
Papildu instrukcijas pie noteikumiem par
tiesu resora dažu amatpersonu amat-
apģērbu grozījums.

Rīkojums Latvijas iekšējā 1920. g. aiz-
ņēmuma obligāciju lietā.

papildinājumi pie noteikumiem un rīko-
juma ,, Ievedmuitas atmaksa par
eksportējamo preču ražošanai izlie-
totām ārzemju izejvielām".

Papildinājums rīkojumā „ Ievedmuitas
atmaksa par garšasvielām, kas izlie-
totas eksportēto ķilavu izgatavošanai".

Valdības rīkojumi un pavēles

Papildu instrukcijas
pie noteikumiem par tiesu resora
dažu amatpersonu amatapģērbu

grozījums.

Atce|ot š. g. 18. aprīļa papildu instruk-
cijas pie noteikumiem par tiesu resora
dažu amatpersonu amatapģērbu š. g.

atgūsta grozījumu, publicētu ..Vaid.
;n." 1928. g. 181. numurā, un grozot

minēto papildu instrukciju (sk. ,,Vald.
n." 1928. g. 88. numuru), nosaku

amatapģērba ievešanas laiku zvērinātiem
advokātiem un viņu palīgiem — 1929. g.
I. aprīli.

1928. g. 14. decembrī.

Tieslietu ministris Dūsterlohe.
Departamenta direktora v. J. Saulīte.

Rīkojums.
Visām iestādēm, kas saņēmušas kom-

misijā tālāk pārdošanai „Latvijas iekšējā
1920. gada 4°aizņēmuma ar prēmijām"

obligācijas, š. g. 31. decembrī jāizbeidz
obligāciju pārdošana un jāsastāda akts
divos eksemplāros par tām obligācijām,
kuras uz akts sastādīšanas laiku palikušas
nepārdotas, kā arī jādod pārskats par
visām pārdotām obligācijām.

Aktis ohligātoriski jāuzskaita katras
obligācijas sērija un biļešu numuri.

Nepārdoto obligāciju akts sastādīšanu
izdara kommisija, sastāvoša no 3 perso-
nām, kurā ieiet: iestādes priekšnieks
resp. atbildīga persona, kura saņēmusi
obligācijas kommisija, persona, kura bija
nodarbināta pie obligāciju pārdošanas, un
viena persona no vietējām pašvaldības
iestādēm, šīs personas apliecina akts
pareizību ar saviem parakstiem un iestā-
des zīmogs.

Akts oriģināli par nepārdotām, kā arī
pārskati par pārdotām obligācijām ierak-
stītā sūtījumā nododami vēlākais
31. decembrī pastā, un pasta kvīte jā-
glabā minētai iestādei kā pierādījuma
dokuments. Nepārdotās obligācijas, par
kurām nebūs sastādīta attiecība akts,
kā arī, ja akts nebūs nodota ierakstītā
sūtījumā pastā un apzīmogota ar pasta
zīmogu noteiktā datumā, tiks uzskatītas
kā pārdotas, un naudu iekasēs no minētās

ies.
.31. decembra līdz attiecīgam

rīkojumam neviena iestāde nedrīkst pār-
dot kommisija pieņemtās „Latvijas iek-
šējā 1920. g. 4° ,, aizņēmuma ar prēmijām"

ijas.
. 1928. g. 5. decembrī.

1 p. 21.
Valsts saimniecības departamenta

direktors J. Miezis.
Banku nodaļas priekšnieks A. Kacens.

Rīkojums Ne 369
1928. g. 13. decembrī.

Papildinājums pie noteikumiem ..Ie-
vedmuitas atmaksa par eksportējamo

i ražošanai izlietotām ārzemju
ielām (izsl. ..Vaid. Vēstu.'

125.. 1928. g. 14.. 125.. 178. un 269. n.)
imuitas atmaksa firmai ,.St. Prati-
ni" par vara ligātūras izstrādā-

jumiem, kurus pēc apsudrabošanas izved
uz ārzemēm.

1) Par vara ligātūras izstrādājumiem,
kas ievesti no ārzemēm apsudrabošanai
St. Prancanova darbnīcā, pie izvešanas
uz ārzemēm atmaksājama ievedmuita,
skaitot uz katru izvesto 1 kg apsudraboto
priekšmetu (bez iesaiņojuma) 1 kg vara
ligātūras izstrādājumu.

2) Ievedmuita atmaksājama pēc ieved-
muitas tarifa 149. p. 2. vai 3. pkta, skaitot
pēc tā, vai izstrādājumi ir bez reljefiem
un bez gravētiem vai kodinātiem izgrezno-
jumiem, vai ar tādiem.

3) Eksportējamiem apsudrabotiem
vara ligātūras izstrādājumiem jābūt ap-
zīmogotiem ar firmas zīmogu ,,Fraget-
PIaque" . Pretējā gadījumā ievedmuita
nav atmaksājama.

4) Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums Ns 370
1928. g. 13. decembrī.

Papildina ums pie rīkojuma N588 27.g.
,, Ievedmuitas atmaksa par eksportē-
jamo preču ražošanai izlietotām izej-
vielām" (izslud. ,,Vald . Vēstu." 1927.g.
125. un 1928. g. 14., 125., 178. un

269. nuin.)
Ievedmuitas atmaksa firmai ,,0. J.
Keller" par mašīnu daļām un ma-
teriāliem, kas izlietoti dažu mašīnu

un aparātu izgatavošanai.

1) Firmai .,() . ļ. Keller" atmaksājama
ievedmuita par ārzemju mašīnu daļām
un citiem materiāliem, kas izlietoti sekošo
mašīnu un aparātu izgatavošanai:

1) 2 baļķu zāģu;
2) 1 hidrauliskas finieru līmēšanas

preses;
3) 1 finieru kaltēšanas aparāta.

2) Šī rīkojuma I. p. uzskaitīto mašīnu
un aparātu izgatavošanai jānotiek pa-
stāvīgā muitas uzraudzībā, kādam no-
lūkam muitas departaments piekomandē
firmas mašīnu fabrikai muitas ierēdni
uz visu laiku, kamēr minētās mašīnas
izgatavo.

3) \ īsus 1. p. uzskaitīto mašīnu un
aparātu būvei vajadzīgos ārzemju materi-
ālus muitas ierēdnis (2. p.) pārņem savā
pārziņā un novieto atsevišķā noliktavā,
kuru noplombē. No noliktavas materiāli
izdodami pārstrādāšanai, sastādot sīku
specifikāciju, kurā uzrādāms izdoto ma-
teriālu techniskais un tarifa nosaukums,
tarifa iedalījums, pēc kura materiāli no-
muitoti, svars un, kur \tas iespējams
(p. p. mašīnu daļām), arī gabalu skaits.

4) Pēc iepriekšējā (3.) pantā pare-
dzētām specifikācijām muitas ierēdnis
seko materiālu izlietošanai, atzīmējot speci-
fikācijā, kāds daudzums no specifikācijas
uzskaitītiem materiāliem iebūvēts katrā
atsevišķā mašīnā vai aparātā.

5) Par visiem saņemtiem un 1. pantā
uzskaitīto aparātu izgatavošanai izlieto-
tiem ārzemju materiāliem vedama at-
sevišķa grāmata, kurā katru nedēļu jā-
ieraksta pēc specifikācijas visi materiāli,
kas iespriekšējā nedēļā iebūvēti minētās
mašīnās un apara'

-pecifikācijas (4. p.) un grāmatas
(5. p.) datu pamata muitas ierēdnim jā-
sastāda sīks aprēķins par katrā ats
mašīnā vai aparātā iebūvēto ārzemju
materiālu daudzumu, uzrādot materiālu
tarifa un tirdzniecisko nosaukumu,
un tarifa iedalījumu, pēc kāda materiāli
nomuitoti, kā ari- ievedmuitas nodokļa
summu, kāda par izlietotiem materiāliem
atmaksājama.

7i Iepriekšējā pantā minēto aprēķinu
muitas ierēdnis nosūta Rīcas muitai, kura
pēc aprēķinā minēto mašīnu un aparātu
izvešanas atmaksā firmai ..O |. Keller"
attiecīgo ievedmuitu.

8) Visi izdevumi, kas saistīti ar muitas
uzraudzības ierīkošanu, jāsedz firmai
,,0. J. Keller" kārtībā, kādu nosaka
finanču ministris.

9) Fabrikai piekomandētā ierēdņa dar-
bību kontrolē Rīgas muita, kas pēc
saviem ieskatiem var pieaicināt arī valsts
kontroles un rūpniecības nodaļas pār-
stāvjus.

10) Šis rīkojums stājas spēkā izsludi-
nāšanas dienā.

Finanču ministra b. |. Bokalders.
Muitas departamenta direktors

E.Dundurs.

Rīkojums JV2 371
1928. g. 13. decembrī.

Rīkojuma NŠ 191 27. g. ..Ievedmuitas
atmaksa par garšas vielām, kas iz-
lietotas eksportēto ķilavu izgatavo-
šanai" (izslud. IML'7. g. ,,Vald. Vēstn."

261. num.) papildinājums.
Rīkojumu N° 191 27. ģ. papildināt se-

kosi: Ja firma ķilavas izved mucās, tad
ievedmuita par garšas vielām pēc augšā
minētā panta atmaksājama par 2 kg uz
katru eksportēto 1 mucu ķilavu, pie kam

1 ķilavu mucas netto svars nedrīkst būt
zem 128 kg.

Lai pārliecinātos, vai ķilavu netto svars
nav zem 128 kg, muitai laiku pa laikam
jāpārbauda ražošanas vietā vai muitā
eksportējamo ķilavu taras (mucu) svars.

Finanču ministra b. J. Bokalders.
Muitas departamenta v. direktors

B. Pavasars.

Rīkojums Ns 372
1928. g. 13. decembrī.

Papildinājums pie noteikumiem ..Ie-
vedmuitas atmaksa par eksportējamo
preču ražošanai izlietotām ārzemju
izejvielām" (izslud. 1927. g. ,.Yald.
Vēstn." 125., 1928. g. 14., ' 125. u\\

178. num.).
Ievedmuitas atmaksa par izej-
vielām, kas izlietotas plūmju kon-

fekšu izgatavošanai.
I. Akc. sab. ,,Laima" atmaksājama

ievedmuita par plūmēm un citām izej-
vielām, kas izlietotas plūmju konfekšu
(ar šokolādi pārklātas plūmes) izgatavo-
šanai.

Par plūmēm ievedmuita atmaksā-
jama pēc ievedmuitas tarifa 8. p. l. pkta,
skaitot uz katru eksportēto 1 kg gatavu
plūmju konfekšu 0,500 kg plūmju.

3. Konfekšu svars pieņemams, ieskaitot
arī papīru, kuros konfektes ietītas, bez
tālākā iesaiņojuma (kastītēm).

Finanču ministra b. ļ. Bokalders.
Muitas departamenta v. direktors

B. Pāva

Valdības iestāžu paziņojumi

Paziņojums
Ventspils apriņķī dzīvojošiem valsts darbi-

niekiem.
Tautas labklājības ministrijas darba

aizsardzības departaments paziņo, ka pro-
vizora M. Miku to vica aptieka, Popē.
uzņemta Tautas labklājības ministrijas
aptieku sarakstā, kurās izsniedz valsts
darbiniekiem zāles pret valsts darbi-
nieku ārstu parakstītām receptēm.

Departamenta direktors F. Ro
darbinieku ārstniecī'

nodaļas vadītājs D. Driba.

Mājlopu sērgas
konstatētas 1928. g. novembra mēnesi

sekošās saimniecībās:

I. Trakuma a).
1. Cēsu apriņķī: Liepa- Kalrfa-

Ozol-
ieras apriņķī: Bauņu pa^

pina jaunsaimniec

3. Valkas apriņķī: Trikātas pa^. Tri-
kātas Kūkuros.

4. Rēzeknes apriņķī: Rēznas pag. In-
duļos un Jautrānos.

5. Jaunlatgales apriņķī: a) Liepnas
pag. Rāzovās un Kalvenes un \

Ķiseļevos.

II. Ļaunie ienāši (Mālleus).
Rīgas apriņķī: Madlienas pag. Krū-

miņos.

111. Kumeļu ienāši (Adenifis etļuorum).
1. Ventspils apriņķī: a) Zūras pat;.

Sarkaņos un b) Ugāles pat-. Dēļkalnos.
2. Liepājas apriņķi: Tāšu pag. Kūmos.

IV. Ļaunais galvas karsonis.
(Corvza ganuraenoza bovuni.)

1. Rīgas apriņķī: a) Olaines pag. Bišu-
Kārkliņos. b) Sējas pag. I..-Lāčp!
c) Krapes pae.: 1) Dzērves dzirnavās,
2) Stiebriņos, 3) Kalna-Ni«alēs un d) Plā-
teres pag. ļaun-Briežos.

2. Cēsu apriņķī: a) Liepas pag.: 1) Jaun-
Ķērpos. 2) Vec-Renčos, 3) Vec-Dukujos un
b) Baižkalna pag. Ziediņos.

3. Valmieras apriņķī: a) Skankalnes
pag. Krūkļos, b) Duntes pag. Corkās un
c) Pociema pag. Spricēs.

4. Valkas apriņķī: a) Korvas pat;.
Avotos un b) Ziemeru pag. šļukumos.

5. Madonas apriņķī: a) Bērzaines pag.
Priekšēnos, b) Lubejas pag. Kalnaputnos.
c) Grostonas pag. Kapitānos, d) Kals-
navas pag. Bērzkalnes, e) Tirzas pat;.
Sila kalnos, i) Kraukļu pag. Purviņos un
u) (irašu pag. Auziņos.

