
5. Mostiņa 14 apg, kv. 12, c. 1928. g.. . 2,66 - -bērzs, egle, priede, apse, alksn. .. . 900
6. Mostiņa 14. apg, kv. 10, p. c. 1928. g.

(num. koki) _ 696 egi^ fedfe, bērzs, apse 1504

III iec. mežniecībā.

Ramkas novadā.
7. Lediķu 16.apg, 1928. g. cirsmas, kv. 13,

kv. 22, atd. 1 un 2, kv. kv.' 26, 27,
„ *> 39> 43> 58 un 64 14,10 — priede, egle, bērzs, alksn, apse . . 119008. Puķu 18. apg. (num. koki) p. c. 1928. g,

kv. kv. 114, 116, 123, kv. 115 (atse-
višķi koki vecos izcirtumos). ... — 5487 egle. apse, bērzs, priede, alksn. . . 3169

9. bitenieku 19. apg. (num. koki), p. c.
<n n-,1 - 928' g''kv '' 132 un 133 - ? • — 145 egle, bērzs, priede, apse. alksn. . . 1564
10. Silinieku 19. apg, kv. 133, c. 1928. g. 1,20 - egle, bērzs, priede, alksn, apse . . 1100

IV iec. mežniecībā.

Bānūžu novadā.
11. Vilka 28. apg, kv. 3, c. 1928.. g. . . 6,56 — egle, apse, bērzs, osis, alksn. . . . 7500
12. Glāznieku 27. apg, 1928. g. cirsmas,

kv. 21, atd. 1 un 2, kv. 26, atd. 1,
kv. 26/27, kv. 27, atd. 1 6,67 — egle, apse, bērzs, priede, alksn. . . 6000

13. Glāznieku 27. apg, 1928. g. cirsmas,
kv. 30, kv. 33, atd. 1—3 4,76 — priede, egle, bērzs 930

14. Pienes 23. apg, kv. 36, c. 1928. g.. . . 2,50 — priede, egle, bērzs 450

V iec. mežniecībā.

Jaunpiebalgas novadā.
15. JVs ^ SO, Variņu II apg, kv. 41, p. c

1928. g. ,atd. 1 (num. koki). ... — 1325 egle, bērzs, apse, alksn 868
16. JVs30, Variņu II apg, kv. 41, c. 1928. g,

atd. 2 . * 1,40 — egle, bērzs, apse, alksn. 2200
17. JVs 31, Jaunskanuļu I apg, kv. 51,

p.c 1928. g — 1460 egle, apse, bērzs, priede 758%
18. JVs 32, Jaunskanuļu II apg, c. 1928.. g,

kv. kv. 52, 58 un 71 2,68 ~ egle, apse. bērzs, alksn, priede . . . 1700
19. JVs 31, Jaunskanuļu I apg, c. 1928. g,

. kv. 56, kv. 57, atd. 1 un 2, kv. 64 4,11 -— " egle, priede, bēses, apse, alksn. . . 3100
20. Vecskanuļu 33. apg. (num. koki),

c. 1928. g, kv. kv. 74 un 75 . . . — 5451 egle, priede, bērzs, apse, alksn. .* . 2733
21. Vecskanuļu 33. apg, c. 1928. g, kv. kv.

.101 un 108 4,56 — egle, prieds, bērzs, apse, alksn. . . 2600

II iec. mežniecībā.
Jaunpiebalgas novadā.

22. Mostiņa 14. apg, kv. 4, c. 1927. g,
atd * 1 un 2 — 706 egle, apse, bērzs, alksn 740

V iec, mežniecībā.

Jaunpiebalgas novadā.
23. Vecskanuļu 33. apg, c. 1927. g, kv.

107, kv. 110, atd. 1 un 2, kv. 111,
atd. 1 un 2, kv. 114 . . . . . . . 8,72 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 3790

24. Jaunskanuļu 2. apg. JVs 32, kv. 71,
c. 1926. g, atd. 1 un 2 1,90 — bērzs, apse, alksn, egle, priede . . 990

25. Jaunskanuļu 2. apg. JVs32, p. c. 1926. g,
kv. 44, atd. 1, kv. 49, atd. 1, Jauns-
kanuļu 1. apg. JVs 31, kv. 45, p. c.
1926. g, atd. 1. . . . — 3050 egle, bērzs, apse, alksn 3557
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Rembates virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Lielvārdes novadā.
1. Stūrīšu 1. apg, kv. 70, c. 1928. g,

atd. 1 un 2, Liepas 2. apg, c. 1928. g,
kv. 1, atd. 1, kv. 22, atd. 1, kv. 23,
atfj. 1 9,10 — egle, bērzs, apse, alksn, osis . . . 4072

II iec. mežniecībā.