6. Jelgavas apriņķī: Vecauces pag.
Caiin

7. Tukuma apriņķī: a) Tumes pag.
Kalna-Ķellēs un b) Vecmoku pat;. Zaķos.

8. Talsu apriņķī: Mūrmuižas pag. Da-
malos

9. Bauskas apriņķī: a) Kurmenes pag.
'.ejas-Apaļos. b) Mežotnes pag. Vecum-
niekos, e) Zālītes pag. Aveniekos un d) Vee-
muižas pag, Jaun-Ozolin

10. Liepājas apriņķī: a) Bārtas pag.
Brunzātos un b) Liepājā I punktā.

11. Kuldīgas apriņķī: Skrundas pag.
Goraišos.

12. Jēkabpils apriņķī: a) Slates pag.
raudžos un b) Saukas pag. Eglēs.

13. Ilūkstes apriņķī: a) Rubeņu pa».
Baznās un b) Prodes pag. I) Drupinkās
un 2) Berna'.

14. Daugavpils apriņķī: Asūnes pat;.
Kriškinovas sādžā.

15. Rēzeknes apriņķī: Kaunatu pag.
Kaunatu muižā.

16. Jaunlatgales apriņķī: Balvu pat;.
Kārklinit t

V. Cūku roze (Ervsipelos suutn).
I. Rīgas apriņķī: a) Babītes pag.

n b) Kokneses pag. Ozoliņos.
2) Cēsu apriņķī: a) Cēsīs i punktā,

b) Cēsu pag. Ziedos, c) Vecpiebal
Dūjeiv i Veļķu pag. Piva

3. Valmieras apriņķī: a) Rūjienā I
punktā un h) Pāles pair . Udensdzirn;'

4. Valkas apriņķī: a) Trikā'
Ozolo-. b) Fveles pae. V
} punktā, d) \pē 1 punktā, e) Smil?
pat;.: 1) Keveros. 2) J.-Grotūžos. 3) Vi
un f) Blomes pag.: I) Blomes jauns
niecībā. 2) Blomes krogu.

Madonas apriņķī:
Milnos, b) Vietalvas Ļūļās, c) Kraukļu .
Purmal-Jukānos un d) L

| Svel
Jau: Izolnieku

I punktā, d)
1) Dzir

pag.

Talsu apriņķ
demārpilī 1 punktā, b) Kanda<
levkalnos un c) 1

Maksa par ,.Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: ^piesūtīšanas
?d " " '12— (s3?6™01 eksped.) par:
^K"

?:
:: &,- g«j« l* ?*.-

2_ 7a 8- •? '<' —
piesūtot pa ' 3 mēn 5-~
pastu un pie ,, i .io
atkalpārde- Par atsevišķu

_m . . . „ — numuru . . ,, —,10

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 viensleiigām

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

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu rindiņu ,

c) no privātiem par katru vienai, rindiņu
(par obligāt. sludin.)

d) par dokumentu pazaudēšanu no ka'

Latvijas valdības oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot gflbM^flKJ3mi sv

ētdienas un svētuenas

Redakcija: dr^afi&Ļa^fl&3£&
Kantoris

un
ekspedīcija:

Rīgā, piliM» 2. Tālrunis20032 i*&nufflŪ£-V8fi& Rīgā, pilī.V? 1. Tālrunis20031
Runas stundas no 11—12 *" P Atvērts no pulksten 9—3



8. Bauskas apriņķī: a) Rundāles pag.
Lielrundālc-s krogā, b) Mežotnes pag.
Kalējos un c) C Krastiņos.

Ventspils apriņķī: Zīres pag. Ozo-
li ii'

10. Liepājas apriņķī: a) Bārtas p.
1) L i) Sāļos, b) Purmsātu

Purviņos un c) Virsas pag. Zvirgz-
di i;

11. Kuldīgas apriņķī: a) Kurmales pag.
Taurkalnā, b) Kuldīga Stierkās,
c) Padui d) ivandes pag.
Streijās, e) Cieceres pag. Biļļos un f) Saldus

...: 1) Sileniek ivadniek

12. Jēkabpils apriņķī: a) Jēkabpilī 2
punktos un b) Jaunjelgavā I punktā.

13) Ilūkstes apriņķī: a) Grīvā I punktā,
b) Bebrenes pa;;.: I) Muktanos. 2) Saulīšos,

3) Kaldebruņas māc. muižā un c) Asares
pag. Karkavieš

14. Daugavpils apriņķī: a) Līvānu pag.
-:aIniņos un b) Aiviek ? iek-
Kūģos.

15. Rēzeknes apriņķī: Dricānu pae.
Kušmu ciemā.

16. Jaunlatgales apriņķī: Balvu pag.
Anesbirz

17. Ludzas apriņķī: Pildas pag. Noviki
ciema viens^

VI. Asins mīšana. (Pvroplasmasis).

1. Valkas apriņķī: a) Ilzenes pag.
Slokās un b) Jaunlaicenes pag. Jaun-
laicenes muižā.

2. Jelgavas apriņķī: Vircavas pag.
Mauriņos.

3. Kuldīgas apriņķī: Kursīšu pag.
Sturķos.

VII. Dilonis. (Tuberculosis).

Cēsu apriņķī: Jaunpiebalgas pag.
Abrupēs.

VIII. Lielopu lipīgā izmešanās
(Abortus enzooticus).

1. Cēsu apriņķī: Drabešu pag. Šopās.
2. Talsu apriņķī: Zentenes pag. Zventēs
3. Kuldīgas apriņķī: Lutriņu pag. Sil-

jūrgos.
IX. Kašķis. (Scabies).

Rēzeknes apriņķī: Sakstigala pag.
1 punktā.

Veterinārvaldes priekšnieks
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Sludinājums.
Ar Rīgas pilsētas 6. iecirkņa miertiesneša I

1928. g. 27. novembra tiesas pavēli Amālija I
Kate — pārtikas preču veikala Bruņinieku
ielā N° 51, Rīgā, īpašniece, par bojātu un lieto-
šanai nederīgu kīlavu turēšanu pārdošanai savā
veikalā, uz sodu lik. 210. p. pamata sodīta ar
piecpadsmit latiem naudas soda jeb maksāt-
nespējas gadījumā ar piecām dienām aresta.

Pavēle stājusies likumīgā spēkā.
Rīgā, 1928. g. 14. decembrī. Lieta .N» 1641.

, Miertiesnesis Rorbachs.
Sekretārs M. Āboliņš.

Sludinājums.
Ar šo Rigas 12. iecirkņa miertiesnesis paziņo

atklātībai, ka tirgotāja Kristīna Augstkalns
par to, ka Daugavraalas tirgū tirgojusies ar
liellopu taukiem, kuri bijuši krāsoti, ar darvas
krāsu, kas konstatēts š. g. 24. jūlijā, ar š. g.
21. novembra spriedumu, pēc sodu lik. 211. p.
2. d., sodīta ar arestu uz 5 dienām, šo sodu,
saskaņā ar 1922. g. noteikumiem par sodu

cītu atlaišanu, 1. un 4. p., nosacīti atlaižot.
Spriedums stājies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1928. g. 13. decembri. Hs 1601.
Miertiesnesis V i k m a n i s.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par

ielu, trotuāru un laukumu kārtībā
uzturēšanu Mazsalacas pilsētā.

Pieņemti Mazsalacas pilsētas domes 1928. g.
5. novembra sēdē un apstiprināti ar iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamenta 1928. g.

8. decembra rakstu Ne 94338.

§ 1. Par pilsētas ielu, trotuāru un
ielu grāvīšu (reņu) aptīrīšanu pienākas
gādāt tiem īpašniekiem vai viņu vietnie-
kiem, kuru mājas vai gruntsgabali atrodas
pie aptīrāmās viet:

§ 2. Katram īpašniekam jāaptīra iela
gar viņa gruntsgabalu līdz ielas vidum.

§ 3. Ielas aptirišana jāizdara visma-

zākais ikkatru dienu vienreiz, sākot no

1. aprīļa līdz 31. augustam līdz pulksten

7 rītā un no 1. septembra līdz 31. martam

līdz pīkst. 9 rītā. Sakrāti mēsli 1 stundas
laikā pēc aptīrīšanas jāaizved.

^
4. Bez noteiktās aptīrīšanas vispā-

rīgi ielu aptīrīšana jāizdara katrā laikā,

nēc vajadzības.
s 5 Sausā laika aptīrāmais gabals

pirms slaucīšanas jānoslauka ar ūdeni.
s 6 Sala un ziemas laikā Iedus un

sniegs no trotuāriem jānotīra un jāaizved

līdz pulksten 8 rītā. bet ja trotuāri slideni

tie jānokaisa smiltīm; kailsala (atkala)

|

laikā trotuāri jānokaisa vairākas reizes
dienā. Ielu renēm katrā laikā jābūt
tīrām no sniega un ledus.

§ 7. Ziemas laikā kāpas uz ielām
jānolīdzina.

§ 8. Uz ielām sakrājies, kamanu ceļam
nevajadzīgais sniegs, kā arī ledus un
sniegs no trotuāriem, vai no jumtiem
krītošais sniegs, jāmet kaudzītēs un jā-
aizved īsā laika. Tāpat arī jāizved no
trotuāriem un ielas renēm noslaucītais
sniegs.

§ 9. Aizliegts pilsētas territorijā ganīt
mājlopus un putnus pa pilsētas grāvjiem,
trotuāriem, robežu grāvjiem u. c. vietām,
bez pilsētas valdes atļaujas.

§ 10. Par šo noteikumu neizpildīšanu
vainīgie sodāmi pēc sodu likumiem.

§ II. Uzraudzība par šo noteikumu
izpildīšanu tiek uzlikta pilsētas valdei un
vietējai policijai.

§ 12. Šie noteikumi stājas spēkā pēc
2 nedēļām no viņu izsludināšanas ,,Vald.
Vēstnesī".

Mazsalacas pilsētas galva K. Vilks.
Sekretārs J. Vejde.

Māksla.
Nacionālais teātris. Pirmdien, 17. decembri,

pulksten 4 pēc pusdienas, kafa vīriem. J. Akura-
tera komēdija ..Priecīgais saimnieks".
Pulksten 7.30 vakarā, 43. pamatskolai par labu
Aspazijas ,,Z a I ša 1 i g a v a". — Otrdien, 18. de-
cembrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē,
J. Janševska ,,Pirmā nakts". — Trešdien,
19. decembrī, pulksten 7.30 vakarā. J. Raiņa
luga ..Suns un kaķe" A. Mierlauka režijā,
H. Līkuma dekoratīvā inscenējumā, ar J. Kalniņa
komponētām dziesmām un dejām. Piedalās:
Anta Klints, Berta Rūmnieks, Ella Jākobsons,
Milda Riekstiņš, Olga Lejaskalns, Milda Bērziņš,
Ella Strazdiņš, Eliza Miezis, Kārlis Lagzdiņš.
Reinis Parņickis. Jānis Zariņš, Ēvalds Merčs.
Mārtiņš Gailis, Vladimirs Avotiņš, viss koris,
dejotāji un volontāri. Abonentiem 10. biļete.

Dailes teātri?. Pirmdien, 17. decembri, pulk-
sten 7.30 vakarā, tautas izrādē ,.Šveiks
f r o n t ē". — Otrdien, 18. decembrī, pulksten 7.30
vakarā ..Septembra roze". — Trešdien,
19. decembrī, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē
,.Y echeidelbe r ga".

Ziemas svētku repertuārs: I svētkos,
25. decembri, pulksten 2 dienā, pirmo reizi
Zila Verna romāna dramatizējums 12 ainās,
Annas Grēviņas tulkojums „K a p t e i ņ a
Granta bērni" pieaugušiem un bērniem.
Pulksten 7.30 vakarā, J. Hašeka romāna drama-
tizējuma II daļa ,,Šveiks frontē". —
II svētkos, 26. decembrī, pulksten 10.30 rītā,
bērniem „Pe I n r u šķ ī t e". Pulksten 2 dienā,
tautas izrādē, R. Blaumaņa ,,Skroderdienas
S i I m a čo s". Pulksten 7.30 vakarā ,,Vec-
he i d e I b e r g a". — III svētkos, 27. decembrī,
pulksten 10.30 rītā, bērniem „Pel n r u šķīte".
Pulksten 2 dienā, pieaugušiem un bērniem
,,K apteiņ a Granta bēru i". Pulksten 7.30
vakarā, Žaķa Devala komēdija ,.Septembra
r o ze".

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Vīnē. 16. decembrī. Zvērināto tiesa
Insbrukā šodien pasludināja spriedumu
22 gadus vecā Rīgas žīdu studenta
Filipa Halsmaņa prāvā, kuru ap-
sūdzēja, ka tas Cillertāles kalnos no-
galinājis savu tēvu, Rīgas zobārstu Maksi
Halsmani. Zvērinātie atzina Halsmani
par vainīgu. Tiesa pēc tam pasludi-
nāja spriedumu, ievērojot viņa jaunību
un agrāko nevainojamo izturēšanos, tas
tika notiesāts uz 10 gadiem pārmācības
namā.

Buenos-Airesā, 16. decembrī. Pēdē-
jās ziņas no Bolivijas galvas pilsētas
vēsta, ka starp Bolivijas un Para-
gvajas armijām jau norinājušās
asiņainas cīņas. Bolivijas karaspēks
vakar pārgājis straujā pretuzbrukumā un
pēc īsas, bet asiņainas cīņas ieņēmis
Rojas-Silvas un Bokeronas fortus Para-
gvajas territorijā. Boliviešu kara lidma-
šīnas apmētājušas ar bumbām Bilko-
majas upes rajonā koncentrēto Paragvajas
karaspēku.

Rīga.
Latvijas Sarkanais Krusts

izsaka sirsnīgu pateicību nezināmajiem
ziedotājiem par Ls 36,60, kas iemaksāti
Sarkanā Krusta palīdzības komitejai
Lubānā. Par minēto summu iegādāti
produkti un izdalīti vienlīdzīgi vistrūcī-
gāko ģimeņu mazbērniem Lubānā.

Literatūra.
Neoficiālā izdevumā iznācis

Karaklausības likums
ar visiem lidz š. g. 1. decembrim izdotiem pār-
grozījumiem un papildinājumiem, kā arī Senāta,
kara ministra, Galvenā štāba un Kara tiesu pār-
valdes paskaidrojumiem. Izdevumā ievietoti vēl
20 pielikumi, starp kupem kā svarīgākie minami
sekosi:

1) Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi
par militāro audzināšanu un apmācību valsts,
sabiedriskās un privātās mācības iestādēs;

2) ļaunākais saraksts skolām, kuru apmeklē-
šana dod tiesību atlikt iesaukšanu obligStoriskā
aktīvā kara dienestā, pieņemts Ministru kabinetā
1928. g. 4. decembrī;

3) Instrukcija par pilsoņu iesaukšanu obligā-
toriskā aktīvā kara dienestā, kufā paredzēti
sīki noteikumi, kā pašvaldības un policijas
iestādēm jārīkojas karaklausības lietās;

4) Instrukcija karaklausības kommisijas ārstiem
obligātoriskā aktivā kara dienestā iesaucamo
pilsoņu veselības stāvokļa izmeklēšanai;

5) Noteikumi par kara slimnīcu ārstu kommi-
si .iam un karavīru veselības stāvokļa pārbaudi,

ir visiem līdz šim izdotiem pārgrozījumiem
un papildinājumiem;

6) Slimību saraksti lit. A, B, C un D:
7) Noteikumi par kara dienestā iesaukto trū-

cīgu ģimeņu apgādi līdz ar Tautas labklājības
ministrijas paskaidrojumiem;

8) Izvilkums iz instrukcijas par karavīru at-
vaļināšanu no aktīva kara dienesta, atvaļināto
karavīru, rezervistu un zemessargu reģistrāciju
u. t. t.

9) Izraksti iz 1903. g. Sodu likumiem, Kara
sodu likumiem un Kara tiesu likumiem;

10) Iestāšanās noteikumi kara skolā un flotes
instruktoru skolā.

Izdevumu sastādījuši Galvenā štāba kara-
klausības nodalās priekšnieks kara ierēdnis Lābans
un Kara tiesu pārvaldes nodaļas priekšnieks
pulkvedis-leitnants Linde. Izdevums dod iespēju
katram ātri orientēties visos uz karaklausību
attiecošos jautājumos, un tas noder kā rokas
grāmata iestādēm un amatpersonām. Izdevums
iespiests ērti lietojamā formātā, uz laba papīra,
aptver 171 lapas pusi un dabūjams Armijas

stuvē, Rīgā, Citadelē. Muitas ielā .Vs 1. un
Armijas ekonomiskā veikalā, Rīgā, Audēju ielā

16. Eksemplārs maksā Ls 2.

KURSI.
Rīgas biržā, 1928. gada 17. decembri.

Devīzes
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,175—25,225

100 Francijas franku 20,24—20,39
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku 99,65—100,«
100 Itālijas liru 27.0_2yL
100 Zviedrijas kronu 138,55-139,25

100 Norvēģijas kronu .... 138,15—138,»
100 Dānijas kronu 138,30-139,00
100 Austrijas šiliņu 72,70—73,«
100 Čechoslovakijas kronu . . >.J-j,,«;
100 Holandes guldeņu .... 208,10—209, 3
100 Vācijas marku 123,50- 24J3
100 Somijas marku 12,98— 3,1»
100 Igaunijas kronu 138.°-"'f^
100 Polijas zlotu 57'~~^7'2
100 Lietavas litu 51,00—51,w

1 SSSR ifervoņecs
Dārgmetāli: „,.,

Zelts 1 kg . . 3425^f
Sudrabs 1 kg 94—10*

Vērtspapīri: M
5% neatkarības aizņēmums . . 'jnn
4°/0 Valsts prem. aizņēmums
6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes .9

~8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—»'
Rīgas biržas kotacijas kommisijas

priekšsēdētājs J. Skujevi«
Zvērināts biržas maklers P. R"P

Redaktors M. Ārons.
^^^^^

Šīs dienas „Vald. Vēstn." wmj
iet kā pielikums līdz mežu departameti

sludinājums par augošu mežu PārdorT^
jauktā izsolē 1929. g. 17. janvāri, '

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 10. decembra lēmumu jāpiedalās Baldones meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība

pie kopējo Baldones un Mencendorfas muižu IVa grupas novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanā.

Māju Ns>b Darbu iz-
«2 Dalībniekam maksa pēc
tj Dalībnieka oiederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
S Dalībnieka .' y . ,.t . . pēc pēc no kuras
u īpašumu tiesību vīna lietošana un pie kādas agrākas muižas aprēķina Piezīmes?S - . - j , . merme- zemes dalībnieku- vārds un uzvārds apzīmējums esošo māju

^^ grāmatu
piederēja oa)su

* nosaukums skaitu
jH plāniem reģistra Ls

'?{ He!Shse,fdfGoerke' '
1 *«*** Lai *" 25 2917 Baldoiies ^"ll,ižaS 1433- «^«.^SST £SKI nei inuiM.li, u/.. uuum . . . j summas uzskatāmas oar n72. Jams Petersons īpašnieks Kuc.enņu m. 26F ,. „ „ „ 761— matu dalībnieku maksājumu

3. Jānis Jakars ,, Jakaru m. — — ,, ,, „ 902,— noteikšanai un nokārtošanai
4 Jēkabs Baumanis .. Grēku m. 25F 11233 Baldones pat; , un māc. muižas 196,— kā pie darbu pirmreizējas iz-
5. 'lēkabs Punka „ Zīles m. 27F „ „ „ „ „ 1861— w,f™*\™ -,Pie «£«*?

Alise Kalniņš, dz. Kalniņš . . „ Vilciņu m. 59 2759 „ ., ., ,. „ 2376,- neņemot vSaTbuffiUfo
- \ Aleksandrs, Roberts Jēkaba d. \ ... „ .,77 „.. izmaksu, kura var būt mazāka
'?[ Šternfelds-Urk J

» Urle m. jJ 45// .. „ , _14,— vai Melāka.
8. Valsts mežs Valsts — — — 177 —

_. . ,___ ,_ , , . Kultūrtechniskās daļas vadītāja v. J. Pelsis.
Rīga, 1928. g. 13. decembri. _ . J,. __. . ..fe 6 Darbvedis F. Briedis

— *-?

Paziņojums.
zemkopības ministrijas kultūrtechniskādaļa paziņo, ka zemkopības ministr??s. g. 10. decembra lēmumu ir apstiprināju

kultūrtechniskās daļas sastādīto un R'fdones meliorācijas sabiedrības pilrā hlībnieku sapulcē pieņemto Baldones .f-.Mencendorfas muižu IVa grupas galvenonovadgrāvju projektu. Līdz ar proiekV»apstiprināšanu visiem zemāki pievestidalībnieku sarakstā uzrādītiem nekustama
mantas īpašniekiem vai viņu tiepību n-
mējiem ir uzlikts par pienākumu piedalītie
Baldones meliorācijas sabiedrībā minētomeliorācijas darbu izvešanā un ' izvestodarbu kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1928. g. 13. decembrī .
Kultūrtechniskās daļas vadītāj a vietā

~ . J. J- Pelsis .Darbvedis Fr. Briedis.



(Tiesu
ļ sludimajtnīĒi.

Rīga* apgabaltiesas 3. civīinoda|a,
28. g.27. no-

Lubov un Kon-
stanti; ilgumu dčl
aīigā.: ;r bez-

eksan-
uminas ui

nolēma: par b.
ras V'asilija

mantu
i ja lēmumu

-
tiūņv

28. g. 8. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidn

kretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnoda|a,
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
4. decembrī izklausīja Mārtiņa

lūgumu dēļ atzīmju

atzini. ;z\'almiersa
apriņķī, Dikļu draudzē r
Brenguļu muižas zemnieku ze-
mes atdalītām Prūšu mājām, ar

s grāmatu 3705:
a) uz tiesu izpildītāja V'ikmaņa
ziņojuma pamata no 1914. g.
4. maija ar N° 231. prasības pie-
dzīšanas lietā par 1500 rb|.ar°un tiesu izdevumiem un b) 1912.
gada 18. aprīlī ar Ns 5 Dāvā

īa prasības no
- r>|. apnii

lemak-
pēc Latv. bankas kvītēm
15 23394 un I 2

jūlija un
no 1928. g. 16. novembra.

Rīgā, 1928. g. 8. dec. .Vs 5815
V Veidners.

Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu

s.'p. paziņo, ka 1929. g.
15. īa.nvā" minētās
atk
nolasīs ib*^j .
Kraukļu pagastā mir. Jēkaba
Jāņa d. Skrīdes testamentu.

Rīgā, 1928. g. 14. decembri.
I.. H

Prie:- \ Veidners.
etārs A. Ka.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
3. decembra nolēmuma, dara zi-

I namu vispārībai. I- -ijas,

nu-
murā, atzītas par iznīcinātām un
lūdzējai Jaunpils krāj-aizdevu

ai dota tiesība prasīt
?i nerakstus, kas stāsies

zudušo oriģinālu vietā.
Jēls; - g. 7. decembrī.

~>lz L.
Priekšsēdētāja v. E. Feldmanis.

Sek

Daugavpils 2. iec. miertiesnesis,
1 ā ar savu 1928. g. 6. dec.
lēmumu un pamatodan

ļ iik. 1401. p. un civ.
lik. 1239. p. uzaicina 1918. g.

I r.
Rocha

I un Ak kvar-
tālā, īgšminētam

I ? laikā,
dinājuma iepie-

ļ Vaid. Vēstn."'.
1928. g. 6. decembrī. 20869b

' aninaitis

|

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

27. novembri izklausījusi Annas
das Lubov un

a lūgumu
elšanas par

inbutnē esošo Alek-
?ninas un Veras Vas-

ļtovu mantu, — nolēma: par
5 prombūtne esošās Anto-
.asiliia m ,is at-

mantu ar ties.;
<. jūnija lēmumu iecelto aizgād-
nieei.'i i itcelt, par ko ar pavēli
pazin ? Rīgas pilsētas bāriņu
liesai. L. N

8. decembri.
isēd. v. A. Veidners.

kretārs A. Kalve.

Rīga» apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
28. g.

27. novembri izklausījusi Annas
Nadeždas Lubov un

intina Vaskova lūgumu
gādniecības iecelšanas par

mbūtnē esošo Alek-
sandra. Antoniņas un Vera
kovu mantu, nolēma: par

ts prombūtnē esošo Alek-
Vasilija d. Vaskova at-

naiitti ar tiesas 1925. g.
ia lēmumu iecelto ai
atcelt, par ko ar pavēli
Rigas pilsētas bāriņu

tiesai. L.
1928. g. K. decembrī.

,.šsēd . v. A. Veidners.
kretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā 'i. 1928. g.
ī). novembri izklausīja Jāņa
Pakaluieša hipotekarisko pa-
rādu dzēšanas lietu, nolēma:
atzit par samaksātu mantojuma
dalu par 300(1 kr. rb|., apstipri-

'14 . g. 31. jūlijā ar \
«nekust. Īpašumu no Madonas
ipr Dzelzavas muižas atdal.

N? 134 māju, ar zemes
-'695 par labu

Andrejam Pakalnietim kā man-
da| u uz 1913. g. 28. jūn.

as akta 2. § a un b p. pa-
1380

1928. g. 8. decembrī.
Priekšsēd v. A. Veidners.

? Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
proc. lik. 2011., 2014. un

pamata paziņo, ka pēc
18. aprili kiiiā mir.Johana
Mārtiņa d. Zirnieka irat-
.mtojums un uzaicina,kam
mantojumu, vai sakarā ar
'as kā mantniekiem, lega-
fideikommisāriem, kredi-
uņ t. t., pieteikt šīs tiesī-

s minētai tiesai sešu mēnešu
«ka.skaitot no šī sludinājuma
^^Btanas dienas.

Ja minētās personas savas
^^k

augšā uzrādītā
termiņž

«pjeteiks, tad viņas atzīs kā šis
««ibas zaudējušas.

-'8. g. 8. decembri.
20911

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

**apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
^^B tiesas sēdē

1
928.

g.
novembrī izklausīja Ernas-

Matildes Klisinskis. dzim. Šiller
|rJV!mi par obligāciju mortifi-
^^^K~~

nolēma: atzīt
par iz-

t̂ Bm obligācijas par 1
atlikumā katra, apstipri-

24. nov. arNaN
2 uz nekust. īpašumu

ļy* pilsētā, 1. hip. iec. ar
I par labu

^^?B Osim. kas minētās
-' ? ? ? ianko: ka

rb|. at-
ļr?|'n pirmatnējā lielumā bar.

Loringho
ai " ,erui or >'ig-

^HĶ ) kr. rbļ. apmērā cedējis
ļjjļi usam Pagastam, bet oblig.
g«"nu par 10.000 kr. rb|.
p^eta

is
bar. l

igācijas pārgā
^^H

pertu Stauve.
kas

ir viņas

- g. 8. decembri.
| " -V Veidners.

Sekretārs A. Kal .

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1928. g.
5. decembrī Zelmas Kristīnes
Zīsberg atr. Pētersons, dzim.
Dīnvald. prasības lietā pret Teo-
doru (Feodoru) Zīshergs, par
laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību
slēgta Aleksandrovskas dzimt-
sarakstu nodaļā, Krievijā. 1921. g
27. apr. starp prasītāju Zelmu
Kristīni Zīsberg. atr. Pētersons,
dzim. Dīnvald un atbildētāju
Teodoru (Feodoru) Zīsberj.
šķirot prasītājai viņas pirms-
laulības uzvārdu ,.Pētersons ' un
dodot viņai tiesību iestāties jaunā
laulībā jau tūliņ pēc šā sprieduma
stāšanās spēkā.

ļa atbildētājs civ. proc. lik.
131. un 748. p. p. paredzētā

laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā. 1928. g. 8. decembrī.
St 438654. L. N 13O0. 21009b

Priekšsēd. h. Eg!
Sekretāra v. Stūre.

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civillikumu kop. 36.p.
piezīmes pamata, paziņo
pārībai, ka Leonhards Jāņa d.
Valeiko un Eiženija Jāņa meita
Daugulis, noslēguši ~ priekšlau-
līhas līgumu pie Rigas notāra
R. Voi emhrī

ar kuru viņi. at-
tiecībā uz viņu noslēdzamo lau-
lību, ir atcēluši vietējo civillikumu
79. un turpm. p. paredzēto lau-
lāto mantas kopību. L. -V? 6432

Rīg." II. decembrī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.
21108Z Sekretārs A. Kalve

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.

un 2062. p., ii
Marijas CepurītS lūgumu im savu

oktobra lēmumu, pa-
ziņo, ka lūdzējai ir gājusi zudumā
obligācija par 7500 rbļ. atlikumā,
apstiprināta I!'I2. g. 19. jūnijā
ar .V° 1861 uz nekustam
stirnu Rīgas pilsētā. V hipotēku

ar zemes grāmatu reģ.
par labu Jurim Lazdiņam,

Iņu cedējis blanko, kura
obligācija ir pārgājusi uz Pēteri
Voltu, kā blanko cesionaru, kas
viņu ir atkal cedējis blanko un
kura uz Rīgas apgabaltiesas
1923. g. 16. janvāra lēmuma pa-

ir dzē
Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-

nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties

sešu mēnešu laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu un
lūdzējam izdos obligācijas dubli-
kātu, kas izpildīs oriģināla vietu.