Jumpravas novadā.
2. Dzenu 11. apg, c. 1928. g, kv. 42,

at*d. 1, kv. 52, atd. 1, kv: 72, atd. 1,
kv. 74, atd. 1, kv. 80, atd. 1, kv. 83,
atd. 1 8,77 — egle, bērzs, apse, alksn, osis . . . 6931

IV iec. mežniecībā.

Lauberes novadā.
^

3. Šmidus 23. apg, c. 1928. g, kv. 127,
atd. 1, Stepīšu 24. apg, c. 1928. g,
kv. 135, atd. 1, kv. 142, atd. 1, kv.
146, atd. 1 6,42 — egle, bērzs, apse, alksn, osis . . . 4581

4. Jaun-Telpu 26. aj>g, c. 1928. g, kv. 11,
atd. 1, kv. 20, atd. 1, kv. 22. atd. 1,
kv. 46, atd. 1, c. 1924. g, kv. 37,
atd. 2, c. 1923. g, kv. 30, atd. 1,

?
* kv. 39, atd. 1 22,45 — egle, bērzs, apse, alksn, osis, priede 8636

V iec. mežniecībā.

Suntažu novadā.
5. Ģērku 31. apg, c. 1928. g, kv. 5, atd. 2,

kv. 18, atd. 1, c. 1926. g, kv. 53,
atd. 2, c. 1928. g, kv. 53, atd. 4.. 11,13 — priede, egle, bērzs, alksn, osis, apse 5103

6. Būdas 34. apg, c. 1928. g, kv. 46,
atd. 1, kv. 56, atd. 1, kv. 58, ātd. 1,
c. 1927. g, kv. 50, atd.2, kv. 52, atd.2 25,32 — egle, bērzs, apse, alksn, osis . . . 11514

7. Vaļavas 37. apg, c. 1928. g, kv. 76,
atd. 1, „Oretes silā", atd. 1, kv. 101,
atd. 1 un 3 .... .' 36,14 — priede, egle, bērzs, apse 15373

Baldones virsmežniecībā.

Doles novadā.
1. Misas 2. apg, 1928. g. cirsmas, kv. 57

(bij. 122 un 121), atd. 1—3, kv. 47
(bij. 121 un 118), c. 1928. e, atd.
1—3 4,51 — priede, egle, m. alksn, bērzs, apse . 3200

2. Katrīnes 3. apg, 1928. g. cirsmas,
kv. 13 (bij. 57), atd. 1, kv. 14 (bij.
48) atd. 1, kv. 20 (bij. 48), atd. 1,
kv. 39 (bij. 76), atd. 1, kv. 51 (bij. 76),
atd. 2 [6,08 — priede, m. alksn, apse, bērzs, egle . 2500

3. Medņa 4. apg, kv. 75 (bij. 105), c.
19*28. g, atd. 1 un 2 1,73 — priede, egle, m. alksn, bērzs, apse . 1600

4. Krūmiņa 7. apg, kv. 97 (bij. 19),
c. 1928. g, atd. 1 un 2 '2,50 — priede, egle, apse, bērzs ...... 3203

Doles (bij. Pulkartnes) novadā.
5. Pulkartnes 5. apg, 1928. g. cirsmas,

kv. 121 (bij. Drukas sils II gab),
atd. 1 un 2, kv. 123 (bij. Drukas
sils II gab.), atd. 1. .. . .... , 2,00 — priede 1800

Baldones novadā.
6. Skarstenes 17. apg, 1928. g. cirsmas:

kv. 56, atd. 1, kv. 64, atd. 1 . . . 4,62 — priede, egle, m. alksn, apse, bērzs . 4900
7. Spindzeies 21. apg, kv. 74, c. 1928. g,

atd. 1 un 2 2,58 — m. alksn, egle, bērzs, priede, apse . 3600-
8. Strauta I 22. apg, 1928. g. cirsmas,

kv. 59, atd. 1 un 2, kv. 60, atd. 1 4,72 — egle, priede, m. alksn, bērzs, apse . 8500