Rīgā, 1928. g. 8. dec. Ns 5574
Priekšsēd. v. A. Veidners.

209182 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1919. g. 5. sept.
likumu par mortifikaciju 5., 6.
un 7. p., ii ;ides Vimba
lūgumu un savu lēmumu no

- nov., ka lūdzējai ir
gājusi zudumā dzīvības apdroši-
nāšanas polise, izdota no apdro-

biedrības „R
no 1908. g. februāra summā
5000 rbļ.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto polisi, pieteiktie
trīs mēnešu laikā, skair
dienas, kad šis sludinājums ie-

- ,,Valdības Vēstnesi" un
aizrāda, ka ja šis personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, polisi
atzīs par iznīcinātu un lūdzējai
izdos nederīgi izdotās polises
vietā jaunu polisi.

Rīgā, 1928. g. 8. decembri.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

kretārs A. Kalve.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nod.,
pamatodamās uz civīl. proc. lik.
146u . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnoda|as 1 dec.
atklātā sēdē nolēma:
Iecavas lauksaimniecības mašīnu
koplietošanas biedrību .Jaun-
saimnieks", ievedot viņu koope-
ratīvu sabiedrību rejistra pirmajā
da|ā. Biedrības valdes sēdeklis
atrodas Iecavas pag.

avā, 1928. g. 8. decembrī.
L. -V> 182

str. nod. pārzinis \
cretāra v. M. Helmanis.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Hermaņa Aplociņa lūgumu un
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2081. 2086. p., 1928. g. 4. dec.
nolēma: 1) atzīt par samaksātām
sekošas hipotēkārisi cijas
kuras apgrūtina Hermanim I
dēlam Aplociņatn piederošu ne-
kustamu mantu Liepājā ar krep.
\ 269 un nostiprinātas: 1) 1905.
gada 27. aprīlī ar žurn. JVs 285 uz
Maksa Maksa d. Berči vārdu
1000 rbļ. lielumā, cedēta uz uz-
rādītāja iprīlī
ar žurn. ' tā paša Maksa
Berči vārdu 1000 rbļ. lielumā,
cedēta uz uzrādītāja vārdu: 3)
1911. gadā 12. novembri ar žurn.
Nš 1459 uz Kārļa Jāņa d. i'išcra
vārdu 6700 rbļ. lielumā, cedēta
uz uzrādītāja vārdu un 4) 1912.g.
2. maijā ar žurn. .V? t>86 uz Emī-
lijas Miķēļa m. Kiršfeid, dzim
Adamson, vārdu 6300 rhļ. lie-
lumā; 2) atvēlēt lūdzējam pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā mi-
nēto hipotekarisko obligāciju iz-
dzēšanu iz zemes grāmatām;
3) iemaksāto naudu glabāt tiesas
depozītā līdz kreditora ierašanai,
kuram tādu izmaksāt pret prasī-
bas dokumentu iesniegšanu.

Liepājā. I928*g. 6. decembrī..
20867zN> 622 28.

Priekšsēd. b. A. Kiršfclds.
Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz laul. lik. 77. p. pamata dara
zināmu, ka š. g. II. okt. aiz-
mugurē nospriests: starp Josifu
(Oskaru) Osipovu un Augusti

dzim. Pomieks, l!'17. g.
2. septembrī Krievijas 25. Kras-
nojarskas pulka baznīcā noslēgto
laulību šķirt, atstātjot viņu lau-
lībā dzimušo meitu Veru-Emīliju
pie mi 8-1 28.

Liepājā, 1928. g. 8. decembrī.
Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

20921z Sekretārs A. Jansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Gabrieh un Rozaa V'ikeru
lūgumu un pamatojoties uz pie-
zīmi pie prtv. lik. 36. p. un

piezīmi pie notār. nolik.
p. un 1928. g. 4. decembra

lēmumu, izsludina, ka Gahriels
un Rozā Vikeri 1928. %. 24. nov.
noslēguši pie Liepājas notāra
Ž. Kaupiņa zem n-ķ. X: 14026,
līgumu, ar kuru viņi atcēluši
viet. priv. lik. 7t*. un sek. p. p.
paredzēto laulāto ļaužu mantas
kop'bu, pēc kura Oabric's Men-
de|a d. Vikers. iestājies I906.g.
12. maijā laulībā ar Rožu Vikers,
dzim. Gordiņ. saņēmis no pē-
dējās kā pūru 'dažādu kustamu
mantu un naudu Ls 200"'
kopvērtībā, kāda manta sk.-
par sievas atsevišķu īpašumu.

>ājā, 1928. g. 8. decembrī.
.\'<? 'īlb

Priekšsēd. b. A. KiršU
Sekretārs A. lansons.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Kārļa Kazerovska lūgumu
un pamatojoties uz ch
lik. 2081. un sek. p. p. un 1928 g
4. decembra lēmumu, uzaicina

f nas. kuru rokās atrodas
uz nekustamu mantu Lie:
zem kr< pri-
nāta

I) 1880. e. 19. maijā uz Liepājas
du 2000 rbl. lie-

lumā un 2) 1908. g. 19. nov.
ar žurn. ,V 1022, uz Izraēļa-

a dēla
j Joelsona vārdu 500 rbļ. 1
ļ sešu mēne-

ka pēc min"

tāju neierašan
radus atzīs p

par iznīcinātām,
jm tiesību pie-

parādu izdzēšanu iz
grāmatām.

Liepājā. 1928. g. 8. decembri.
N 28. 21052b

Priekšsēd. b. A. Kiršfelds.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 22. novembra
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un 309'. pantiem, uz Ba
Annas Antona m. Jo£kut lū-
gumu viņas prasības lietā pret

indru Antona d. Kazragi,
Zuzannu Narnišis, dzim. Kaz-

Mariannu Kazragis. Bar-
baru Kazragis un Mai
kuzis, pēc pirmā vīra Ka
par Ls 100,— dēļ īpašuma tie-
sību atzīšanas uz Rucavas pag.
,,Tapiņu" un ,,Kazragu" māju,

ma d.
Kazr:> nišis.-dzim.

muKazra:':
baru i- i Margriel
kuzis. pēc pirmā vīra Kazragis,
kuru dzīves vietas prasītājai nav
zināmas, ierasties tiesā vai uzdot

dzives vietas Liepai
mēnešu laikā no ši šineli
iespiešanas dienas ..Valdīi

Pie lūguma pielikta piln-
vara.

Ja atbildētāji noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku un savas juridiskās
dzīves vietas Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lie
klausīšanai aizmuguriski.

Liepājā. 1928. g. 8. decembrī.
21056z 527-1 28.

Priekšsēd. h. A. Kiršfelds.
Sekretārs A. Jansons.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Kriša Pētera d. Orabovska lū-
gumu par nekustamas mantas,
sastāvošas no Stūrageidanu sā-
džas zemniekiem piešķirtās zemes
gabaliem MsN? 28, 10 un 32 k ip-
platībā 22 des. 1329 kv.
tiesībām šīs sādžas kopējās pļavās
un ganībās, resp. zemes gabalos

un 45 un arī uz grants-
bedrēm zemes gabalā
Ilūkstes (senāk Novoaleksandro-
vas) apriņķi. Aknistes (senāk
Oknistes) pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no sludināj. iespiešanas
dienas ,.Valdības Vēstnesi", pre-

adijumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests attiecigā zemes grāmatu
reģistri par norādītās tieku
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekarisku
apgrūtinājumu tiesībām.

;avpilī. 19: dec.
21059z JMs 7199

Kommis. priekšsēdētājs
E.Helvichs.

Sekretfirs-darbv.| Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Sīmaņa Kuzmas d. Fi|ko lū-
gumu par nekustamas mantas.
sastāvošas no Kleperovas sādžas
zemniekiem piešķirtās zem
bāliem: N° 3, platībā 6,1(

III, platībā 0,700 i
tiesībām uz 0,609 des. pļavu
gabalā ,\» 16 un uz 0,190 des.
zemes gabalā .V? 14 (posjolkā) un

Rēzeknes apriņķa Maka-
šēnu pagastā, ievešanu zemes
grāmatu re&istrī. — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nek'
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu 4 mēnešu laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas
,.Valdības Vēstnesī", prete
dījumā nepieteiktās tiesība
tīsies par iznīcinātām un minētais
lūdzējs varētu tikt ievest
galēs zemes grāmatu reģistri par
norādītās nekustamās mantas
īpašnieku bez kādiem apr
jumiem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 7. dec.
2106ftz 7191

Kommisijas priekš
E. HeH

Sekretārs-darbv. J. Strazds.
Zemes grāmatu atjaunošanas

kommisija,
uz Staņislava Staņislava d.Plaņa
lūgumu par nekustamas r

-Auces
(Klein-Auc) folvarka trim zemes
gabaliem. ":ā muižas
plāna ar N*Sa 3a. 3b un 3v
platībā 18 des. 1632 kv. asis un

-ās Jelga.
apriņķa Lkru (senāk
pagastā, ievešanu atu

I misijai par to patiņojumu 4 mē-
- :inā-

siba n un
minētais lūdz i tikt ie-

:iatu
reģistri ;
mantas
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipo -
apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 7. dec.
21061z 7181

Kommisijas priekšsēdētājs
E.Helvichs.

Sekretārs-darbv. J. Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Pētera Jura d. Anča lūgumu
par nekustamās manta

Zagori) muižas, trim zemes gaba-
liem uižas plāna ar

8a, 8b un 8v. kopplatībā
30 des. 1410 '-,
mazāk. Jelgavas (senāk Sauļu),
apriņķa. Ukru (senāk
pagastā, ievešanu zemes grāmatu

Stri, — uzaicina visas perso-
nas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot

uias dienas ..Vaid.
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests attiecīgā ze-
mes grāmatu reģistri par norā-
dītās nekustamās man
nieku bez kādiem aprobežojum-
miem ar neapstrīdamas pārdo-
šanas un hipotekarisku apgrūti-
nājumu tiesība

Daugavpilī, P.I28. ^. 7. dec.
Kommisijas priekšsēdētājs

E.Helvichs.
Sekretārs-darbv. J. Strazds.

210t,2/. '
> 7171

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Aleksandras Nikolaja meitas
Muraveiskas lūgumu par neku-
stamas mantas, sastāvošas no
ideālām tiesībām uz pusi no
Ramzinas dačas zemes gabala,
platībā 38 des. 1460 kv.
Jaunlatgales (senāk < >st;
riņķa, Linavas (senāk Tolk'
pagastā, par kuras nekustamās
mantas otrās ideālās puses īpaš-
nieci skaitījās Tatjana Nikolaja m
Muraveiska, ievešanu zemes grā-
matu reģistri, — uzaicina v
personas, kurām ir kādas tiesības
uz minēto nekustamo mantu,
iesniegt kommisijai par to pa-
ziņojumu 4 mēnešu laikā, skaitot
no izsludināšanas dienas ,,Vald.
Vēstnesi'', pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznicinātām un minētā lūdzēja
varētu tikt ievesta Latgales ze-
mes grāmatu reģistri par n
ditās nekustamās mantas (ideālo
tiesibu) īpašnieci bez kādiem ap-
robežojumiem ar neapstrīdamas
pārdošanas un hipotekarisku ap-
grūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1928. g. 7. dec.
21063Z

Kommisijas priekšsēdē'
E. Helvichs.

-,retārs-darbvedis J.Strazds.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Timoteja Agafona d. Agafo-
i. Aleksandra Nikolaja d.

Selezņeva un Ksenijas (Aksenijas)
Mārtiņa m. Neprejeva lūgumu
par nekustamās mantas,

IS no diviem zemes gabaliem
ar nosaukumu ferma Bre/au

7, platībā 40 desetīnas :
kv. asis. vairāk vai mazāk, Jaun-
latgales (bij. Ludzas) apriņķa.
Balvu pagastā, kuru nekustamo
mantu lūdzēji man? Alek-
sandras Petrova un lūdzējs Alek-
sandris Seleznevs arī no Nikolaja
Agafonova, ievešanu zemes gi
matu reģistri, — uzaicina vis
personas, kurām irkādastiesuz minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to pazi-
ņojumu 4 mēnešu laikā, skai-

"nāšanas dienas ,.Vald.
gadījumā ne-

pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētie lūdzēji
varētu tikt ievestiLatgales ze-
grāmatu reģistri par norāt
nekustamās mantas īpašniekiem
bez kādiem a niem ar
neapstrīdamas hi-
potekarisku a mu tie-
sībām.

Daugavpilī, 1928. g. 7. dec.
Kommisijas :

E. Helvichs.
Sekretārs-darbvedis J. Sl

Alūksnes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu n

valdes 1921. g : ar
Jēkaba Jāņa d. Brūniņa v. 20878ē

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz savu š. g. 19. nov.
lēmumu un saskaņā ar civ.
lik. 10. sēj. 1. d. i239. p. un
1241. p. uti civ. proc. lik. 1401.
un 1402. p. p. uzaicina 1919. g.
II. novembrī mirušā Maksima
Kirsana d. Kozlova mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
.,Valdības Vēstnesī", uz nel.
Koziovam piederošu mantojumu,
atrodošos Rundēnu pag

sādžā u::
nekustama īpašuma — zemes
30 ha platībā.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti.

Ludzā, i decembrī.
Bl. I. Ne 168. 20873b

J. Konrāds.

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamato-
damies uz
lēmumu un saskaņā ar civ.
lik. 10. sēj. I. d. 1239. un 1241. p.
un civ. proc lik. 1401. un I4u2. p.
uzaicina 1895. g. mirušā Vasilija

d. Zubareva mantiniekus
pieteikt savas mantošanas tie-
sības uz nel. Zubareva manto-
jumu, atrodošos Rundēnu pag.
Ksaverinovas folvarka, sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,.Vald.
Vēstn.".

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. «

Lud. decembrī.
Bl. I. -V 169. 20874b

Mien Konrāds.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iecirkņa miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 8. decembra lēmumu
un m civ. proc. lik. 1401. p.
un Civ. lik. N sēj. I. d. 1
pamata, paziņo, ka pēc 18
7. septembrī mirušā Jēzupa Mi-
chaila d. Macuļeviča ir atstāts
mantojums, kurš atrodas Kau-
natu pag., viensētā ,.Maksimov-
ka", kādēļ uzaicina visas pēr-

kam uz šo mantojumu .
vai sakarā ar to, ir kādas tiesības,
kā mantiniekiem, pieteikt šīs
tiesības sešu mēnešu laikā pēc
piekritības, skaitot no ši sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.

?sī".
Rēzeknē, 1928. g. 8. decembrī.
21026Č Miert. (paraksts).

Stāmerienes pagasta tiesa,
Madonas apr., pamatojoties uz
savu lēmumu no 1928. g. 12.maija

igasttiesu lik. 108. un
ziņo, ka Roberts Caune

ar -.ievu Antoniju, dziv. Stāme-
rienes mācītāja mājā, pieņem
par savu bērnu (adoptē) Mildu
Piks, dzim. 1919. g. 15. jūnijā
piešķirot viņai miesīga bērna
tiesības un uzvārdu ..Caune".

Personas, " kurām pret šo adop-
tāciju būtu kādas ierunas, tiek
uzaicinātas pieteikt tiesai Četru
mēnešu laikā, skaitot no 3. slu-
dinājuma iespiešanas ..Valdības
Vēstnesī". Pēc šī termiņa no-
tecēšanas nekādas ierunas ne-
pieņems un adopciju apstiprinās.

Stāmerienas pagasta namā,
12. maijā. 1

Priekšsēd. v. ļ. Rubens.
21213b Darbvedis Kaufm

Rīgas apgabaltiesas I. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. decembrī, p'ulkst. 11 dienā,
Rīgā, I. Grēcinieku ielā Xs II,

lacquardweberei
prasībā pārdos Natana K
un Rafaela Liebermana kustamo
mantii. sastāvošu no rakstām-
mašīnas un novērtētu par Ls 250.

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

Rīgā, 1928. g. 15. decembrī.
Tiesu izp. J.Orīnfeids.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
22. decemh; dienā,

pārdos i stamo
mantu i mēbelēm,

par Ls 60 I

Rīgā, 1928. g. 11. decembri.
21493 Tiesu izp. J. Grīnios.



Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
24. decembrī, pīkst. 11 dienā,

!*, Zvaigžņu ielā Ne 13. dz. 6.
Jos Oskara Tiltiņa kustamo

mantu, sastāvošu no i
skapja u. c. novērtētu par L;

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembri.
21494 Tiesu izp. J.Grīnios»

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņc ka 1928. g.
24. decembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Rūjienas ielā Ne 2. dz. 4,
pārdos Freidas Kaplans kustamo
mantu, sastāvošu no trenzāģa
ar piederumiem, nosērtētu par
Ls 240.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembri.
21495 Tiesu izp. J. Grīnios.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Latgales apgabaltiesas Zilupes
ier. tiesu izp., kura kanceleja
atrodas Zilupē. Elizabetes ielā 2.
paziņo, ka 1929. g. 15. janvāri,
pulkst. 10 rītā. lstras pagasta
Labari folvarka pārdos Jāņa
(lv ana) Obrazcova kustamo
mantu, sastāv, no Cēdera firmas
kuļmašīnas un ģēpeļa un
novērtētu par Ls 320,—. Iz-
zināt sarakstu, novērtējumu, kā
ari apskatīt pārdodamo mantu
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
21458 Tiesas izp.v.i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
9. janvārī, pulkst. 10 rītā, Brigu
pagasta Jercevo ciemā pārdos
Semjona Skrubova kustamo
mantu, sastāvošu no 1 zirga,
2 govīm, 2 aitām un 30 birkav.
siena un novērtētu par Ls620,—.
Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdod, mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.
21459 Tiesu izp. v. i. O. Vilks.

Poleščinas iec. policijas priekš-
nieks paziņo vispārībai, ka
š. g. 28. decembri, pīkst. 12 dienā,
Rundēnu pagastā Rundanu ciemā
pārdos vairāksolīšanā 1 govi,

Cta par Ls 60, piederoša
Pozdņjakovam Staņislavam un
dēļ zemes plāna-dokumenta iz-
gatavošanas izdevumu piedzī-
šanas, saskaņā ar Ludzas apr.
valsts zemju inspektora 1928. g.
24. novembra rakstu .Nš 9087k.

Cauru pagasta valde, Jaun-
latgales apriņķī, izsludina par
nederīgu pieteikto par nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi ar ser.
K. Z. Ne 010278, izdotu no
Gauru pagasta valdes 1928. g.
7. augustā ar Vasiljevas Marijas
vārdu. 20887ē

Miņas krāi-aizd. at
Daugavpils apriņķī '

P" visPārējai- zināšu t,uz biedru vēlēšanos urTrSLJ?'trūkuma dī ,.', ,«kl«
"' lcunoa tu*likvidēta

ar S. g. li. novembri. 39^3,
— ___VjL* e. "

Latviešu Jaunatnes %tritnA.paziņo, ka Pēteram A ugenbeSaZizdota savienības Hedeju^S?sanas liste J* 5 ir no^uVē,:un ar so tiek izsludināta n *
nederīgu. 21477

Dzelzceļu virsvald.
materiālu apgāde

izsludina

rakstiska min
1928. g. 20. dec. uz lampām,

benzina un petrolejas, lodē-
šanai — 82 gab. un

rafisiJsrcu izsoli
1929. g. 3. janv. uz lakām, eļļas,

850 kg. ' L6712
Izsoļu un sacensību sākums

pulkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5",, drošības naudas
no piedāvājumu vērtības. Tuv.
zinas dzelzceļu virsv., Gogoļa
ielā No 3, ist. 103. 1* 21393

UeihūlD telpu*
izdodamas

M. Monētu un M. Pēterbaz-
nīcas ielu stūrī (JV° 25 3).
Tuvākas zinas Latvijas bankas

akred. daļā. ' L 6720 21492

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1928. g.
28. decembrī, 'pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Zvaigžņu ielā V
pārdos Oskara ' Tiltiņa kustamo
mantu, sastāvošu no' 1 ozolkoka
rakstāmgalda, novērtētu par
Ls 22d.

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

Rīgā, 1928. g. 11. decembri.

21496 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rigas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 2. janvārī, pulkst. 12
dienā, Vildogas pagasta Jaun-
Vēveros pārdos Arnolda Hincen-
berga kustamo mantu, sastāvošu
no traktora ar arklu un novēr-
tētu par Ls 600.

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

Rīgā, 1928. g. 14. decembrī.
21473 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Rīgas apgabaltiesas Rigas apr.
1. iec. tiesu izpildītājs paziņo, ka
1929. g. 2. janvārī, pulkst. 1 ,1
dienā, Vildogas pagasta Kalēju
mājā 2. izsolē pārdos Eduarda
Meijendorfa kustamo mantu, sa-
stāvošu no kājminamas šujmašī-
nas un kumodes un novērtētu
par Ls 300.

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

Rīgā, 1928. g. 12. decembrī.
21474 Tiesu izp. E. Liepiņš.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā, Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
10. janvārī, pulkst. 10 rītā,
Pasienas pagasta Naumku ciemā
pārdos Semjona Kis|icka ku-
stamo mantu, sastāvošu no
1 zirga, 1 govs, 1 darba ratiem
un 1 komplekta zirga lietu un
novērtētu par Ls 224,—. Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.
21456 Tiesas izp. v.i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Zilupē, Elizabetes
ielā Ne 2. paziņo, ka 1929. g.
14. janvārī, pulkst. 12 dienā,
Brigu pagasta Svi|evas ciemā
pārdos Ignata Semjonova ku-
stamu manta. sastāvošu no
1 cūkas, 1 govs, I zirga,
10 birkaviem garkūļu salmu,
10 birkav. siena un 3 aitām un
novērtētu par Ls 305,—. Izzināt
sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

21457 Tiesas izp. v. i. O. Vilks.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. tiesu izpildītājs, kūra kan-
celeja atrodas Z'lupē , Elizabetes
lēli Ne 2, paziņo, ka 1929. g.
15. janvāri, pulkst. 10 rītā.
lstras pagasta Labari ciemā
pārdos ļāņa {Ivana) Obra
kustamo mantu, sastāvošu no
2 govīm, 1 vērša. 1 telītes,

1 siena grābekļa, I linu mīstamas
mašīnas un 40 birkaviem siena
u:i novērtētu par Ls 820,—.
Izzināt sarakstu , novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdod, mantu,
varēs pārdošanas dienā uz vietas.

21460 Tiesu izp. v. i O. \

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Zilupē. Elizabetes

ielā J* 2 paziņo, ka 1929. g.

17 janvārī, pulksten 10 rītā,

Pasiene^ pagasta Zaļesjes muižas
jaunsairmi. pārdos Jāņa Zgirska

kustamo mantu, sastāvošu no

1 -i'ga 1 vētījamās mašīnas,

1 lietotiem dzelzsasu ratiem,

1 govs un 1 skapja un
tētu par Ls 330,ļ^nat
sarakstu, novērtējumu, ka an

atskatīt pārdodamo mantu.

S pār došanas dienā uz vietas.

21461 Tiesu izp. v.i.O. Vilks.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g.21. decembrī, pīkst.' 12.30
dienā, Rīgā, Maskavas ielā
dzīv. 1. pārdos vairāksolīšanā
Joscļa Passa kustamo mantu,
novērtētu par Ls 1000 un sastā-
vošu no dažādām mēbelēm
(otrreizējā ūtrupē), viņa I
nekust, mant. un 1927. g. ienāk,
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 14. decembrī.
Piedzinējs A. Mednis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1928. g. 21. decembrī, pulkst. 12
dienā, Rīgā, Dzirnavu ielā
Ns 113. dz. 16. pārdos vairāk-
solīšanā Oskara Stroka kustamo
mantu, novērtētu par Ls 450
un sastāvošu no ēdamistabas
iekārtas, viņa dažādu nodokļu
parāda segšanai.

Rīgā, 1928. g. 14. decembri.
Piedzinējs J. Merksons.

Nīgrandes pagasta valde iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
pagaidu personas apliecīb
izdotu no Nautrēnu pag. valdes

g. ar Zoļa Krainis v. 20880ē

f '

'Citu iestāžu
sludinājumi.

*-— '
Valsts zemes banka,

atrod. Rīgā, Valdemāra ielā JV9lb,
pamatojoties uz 1925. g. 29.maija
likumu par aizdevumu nodroši-
nāšanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie ši
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Valsts zemes bankas Lat-
gales nodaļā, Rēzeknē 1929. g.
31. janvārī, pulkst. 10 dienā,
pārdos otrā atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes
piederumiem, kura atrodas
Rēzeknes apriņķī, Rēznas pag.,
Kašiņu sādžas viensētā Ne 9, 9a
un 'ir piešķirta Vladimiram
Tumaša d. Ratniekam (skat.
„Zemes Ierīcības Vēstn." JVs —
lapas pusē — ar kārtas Ne —).

2) Saimniecība sastāv no:
a) zemes kopplat. 4,30 ha.
b) dzīvojamā ēka.

3) Solīšana sāksies no Ls 550.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim :

a) Drošības naudu '/5 no
trešā pantā minētās sumas,
t. i. Ls 110.

b) Centrālās zemes ierīcības
komitejas atļauju, ka pir-
cējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saim-
niecību.

Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam, tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz
'/s no nosolītās summas.
Pārējās *U jāiemaksā Valsts
zemes bankai ne vēlāk kā divas
nedēļas pēc izsoles.

Šo prasību neizpildīšanas gadī-
jumā pircējs zaudē iemaksāto
drošības naudu un tiesību uz
saimniecību.

Rīgā, 1928. g. 14. decembrī.
JNsa 16522

2147t) Valsts zemes banka.

Rīgas notārs
Jānis Krūklands

paziņo, ka Izraels Kāns ir iz-
stājies no sabiedrības ,.Balli,
Šlezinger un Kāns", par sabie-
drības vienīgo īpašnieci skaitās
Haja Šlezingers un sabiedrība
turpinās darbību zem firmas
,,Balli — H. Šlezinger".
21469 Notārs J. Krūklands.

Dzelzceļu virsvaldes
materiālu apgāde

izsludina

rakstisku izsoli
1928. g. 29. decembrī uz

kaņepājiem, kulstītiem — 5000 kg

un rakst. sacensību
1928. g. 31. decembrī uz

eļļu. mašīnu, smago — 10000 kg.
Izsoļu un sacensību sākums

pulksten 11 rītā. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas
no piedāvājuma vērtības. Tu-
vākas zinas dzelzceļu virsvaldē,
Gogoļa ie'lā Ne 3, ist. 103.

212 1* L 6679

Rigas prefektūras 1. iec. priekš-
nieks paziņo, ka 1928. g. 28. de-
cembri, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Brēmiešu ielā JVs 11, dz. 9, pārdos
Kārla Aizstrauta kustamu mantu,
sastāvo š u no sienas pulksteņa un
novērtētu par Ls 116,48, Rīgas
pilsētas valdes nodokļu nodaļas
parāda segšanai. 21470

Rīgas prēf. 1. iec. priel-
paziņo, ka š. g. 28. decembri,
plk<t. 111 dienā. Rīgā, L. Kalēja

V? 43. pārdos 7.alomona
Mendelsona kustamu mantu sa-
stāvošu no rakstāmgalda un de-
cimālsvariem un novērtētu par
Ls 96.56, Rīgas pilsētas valdes
nodokļu nodaļas parādu segšanai.

Rīgas apr. Skrīveru polic. iec.
priekšnieks paziņo, ka 192S. g.
22. decembrī, pīkst. 10 rītā,
Kokneses pag. Pudeļu mājās
pārdos atklātā izsolē Eduardam
Poriņam, dzīv. Kokneses pag.
Pudeļu mājās, piederošo kustamu
mantu — 10 birkavus siena (ri-
motiņa), novērtētus par Ls 80
un aprakstītus Rīgas apgabal-
tiesas II kriminalnodaļas prasības
segšanai.

Pārdodamo sienu varēs ap-
skatīt izsoles dienā uz vietas.

Jelgavas pilsētas polic. priekš-
nieks paziņo, ka š. g. 29. de-
cembri, pīkst. 12 dienā, I
ielā Ne 62 64. pārdos vairāksolī-
šanā Jēkabam Veinbergam pie-
derošu kustamu mantu, sastā-
vošu no 2 ekscentriskām ļ

*ētām par Ls 1600, I Jel-
gavas slimo kases prasības ap-
mierināšanai. Manta apskatāma
ūtrupes dienā uz vietas. 21464

fnfiurei pottostniit,
Tukuma apriņķī, vajadzīgs

ārsts.
' Darbības rajons Engures pag.

un daļa no Sēmes pagasta ar
1500 iedzīvotājiem kopā. Alga
pēc tautas labklājības ministri-
jas nosacījumiem (bez tiesībām
uz ģimenes un 13. mēneša pie-
maksām) ar pamatalgu Ls 150
mēnesī. Dzīvoklis pagaidām
mācītāja mājā Engurciemā.