Daugmalas (bij. Mercendorfes) novadā.
9. Pieraiņa 19. apg, kv. 62 (bij. 16),

c. 1928. g, atd. 1 un 2. . .' . . . 2,56 — m. alksn, bērzs, egle, priede .... 1100
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Daugmalas (bij. Baldones) novadā.._10. Pirkstes 8 un Ezeres 9. apg, 1928. g. "S i 'fc
cirsmas, kv. 11 (bij. 7.), atd. 1, kv. 1 > E
(bij. 1), atd. 1 un 2 4,00 — priede, egle, m. alksn, apse, bērzs . 4400 "S « - Saudzējama atauda11. Avotmeka 10. apg, 1928. g. cirsmas, £o»; aanuzcjama atau di.

kv. 38 (bij. 5.), atd. 1, kv. 39 bij. 5.), 128 g
atd. 1, kv. 86 (bij. 25), atd. 1 —3. . 4,38 — egle, priede, m. alksn, apse, bērzs . 4000 "jjļ £ 31 Saudzēiama atauga.

Daugmales (bij. Mercendorfes) novadā. ~ - £ca
12. Mercendorfes 11. apg, 1928. g. cirsmas, c re 2

kv. 90 (bij. 6), atd. 1—3, kv. 92 (bij. rS ^ 'S
13), atd. 1 3,68 — egle, priede, m. alksn, bērzs, apse . 2100 '§ = "E —'— H ira

T32n
Baldones novadā.,rej=13. Šiliņa 12. un Balkas 13. apg, 1928. g. f a jf

cirsmas, kv. 11, atd. 1, kv. 15, atd.4 3,78 — priede, m. alksn, egle, bērzs, apse . 2800 fSf _

Doles (bij. Pulkartnes) novadā. * n
14. Reiskatas 14. apg, 1928. g. cirsmas, 1—G

kv. 115 (bij. Drukas sils I gab.), 2 3
atd. l,kv. 116 (bij. Drukas sils I gab.), g,g
atd - ] 2>93 — Priede, egle M00 )ĶB ig Saudzējama atauga.

Doles novadā.
15. Katrīnes 3. apg, kv. 77, c. 1924. g,

atd1 2,76 — egle, bērzs, priede, m. alksn, apse . 1196 60 68 — Saudzējama atauga

Baldones novadā.-
16. Strauta II 18. apg, kv. 54, c. 1923. g,

atd. 3 0,24 — m. alksn, egle, bērzs * 323 17 12 —
17. Strauta II 18. apg, kv. 35, c. 1924. g,

atd. 1 1,704 — priede, egle, bērzs, m. alksn 246 11 11 32
18. Strauta II 18. apg, kv. 35, c. 1924. g,

atd. 2 ..; ...-.. 1,693 — priede, bērzs, m. alksn, egle .... 345 lfi 16 10
19. Strauta II 18. apg, kv. 35, c. 1923. g,

atd. 1—5 1,571 — priede, egle, bērzs, m. alksn. ... 94 7 7 20
20. Strauta II 18. apg, kv. 54, c. 1923. g,

atd. 4 .... 0,306 — m. alksn, egle, bērzs 311 17 16 —
21. Balkas 13. apg. (num. koki), kv. 29,

c. 1929. g, atd. 4 un 5, kv. 28,
c. 1927. g, atd. 3, 3a un 4 ... . — 456 egle, priede, bērzs 1120 56 45 —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. IV. likuma (iespiests ,.Valdības Vēstneša" JVs82) un zemkopības
ministra apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Ciršanas biļeti izņemot, pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludi-
nājumā šī drošības "nauda noteikta atsevišķi.

Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem ciršanas biļeti izņemot
pircējam jāiemaksā mežu departamenta specielos līdzekļos 20%apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet mežu departamenta
rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un niežu
kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.

Solīšanā sāksies pulksten 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās

kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, ku;a pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10% apmērā no
piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozitā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un
Valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantetās privātu banku garantijas, pie kam
pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki,
bet ne īsāki par 9 mēnešiem, 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos
banku čekiem vajaga būt akceptētiem no minēto banku Rīgas nodalām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Mežu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem,

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem.virsmežziņiem. 4686

Mežu departaments.

Valsts tipogrāfija.
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