Ārsta kungi, kuri vēl
vietu pieņemt, tiek lūgti ierasties
pie pagasta valdes 1929. g.
9. janvārī, plksten 13 dienā,
Engurciemā. vai pieteikties
rakstiski pie pagasta valdes, ie-
sniedzot lūgumu un attiecīgus
dokumentus, adresējot caur En-
guri. Tuvākā dzelzceļa stacija
Tukums — 27 klm. Pa navigā-
cijas laiku satiksme iespējama
divas reizes nedēļā ar kuļ
tuns" pa jūru uz Rīgu.

Engurē. 1928. g. 12. decembrī.
Pagasta valde.

Gauru pagasta valde, Jaun-
latgales apriņķī , izsludina par
nederīgu nozaudēto karadienesta
apliecību Se 15616, izdotu 1923. g.
6. martā no Ludzas kara apriņķa
priekšniela ar Kozobrodova Gri-
gorija Feodora d. vārdu par to
kā viņš nederīgs kara dienestam.

20983ē

Jelgavas
pilsētas draudzes banka
paziņo atklātībai, ka viņai pie-
teiktas

par zudušām kvitēs:
zem Ne 34263 uz Annas Zakrev-

skis vārdu, ieķīlāta 1928. g.
18. aprīlī par lls 6;

zem JVs 37112 uz Staņislavs Li-
pinskis vārdu, ieķīlāta 1928. g.
7. novembrī par Ls 25.
Personas, kuru īpašumā šīs

zīmes atrastas, tiek uzaicinātas
3 mēnešu laikā no šī sludinājuma
dienas, tā? nodot bankā, *rai
uzdot savas likumīgās tiesības uz
tām: pretējā gadījumā nozudušās
vietā tiks izsniegtas jaunas kvitēs.
21294 Valde.

Bauskas apr. priekšnieka pa-
līgs II iec. pārdos atklātā vairāk-
solīšanā 1929. g. 14. janvārī,
pīkst. 10 rītā, Kurmenes pag.
,.Dunduru" mājā pilsonim Andre-
jam Janovskim piederošo zirgu-
ķēvi, hlese. bēru spalvu 6 g.
veca, novērtētu par Ls 120 dēj
procentu peļņas nodokļa par
1926. g. un ' 1927. g., ar pro-
centiem un piedzīšanas izdevumu
piedzīšanas, saskaņā ar nodokļu
departamenta rakstiem Ne 42723,
43210 no 1928. g. 23. oktobra
Ne 57658, 57659, 57660 no

g. 8. novembra. 2/463

Liepājas prefektūra izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kuri pieteikti par
nozaudētiem:

1) Latvijas pasi ser. B. Z.
JVs 007169 ar Marijas-Otilijas
Ābols, dzim. Lejas vārdu, izd.
no Liepājas prēf. 2. iec. pr-ka
1928. g. 23. apr.;

2) Latvijas pasi ser. B. P.
JVs 010106 ar Rūdolfa-Alfrēda
Zīles vārdu, izd. no Liepājas
prēf. 3. iec. pr-ka 1927. g. 8. nov.;

3) Latvijas pasi ser. B. Z.
Ne 005408 ar Augusta Skābja
vārdu, izd. no Liepājas prēf.
3. iec. pr-ka 1928. g. 29. martā;

4) Personas apliec, (certifikāts)
Ne 227 201 ar Hanes Kurtckij
vārdu, izd. no Liepājas prēf.
1924. g. 13. febr. 20876b

3>ažūdi
sludinājumi.

Akc.sab. „S. A.Levitas",
saskaņā ar statūtu § 48 sasauc
1929. g. 8. janvārī, pīkst. 6 v.,
Rīgā, Raiņa bulv. Ne 11. dz. 3

Kērtēīu vīsti. akc. sapulci
ar sekošu dienas kārtību:
1) sapulces vadītāja vēlēšana;

2) 1927. 28. g. darbības pārskats;
3) revīzijas komisijas ziņojums;
4) atalgojuma noteikšana' valdes

locekļiem un revīzijas komi-
sijai;

5) 1927.,28. gada pārskata un
bilances apstiprināšana un
peļņas sadalīšana:

6) darbības plāns un budžets
par 1928. 29. g.;

7) vēlēšanas;
8) jautājumi un ziņojumi.

Ja minētā dienā un stundā
neierastos statūtos paredzētais
akcionāru skaits, tad 1929. g.
23. janvārī turpat, pīkst 6
vakarā, notiks otrā kārtēja sa-
pulce un būs pilntiesīga pie
katra ieradušos akcionāru skaita.

Balsstiesību iegūšanai akciju
īpašnieki tiek uzaicināti vismaz
septiņas dienas pirms vispārējas
sapulces pieteikt savas akcijas
valdei. 21475 Valde.

Likumu un Ministru kabineta
noteikumu krājums

1928. g. 26. burtnīca

iznākusi un dabūjama Vāls»

tipogrāfijā, pilī, 1. istabā, Ķ»
ari vienīgi jāgriežas ar pitP""

sījumiem.
Burtnica maksā:

bez piesūtīšanas Ls 0,08
ar piesūtīšanu„°-Saturs: }

Paziņojums par ..Pārgrozi)"
likumā par alkoholu s*f
rosu vielu ražošanu. »!*£
sanu ar nodokļiem unPJ.
došanu" (Lik. kr. M-'»"
noraidīšanu. - 0* I

222) Pārgrozījumi likuinaj^
būvniecības pārzinās* "- I

223, Skolu saraksts. *uP? £j
meklēšana dod "~3B
atlikt iesauk- .., I
gātoriskā aktīvā 2B
dienestā saskaņā <^H
klausības lik. 35. pa"*

Valsts tipogrāfijā
uaoujami sadi Kodifikāeiias

nodaļas izdevumi:

Noteikumi par strādnieku un«tu algotu darbinieku nodro-šināšanu slimības gadījumos
(1922. g. izcļ. )

broš. Ls 0,50, ar pies. Ls 0,70.
Tiesu iekārtas likumi

(1924. g. izd.)
broš. Ls 1,60, ar pies. 1. 105
iesieti,, 2,80, „ , ^|g

Pagasttiesu likumi
(1924. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 080

Vekseļu likumi
(1925. g. izd.)

broš. Ls 0,60, ar pies. Ls 0 80iesieti „ 1,60. „ „ ,££
Kriminālprocesa likumi

(1926. g. izd.)
Šis izdevums atvieto kā Kodīti-
kācijas nodaļas 1922. g. izdevumu
(visp. not. un I gr.) tā ari pilnā
apmērā Krievijas ,,Veram
-lOBHaro Cy,aonpon3BO.aeTM", ar
visiem vēlākiem pārgrozījumiem
un papildinājumiem līdz 1926. g.

15. oktobrim.

Maksā «Pģr"
Brošēts eksempl. 2.70 ļ 3.—
Iesiets
(šagrēna kaliko) 4.50 ļ 4.90
Iesiets eksempl.
C/2 ādā) 5.60 ! 6.—

Rokas grāmata
Likumkrājuma lietotājiem

(1927. g. izd.)
Izdevumā iespiesti līdz 1927. g.
31. oktobrim izsludinātie likum-
došanas aktu virsraksti, norādot,
kas un ar ko atcelts, grozīts vai
papildināts, un ievietojot pie
attiecīga Lik. kr. skaitļa visu
spēkā esošo pārgrozījumu un pa-
pildinājumu pilnu tekstu. Grā-
matai pievienots spēkā esošo
aktu saraksts pēc atsc i

tiesību nozarēm.

maksa:

brošēts eksemplārs ... Ls 5.—,
ar piešūt . 5,40,

šagrēna kaliko sēj 6,80,
ar piešūt , 7,20.

Alfabētisks satura rādītājs
Likumu un Ministru

kabineta noteikumu krājumam
1919.—1927. g.
(1927. g. izd.)

Izdevumā uzņemti visi līdz
1927. g. 31. decembrim Likum-
krājuma iespiesto aktu skaitļi ,

norādot, kuri no tiem vēl sp,
kuri atkrituši un kur tie uz-
meklējami 1927. gadā izdotā

,,Rokas grāmatā".
Maksā:

brošēts eksemplārs ... Ls 4,ļWr
ar piešūt '*'

šagrēna kaliko iesēj 0.60,
ar piešūt

Ar pieprasījumiem jāgriež*
vienīgi Valsts tipogrāfijā , »*?
1. istabā. —

Gauru pagasta valde, Jaun-
latgales apriņķī, izsludina par
nederīgu pieteikto par nozaudētu
Latvijas iekšzemes pasi ar .\s2446,
izdotu no Gauru pagasta valdes
1922. g. 24. augustā ar Kozo-
brodovas Marfas Andreja m. v.

' 20884ē

Neretas pagasta valde izsludina
par nederīgiem sekošus sade-
gušus dokumentus:

1) Latvijas pasi X»396, izdotu
no Neretas pagasta valdes 1927.g.
12. decembrī ar Jāņa Kartupeļa
vārdu:

2) Karaklausības apliecību
JVs 5978, izdotu no Jaunjelgavas
Ilūkstes kara apriņķa priekš-
nieka 1925. g. 31. janvāri ar
Jāņa Miķēļa d. Kartupeļa vārdu;

3) Zirga pasi jVs 1262, izdotu
no Neretas pagasta valdes 1926. g.
21. aprīli ar Jāņa Kartupeļa
vārdu;

4) Latvijas pasi JVs 958, izdotu
no Neretas pagasta valdes 1928.g.
24. februārī ar Annas Otilijas
Kartupelis vārdu;

5) Zirga pasi Ne 1230, izdotu no
Neretas pagasta valdes 1926. g.
16. aprīlī ar Jāņa Šiliņa v. 20881ē

Cieceres pagasta valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi, ser. l.Z JVs022643,
izd. no šīs pag. valdes l'.i27. g.
30. sept. ar JVs 143 uz Voldemāra
Lāma vārdu.

Ilūkstes apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī izsludina par
nederīgu nozaudēto zirga pasi ar
Semjona Nestera d. Vorobjova
vārdu (iestāde, kura pasi izdevusi
un numurs nav zināmi). Zirga
pazīmes: zirgs 9 g. v., bēras
spalvas, krēpes uz kreiso pusi,
142 santim. augsts 21136v

Ventspils apriņķa priekšnieks,
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec. JVs 883 ar
Jāņa Ernesta d. Rullis vārdu,
izd. no 5.Cēsu kāju. pulka koman-
diera 1922. g. 26: apr. 20875b

Pasta i tēlegi. departamenta \t\m darbnīcas
isiludhia rafisfifftat lisoles 1020. £.

H Janvāri ui:
1. dēliem un plankām. I šķ85mS jonrdri uz :
1. rupjas vara stiepules vilkšanas mašīnu 1 gb

2. tinamo mašīnu (Windemaschine) I
3. spolējamo mašīnu (Praezisions Kreuzspulmaschine . 1
4. vitņu griežamo ripiņu slīpējamo mašīnu 1
5. stie 'puļu kvēlmašīnas krāsni 1

IO (onrāri U* :
1. presēšanas iekārtu kabeļu apsiešanai ar svina čaulu 1 gb
2. sauso elementu maisiņu presējamo ierīci 1 ,,

II. janudri ui :
1. kalifoniju 2000 kg
2. parafinu 1000 „
3. technisko vazelīnu 500 ,,
4. bišu vasku, dabisko 500 „

Izsoles notiks augšminētos datumos, pīkst. 11, P. T. departa-
menta materiālu iegādes un inventāra nodaļā, Aspazijas bulv. .V° 15.

Izsoļu dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10°apmērā
no piedāvājuma kopsummas.

Izsoļu un techniskie noteikumi saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. Ne 19, darbdienās no pīkst. 10—-12 un no
pīkst. 12,30—14. L 6738 21491

Jlležu departaments
izlabo sekošas kļūdas, kas ieviesušās ,.Valdības Vēstneša" š. g.
279. num. sludinājumā par medību tiesību iznomāšanu izsolē
š. g. 21. decembri:

Bīriņu virsmežn. 3. vien. pēc apg. Ne 21 jāstrīpo komats;
Goļā' nu virsm. 1. vienībā, Varakļānu nov. apg. JVs 21 vietā
jābūt apg. JVs 2; Kandavas virsm. I. vien. 5938 ha vietā jābūt
5688 ha; Skrundas virsm. 2. vien. apg. Ne 13 pēc kvart.
22—25 jābūt kv. 32—37;

Sludinājuma beigās^ izsoles nosacījumu 8. rinda no augšas
jāpapildina ar teikumu: Ventspils virsm. izsoles vienību Ne 1
priekšrocība paturēt Ventspils medn. biedrībai, Dundagas virsm.
izsoles vienību Ne 3 — Annahittes medn. biedrībai un Kandavas
virsm. izsoles vienības Ne Ne 1 un 2 — Latvijas pareizu medibu
un šaušanas biedrībai par izsolē piedāvāto augstāko summu. Ja
min. biedrības vēlas šīs priekšrocības izmantot, viņām tās jā-
pieteic 3 dienu laikā no izsoles dienas un jāiemaksā noteiktā
drošības nauda. 21497



Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 17. janvārī, Rīgā. Merķe|a ielā Nr. 13, Latviešu biedrībā,

augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:

* Pārdos "> DroŠīb. nauda .. {2
—, —ļ .| litos »s

e Kādas virsmežniecības, novada, S 8 .c :zr 2 ' _ => t»
, , , -s.5 S. Koku suSa «?§ E ?= - I = Piezimesapgaitas un kvarlala

£ » I » i ~ I 1 1. gjj

Daudzevas virsmežniecībā.

Kurmenes I iec. mežniecībā.
Taurkalana novadā.

Melnača 7. apg., 1929. g. c: kv. 63 III.
atd. 1, kv. 63 IV, atd. 1. Ariņa5. ap-
gaita, kv. 62 IV, c. 1929. g., atd. 2—5,
Svitiņa 6. apg., kv. 61 II, c. 1929. g.,
atd. 1—5 12,17 ?— egle, priede, bērzs, alksti., apse, osis . 1794o 80

28. Ariņa 5. apg., kv. 62; IV, c. 1929.g.. atd. I 4,01 — alksn., egle, bērzs, osis, apse .... 2410 j§ —
Kurmenes novadā. S

29. Šiliņa 4. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 74, >
atd. I, kv. 61, atd. 1, Smārda 3. apg.. g
kv. 54, c. 1929. g./atd. 1—3. Ozoliņa

OT
2. apg., kv. 85, c. 1929. g., atd. 1 . . 7,10 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., osis . 6060 ,£ 23

B. Pavula I. apg., kv. 35, c. 1929. g., atd. 1, E
Šiliņa 4. apg., kv. 75, c. 1929. g., atd. 1 5.30 — egle, bērzs, apse, alksn., osis, priede . 4435 =? — Kv. 75, atd. I, ne-

_ ... ... _o tiek pārd. 200 num.
Daudzevas II iec. mežniecība. g- koki

Taurkalna novadā.
31. GalvinaS. apg., 1929. g.cirsmas:kv. 64 II. I

atd ' 1—3, kv. 68 I, atd. 1 un kv. 69 II, - Z
atd. 1 10,00 — priede, egle, alksn., bērzs, apse . . . 12225 « 29 Kv. 64 II. atd. I—3,

Daudzevas novadā. g
saudz«-'- I»"»**

32. Znotiņa 10. apg., 1929. g. cirsmas: kv. £
3, atd. 1 un 2, kv. 7, atd. 1 un kv. 10a. 3 «
atd. 1 7,52 — priede, egle, bērzs, alksn.. apse . . . 8665 ** 9 —

33. lecavnieka 12. apg., 1929. g. cirsmas: 5 5
kv. 21, atd. 1, kv. 22, atd. 1, kv. 25,|3 Kv .,, 22 a,, ,
atd. I un kv. 27, atd. 1 5,27 — priede, egle, alksn.. bērzs 9850 2;> , M„dzēj. jaunaudze
las 17. apg.,kv.29, c. 1929. g.,atd. 1—3 -2,79 — egle. priede, bērzs, alksn 2425 = = 3

re *vt

Ērberfees III iec. mežniecībā. S-o
,"2? —

Taurkalna novadā. £ ''£.
/oliņa 13. apg., 1929. g. cirsmas: kv 9
atd ' . 2, kv. 74. atd. 1 un 2. Pātes £

.pg., 1929. g. cirsmas: kv. 71, atd. I >
lun 2, kv. 75, atd. 1—3, kv. 79. atd. 1, g
IKucena 24. apg., c. 1929. g., kv. 82, 5
atd. 1—3 14,28 — egle, priede, bērzs, alksn., apse, osis . 2 33

Ērberges novadā. ra
Itina 19. apg., 1929. g. cirsmas: k "2
atd. 1, kv. 6, atd. 1 un 2, kv. 7, atd. I, 2
kv. 10, atd. 2, kv. 15, atd. 1, kv. 21,
atd.l. Rīzuma22. apg., 1929.g.cirsmas: 2
kv. 25. atd. 1.. 26. atd. I, Baloža ts
23. apg., kv. 118. c. 1929.g., atd. I, Ku- |
cena 24. apg.. 1929. g. cirsmas: kv. 47.
atd. 1, kv. 48, atd. 1, Silenieka 29.apg ,

g. cirsmas: kv. 68. atd. I. k\ =
atd. 2, Dankera 31. apg., kv. 10' >

1
^

1929 g. atd. 1 20,83 — egle, bērzs, alksn., apse, priedi 1920
īzuma 22. apg., kv. 27, c. 1929. g., atd. 1
un 2 8,79 — egle, bērzs, apse, alk priede . 5780 —
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Rundāles IV iec. mežniecībā.
Taurkalna novadā.

38. Kaktieša 14. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
72 I, atd. 2, kv. 72 II, atd. 6 (num.koki)
kv. 73 «/II , atd. 1, Muižas 21. apg.,
1929. g. cirsm.: kv. 76 111, atd. 1,
76/ 11, atd. 2, kv. 76/IV, atd. 3, Kārkla
15. apg., kv. 81/1, c. 1929. g., atd. 1 un
2, Platkāja 25. apg., kv. 84 I. c. 1929. g.,
atd. 1 un 2 14,35 143 egle, priede, bērzs, alksn., apse, osis . 26840 8 Kv. 72 11, atd. 6,

saudzēj. jaunaudze

Lielzalves V iec. mežniecībā. lltl ķv._ ' .J'
« netiek pārdoti 33

Lielzalves novadā. g vēja gāzti num.
39. Vladimira 27. apg., 1929. g. cirsmas: kv. g koki.

4, atd. 1 un 2, kv. 5, atd. 1 un 2, kv. 15, g
atd. 1—5, Ozolkalna 33, apg., kv. 25, c. ^1929. g. atd. 1—3, Putniņa 34. apg., g
1929. g. cirsmas: kv. 39, atd. 1—3, kv. «
40, atd. 1—3, kv. 53, atd. 1, Lapinska -g
36. apg., 1929.g. cirsmas: kv. 68, atd. 1, ,£
kv, 71, atd. 1, 2 un 4 26,71 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . . 33780 »• 126 Kv. 15, atd. 5 un

g kv. 71, atd. 4, sau-
Lejas virsmežniecībā. £ dzējama jaunaudze

111 iec. mežniecībā. ~
Lejas novadā. o

12. Mastinu 19. apg., 1928. g.cirsmas: kv.35,,atd. 1, kv. 39, atd. 1 un 2, kv. 46, ,£
atd. 1, Grabažu 20. apg., kv. 38, c. E
1928. g., atd. l,Kručku21.apg.,kv.29, g-
c. 1928. g., atd. 2, Ratnieku 22. apg., o
1928. g. cirsmas: kv. 34, atd. I. kv. 44, g,
atd. 2 16,88 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 40629 M 37

I
I iec. mežniecībā. S
Siksnu novadā. -g

17. Ērgļukalna I. apg., kv. 3, c. 1929. g., =atd. 2, Leinartkalna 4. apg., 1929. g. o
cirsmas: kv. 8, atd. 1—3, kv. 22, atd. I ( 3
un num. koki, Silenieku 5. ajīg., kv. 30, ?*
c. 1929. g. atd. 1 13.50 46 priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 14380 = —

18. Druvkalna 2. apg.. kv. 35, c. 1929. g., g
atd. 1 un 2, Augstbirzes 3. apg., E
1929. g. cirsmas: kv. 17. atd. I, kv. 23, §
atd. 1, kv. 34. atd. I un kv. kv. 17, 43 _
un 44 (num. koki) 15.75 132 egle, priede, bērzs, apse, m. alksn. .9 —

19. Latvasu 6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 52, 42
atd. 1. kv. 62, atd. I un 2 un kv. 54 '£
(num. koki). Jauncirulīšu 8. apg.,
1929. g. cirsmas': kv. 70. atd. I, kv. 71, 5
atd. 1 un 2 un kv. 64 (num. koki) . . 17,03 91 egle, priede, bērzs, apse, m. alksn. . 9720 ? —

20. Kļaviņu 7. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 39, «,
atd. 1—3, kv. 49, atd. 1 un kv. kv. 47 g
un 57 (num. koki) 13,04 115 priede, egle. bērzs. m. alksn., apse . 12630 4S! —

'G
II iec. mežniecībā. «-a

Sinoles novadā. 2,
21. Liepmeža 9. apg., 1929. g. cirsmas: kv. I,

^atd. 1, kv. 2, atd. I, kv. 4, atd. I un 2, «
kv. 5, atd. 1 un 2. kv. 6. atd. 1 un 2. §,
kv. 7, atd. 1, kv. 8, atd. 1. kv. 9. atd. 1 £
un kv. 11. atd. 1 12,82 — egle, priede, bērzs, apse, m. alksn. . 4930 —

22. Dūnupurvu 12. apg., 1929. g. cirsmas: ?£
kv. 175, atd. l,kv. 176. atd. 1. kv. 178. g
atd. I, kv. 186, atd. 1. kv. 195, atd. 1, >
kv. 208, atd. 1 un 2. itd. l .kv. °-
210, atd. 1 un kv. 187 (num. koki)
atd. 1 un 2 14,52 3446 egle, priede, apse, bērzs, m. alksn. . 9500 —

23. Ezerkalna 13. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 163. atd. 1, kv. 167, atd. 1—4, kv.
188. atd. 2 un 3 un num. koki, atd. 1 11,56 744 egle. priede, bērzs, apse, m. alksn. . 3730 —

III iec. mežniecībā.

Lejas novadā.
24. Līvu 15. apg., 1929. g. cirsma;

atd. I, kv. 3, atd. 1—3, un kv. kv. 1,3
un 4, num. koki 12,03 848 priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 13460 —
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25. Jaunlembu 16. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 7, atd. 1—3 un kv. kv. 5—8, 10 un
II. num. koki, Kalnu 30. apg., 1929. g.
cirsmas: kv. 14, atd. 2 un 3, u" kv. kv.
12—15, num. koki 10,87 2053 priede, egle, bērzs apse. ni. alksn. . II —

Kursīšu virsmežniecībā.

Kursīšu novadā.
7. Kārklina 7. apg., kv. 10, c. 1929. g.,

atd. I un 2, kv. 18, c. 1926. g., atd. I
(num. koki) 5,68 2352 egle, priede, bērzs. apse. alksn. ... — Kv. 10, atd. I un 2

/"vardes novadā 9 atrodas uz zemesZvardes novada. _ „ fontl;- mKiotfls vx _
stina 2. apg., 1929. g. cirsmas: k\ = ,,ies

atd.' 1 un 2, kv. 4. atd. 1 un 2, kv. 5, §
atd.|,kv. 6, atd. I, Smites 4. apg., "°
1929. g. cirsmas: kv. 8, atd. 1, k. g
atd. I .PikuļaS. apg., kv. II,c. 1929. g., 5,
atd. 2 14,15 — priede, egle, bērzs, apse 26 o 16 Saudzējama skuju

"S koku atauga.

Kalsnavas virsmežniecībā. "mra
III iec. mežniecībā. £ c

Veckalsnavas novadā. .-
5. Krustupu 14. apg.. kv. 121, c. 1928. g., . *

atd. I, Vesetes 15. apg., kv. 50, c. <=
1928. g., atd. I, Taurupu 16. apg., kv. «s

1928. g., atd. 1, Zvēru 17. apg.. >g
1928. g. cirsmas: kv. 41. atd. 1. kv. 42. g.
atd. 1 un 2, kv. 75, atd. 1, Kandavu "
18. apg.. kv. 58, ( . atd. I. ^3
Apanu 19. apg.,kv.68, C. 1928.g., atd. 1 12,75 — egle. priede, bērzs, alksn., apse . . . 8485 g> 115

C. mežniecībā. E
_w

Vietalvas novadā. £
labrenču 29. apg., kv. 42, c. 1928. g., -3
atd. I un 2 2,99 — egle, bērzs, apse, ozols, kļava, priede = —

13

Cesvaines virsmežniecībā. 3
M

Cesvaines I iec. mežniecībā. =m
Aizkujas novadā. p

19. Plates 6. apg.. kv. kv. 122 un 123, c. c
g., pārauguši koki - apse 1600 = —

'«
Aizkujas II iec. mežniecībā. «=

tļļ
Aizkujas novadā. £

avniek 11., 9. apg., kv. kv. 24, 25, ~

38, 47—50, ' sēklas koki .... — 353 priede, egle 1300 iļ —
ēdes 12. apg.. kv. kv. 65, <? ? >
107—110, 126, sēklas koki — 449 priede, egle 1700 „ —

c
Riteņu III iec. mežniecībā. ,«

Liezeres novadā. ~Z

2. Jaunāres 20. apg., K'P loku mežā. .§
1929. g.. atd. 1 un" 2 (zemes fondā =
nodotais mežs) 7,97 — priede, egle, bērzs - 7600 c —

Druvienas novada. _g
& Sviļāres 24. apg.. Pankulī, c. 1929. g., '%

atd. 1 un 2 . .- - egle, apse, bērzs 4400 ^ —
KS

Elkšņu virsmežniecībā.o

cI iec. mežniecībā. >c
Biržu I novadā. <

'āžnieka 15. apg.. 1929. g. cirsmas:
kv. 20 . atd. 1 un 2 kv. 21 atd. 1 . . 18,29 — priede, egle. bērzs, apse, alksn., osis.

ozols, kļava 19186 —
II iec. mežniecībā.
Biržu II novadā.

i ņa 19. apg., kv. 11, c. 1929. g., atd. „ „„
1—3 4,88 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . . 3065 —

Biržu III novadā.
launvietu 28. apg., 1929. g. cirsmas: kv.

7, atd. 1 un 2. kv. 10. atd. 1 7,35 — egle, apse, bērzs, pr iede, alksn., kļava,
ozols w33 —
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Biržu I novadā.

31. Rocaru 16. apg., kv. 22, c. 1929. g., atd. 1 4,45 — egle, alksn., apse, bērzs, priede . . . 3686 —

III iec. mežniecībā.
Elkšņu novadā.

32. Žagaru 5. apg., kv. 85, c. 1926. %., atd. I
un c. 1929. g., atd. 1—4 20,14 — egle, apse, bērzs, alksn., osis, ozols,

kļava 23867 —

Baldones virsmežniecībā.
Baldones novadā.

24. Strauta I, 22. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
67, atd. 1 un 2, kv. 61, atd. 1 . . . 4,33 — egle, priede, alksn., bērzs, apse . . .' 5100 ^ — Kv._, atd. 1, sau-

25. Strauta II, 18. apg., kv. 54, c. 1929. g., g dzejama atauga.
atd. 1 un 2 3,25 — egle, priede, alksn., bērzs 44oo § --

26. Skarstenes 17. apg., kv. 47, c. 1924. g., |
atd. 1, kv. 58, c. 1929. g., atd. 2—4 . 5,41 — alksn., egle, priede, bērzs, apse . . . 4300 „ —

re
c

Daugmalas (bij. Mercend.) novada. 42
27. Pieraina 19. apg., 1929. g. cirsmas: kv. -o

79 (bij. 17), atd. I, kv. 62 (bij. 16), '«
atd. I un 2, kv. 78 (bij. 17), atd. 1 . . 3,05 — alksn., bērzs, egle, priede, apse . . 1300 —

Daugmalas (bij. Baldones) novada. 'g
28. Ezeru 9. apg., kv. 16 (bij. 8), c. 1929. g., r

atd. 1-4 1,90 — priede, egle, alksn., apse, bērzs . . . 3200 — Atd. 3 saudzējama
c atauga,.

Daugmalas (bij. Mercendorf.) novadā. >«
29. Avotnieka 10. apg., 1929. g. cirsmas: kv. '2

40 (bij. 2), atd. 1—3, kv. 88 (bij. 26), g.
atd. 1 11,6 — priede, egle, alksn., apse, bērzs . . . 4300 48 Kv. 40 bij. 2, atd.

30. Mercendorfes II. apg., 1929. g. cirsmas: S? 1—3, saudz.
kv. 45 (bij. 10), atd. 1 un 2, kv. 89, gļ auga.
(bii. 6), atd. I 2,6 — egle, alksn., priede, bērzs, apse .... 800 s I2 Kv. 89 bij. 6, atd. I,

5 saudzēj. atauga.
Baldones novadā. S

31. Balka 13. apg., kv. 16. c. 1929. g., atd. 1 3,06 — egle, alksn., priede, bērzs, apse . . . 4500 -3 10

.1
Sēlpils virsmežniecībā.

^
III iec. mežniecībā. _,

Sēlpils novadā. £
6. Mežsarga Grāves 20. apg., kv. 98. cl

=gada, atd. I un 2 4.7 — egle, apse, bērzs, alksn., priede ... 5130 = 7

IV iec.mežniecībā.gVārnavas novadā. -S
7. Mežsargu Elkšņa un Bites 24. un 25. ,: B

kv. 10. c. 1928. g., atd. I, kv. 32. c. 2
1928. g., atd. I. kv. 24, c. 1929. g., atd.1 6.— — priede, egle, bērzs, m. alksn 4500 ~ 35

Auces virsmežniecībā. ,g

Lielauces novadā. "
8. Galauces 21. apg., kv. 75. c. 1928. g., -g

atd. 4 (uz fondā nodotas zemes) . . 3,36 — egle, priede, apse, bērzs 2970 5, —
9. Čauvas 3. apg.. 1928. g. cirsmas: kv. 52, c

atd. 1. kv.kv. 50. 57, atd. I . . . . 4,64 — egle, priede, bērzs, apse 7620 g —
10. Ceplīša 6. apg.. kv. kv. 21. 25. c. £

1928. g., atd. 2 1,77 — egle, priede, bērzs, apse 3010 o 13
11. Ružas 7. a; g. cirsmas: kv -5

atd. 1. kv. 43. atd. i, kv. 46. atd. 1 2.70 — priede, egle 4570 ?« 20
:rautina 8. apg., 1928. g. cirsmas: k o
atd. i. kv. 10. atd. I, kv. 16, atd. I. S
kv. 20. atd. l,kv. 16. atd. l,kv. kv. 16, >
17, 18, atd. 2 8,02 — egle, priede, bērzs, apse 8860 < 29

13. Kauladīka 9. apg., k-. 1928. g.,
atd. 1 u- 1,83 — priede, egle 422o II

Annas novadā.
15. Galakroga 24. ai

atd.5,Lūtika29. ai _'8.g.
52 priede, egle 3300 — Skuju koki ) i

audzēs un gj«ļ*"
saudzējami p«
šanas un
šanas.
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Talsu virsmežniecībā.

Stendes novadā.
\izpura7.apg., 1929. g. cirsmas: kv. 231,

atd. 1--4, kv. 203, atd. 1, kv. 220,
atd. 1 un 2. kv. 221, atd. 1, kv. 223,
atd. 1 un 2, kv. 229, atd. 1—3, kv. 23o,
atd. 1 un 2, kv. 238, atd. 1, Dumpīša
4. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 184,
atd. I, kv. 177, atd. 1—3, kv. 187,
atd. 1 un 2, kv. 192, atd. 1, kv. 193,
atd. 1, kv. 201, atd. 1—7, kv. 202,
atd. 1—4, kv. 209, atd. 1 un 2, Muldas
6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 217, fatd. I, kv. 218, atd. 1, kv. 243, atd. 1, 1
kv. 244, atd. I 42,18 — priede, egle, bērzs .36000 340 Dumpīša 4. apg.,

10. Pricdiņa 8. apg. kv. 190, c. 1929. g., « kv. 187, atd. 1,
atd. I, c. 1922.24. g., atd. 1 (num. S taupāma skuju ko-
koki) , Birzina 9. apg., 1929. g. cirsmas: ku jaunaudze.
kv. 147, atd '. 1, kv. 155, atd. 1, kv. 163, "S
atd. I, kv. 165, atd. l,c. 1919. g. (num. o.
koki), Šules 10. apg., 1929. g. cirsmas: «i
kv. 118, atd. l,kv. 129, atd. l,kv. 130, S
atd. 1—3, kv. 145. atd. 1— 3 . . . 13,45 151 priede, egle, bērzs, apse 23000 i 148

11. Medņa II. apg.. kv. 120, c. 1929. g. ?%
atd. 1—3, kv. 126, c. 1929. g., atd. 1, 0
kv. 112, c. 1921. g., atd. 26 (num. koki), =
kv. 120, c. 1922. g., atd. 1—3 (num. «j
koki), kv. 126, c. 1922. g., atd. 18 un 19 £
(num. koki). Lēmana 12. apg., 1929. g. cl
cirsmas: kv.98, atd! 1, kv. 110, atd.1—3 7,30 238 priede, egle, bērzs 11100 n 117

12. Puļķīša 13. apg., kv. 87, c. 1929. g., atd. 1, ^kv. 59, c. 1922. 24. g., atd. 2 un 3 (num. g
koki), Dubena 14. apg., kv. 50, c.
1921. g., atd. 22 un 23 (num. koki),
kv. 55, c. 1919. g. (num. koki), kv. 56, 5
c. 1922. g., atd. 39, 40 (num. koki), «
c. 1929. g. ,atd. 1 (num. koki), Kukuļa ~°
30. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 20, S
atd. l, kv. 39, atd. I, kv.kv. 21, 30 5
(num. koki) 3,18 1545 priede, egle 6900 = 37 Kv. 56, c. 1929. g.,

13. Kalniņa 29. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 15, _ atd. I, saudzējama
atd. ' I, kv. 25, atd. I. kv. 42, atd. 1, £ jaunaudze.
Priežkalna 31. apg., kv. 23, c. 1928. g., E
atd. I 6,85 — egle, priede, bērzs, alksn 8300 g 48

Spāres novadā. -%
14. Ropika 24. apg.. kv. 2, c. 1929. e., J

atd. 1—3, kv. 3, c. 1929. g., atd. 1 un 2, 1
kv.4, c. 1929. g., atd. l,kv,3, c. I930.g. *
atd. I .. 14, c. 1930. g., atd. 1, kv. 19, =
c. 1930. g., atd. 1, Dangas 22. apg.. £
kv. 30, c. 1930., atd. 1, Samina 23. apg.,
kv. 60, c. 1930. g., atd. 1 un 2 . . . 13,06 — priede, egle, bērzs, alksn 9000 215 Kv. 30, c. 1930. g.,

atd. 1, saudzējama
Piltenes virsmežniecībā. I jaunaudze.

«
I iec. Piltenes mežniecībā. "g

Piltenes novadā. =
20. Ozola 5. apg., kv. 9. c. 1924. g, atd. I un g

12, c. 1929. g., atd. 1 un 2, Diebeļa 7. £
apg., kv 17. c. 1929. g.. atd. I . . . 19.93 — priede, egle. apse, ozols, bērzs . . . 20612 o 327

Medņu 8. apg.. kv. 20, c. 1929. g., atd. 1, «
Valkaraia 2. apg., kv. 20, c. 1920 «
atd. 2 10.21 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 9235 g 267

?
II iec. Sisses mežniecībā. '>

Piltenes novadā. "*
22. ļaunkroga 10. apg.. kv. 38, c. 192'

atd. l .Zuta 18. ape.. kv. 49, c. 1929. g.,
atd. !—3 9,21 — priede, egle, bērzs, m. alksn., ap- i284 134

23. Jaunkroga 10. apg., kv. 39, c. 1929. g..
atd. 1 un 2. Kurpnieka 9. apg.. ks
c. 1929. g.. atd. 1 lo.yi — priede, egle, bērzs. apse. m. alksn..ozols 13212 183

III iec. Zlēku mežniecībā.

Zlēku novadā.
' apg.. 19! -mas: kv.

I, atd.

I
un 2.

i 505 priede, egle. bēn- :>se, m. alksn. 7940 113

M
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25. Popana 21. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 85,

atd 1 un 2, kv. 87, atd: 1—3 . . . 10,01 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn. . 9085 199
26. PHetiņa 22. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 81,

atd! 1 un 2, kv. 83, atd. I un 2, Auzina
24. apg. kv. 123, c. 1929. g., atd. 1,
Pinka 26. apg., kv. 120, c. 1929. g.,
atd. 1 9.25 — priede, egle, bērzs, apse, ozols . . . 8860 184

27. Vēvera 23. apg., kv. 158, c. 1929. g.,
atd. I—4 3,50 — priede, egle. bērzs, apse 2120 72

IV iec. Cirkāles mežniecībā.
Zlēku novadā.

28. Ameļkroga 35. apg., kv. 8, c. 1929. g., ģ
atd. 1—8 22,20 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . . 2224o g 387

Popes virsmežniecība. , wre
I iec. mežniecībā. 5

K/l
Popes novadā. .§

19. šādiņa apg., kv. 104, c. 1929. g., atd. 1 2,92 — priede, egle, bērzs 1830 ,« 23
20. Strīķa apg., 1929. g. cirsmas: kv. 55, „

atd. 1, kv. 46, atd. I,kv. 56, atd. 1 un 2 7,97 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . . 6190 g 63
21. Ozoliņa apg., 1929. g. cirsmas: kv. '5

atd '. 1 un 2, kv. 75, atd. 1 un 2, kv. 76, ~
atd. 1 un 2 9,52 — priede, egle. alksn., bērzs, ozols, apse 11640 113 Kv. 76, <<td. '

22. Sietiņa apg. 1929. g. cirsmas: kv. 82, c dzējama skuju ko-
atd. 1 un 2, kv. 99, atd. 1, kv. 72. atd. ,re ku jaunaudze
1 un 2 7.21 — egle, priede, ozols, bērzs, alksi-. . . 7120 & 54 Kv. 72, atd. 2

2 dzējama skuju
23. Oškalna apg.. 1929. g. cirsmas: kv. 70, §" ku jaunaudze

atd. 1—3, kv. 92, atd. 1 un 2 . . . 10,51 — priede, egle, bērzs, alksn., ozols, apse 8470 -5 94 Kv. 70, atd. 2 sau-

24. Bēržvada apg., 1929. g. cirsmas: kv. 41. S dzējama skuju ko-
atd. 1—3, kv.50,atd. I—4, kv.57, atd. 1. M ku jaunaudze
kv. 59, atd. 1 11,87 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . . 6890 114

25. Zemina apg., 1929. g. cirsmas: kv. .35, 3
atd '. I, kv. 36, atd. I 2,0! — priede, egle. alksn., apse 560 « '2

V iec. mežniecībā. 2
Rindas novadā.

^
26. Sudmaļa apg.. 1929. g. cirsmas: kv. 26,

atd. 1. kV.19, atd. 1, kv. 14, atd. 1 un 2 6,68 — priede, egle, alksn., bērzs 3 84

27. Mežgalaapg.,kv .51,c. 1929. g., atd. 1— 4 9.40 — priede, egle, bērzs, alksn 4800|84

28. Alkšņa apg.. kv. 65. e. 1929. g., atd. I un 2 3,80 — egle, priede, bērzs, alksn 3100 § 22
29. Gruža apg., kv. 31, c. 1929. g., atd. 1—3, -jj

kv. 30, atd. 1, num. koki: atd. 2—6 9,26 2480 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 4100 £ ">

II iec. mežniecībā. £
Rindas novadā. 5

Plateļa apg.. 1929. g. cirsmas: kv. 8. atd. >
1—3. kv. 11. atd. 1 un 2, kv. 9. atd. «1
1—4, kv. 1, atd. I un 2 25,27 — priede, egle, bērzs, alksn., osis, apse 19600 g 98

CO

"2
ec. mežniev -ū

Vičakas (bij. Popes) n -g
31. laundambja apg.. kv. 394. c. 1929 re

atd. 1. kv. 338, c. 1929. g.. atd. I . 4,55 — priede, egle. bērzs, alksn.. apse . . . 2850 c 41
32. Silina apg., 1929. g.. cirsmas: kv. 27 re

atd. I un 2. kv. 277, atd. I . . . . 3,04 — priedē, egle. bērzs, alksn.. osis . . . 3500 £ 27
o

II iec.mežniecībā.^Vičakas novadā. "S
33. Lūžnieka apg.. 1929. g. cirsmas: kv. lo-l.£.atd. I. kv. 61, atd. 1 3.97 — priede, egle. bērzs 4120 > 14 Kv. IIH. ai

5/ saudzējama J^M34. Liepkalna a| cirsmas: kv. ^ koku jaunaudze
rtd. 1—3. . 96. afd. I. k\

atd. 1. kv. 148, atd. I, kv. 177. atd. I.
kv. 116. atd. 1, kv. 148 uz vecām ļciām fnum. kokii I-1.37 84 priede, egle, alksn., ozols, bērzs . . . 1457o 42 Kv. 148. <^^H* saudzcjama^M

IV iec. mežniecībā. koku Jaunaudze
līdz

Ances novadā.
Silakalēja apg.. kv. 199. c. 1929. g. atd. I

un _ 5,96 — egle, priede, alksn.. bērzs 2100 —
36. Jaunadžaap. cirsmas, kv. 309,

atd. 1 un 2. kv. 318. atd. 1—3. kv. 317 16,38 — egle, priede, bērzs, alksn. apse . . . 13400 —
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Vecsalaces virsmežniecībā.

Vecsalaces 1 iec. mežniecībā.

Vecsalaces novadā.
29. Luga 4. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 89,

atd. 1 un 2. kv. 113, atd. 1, kv. 116,
atd. I, kv. 118, atd. 1 13,88 — egle, apse, bērzs, priede, alksn., osis . 10017 70 Saudzējama egļu

30. Fabrikas 6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 51, jaunaudze
atd. I, kv. 54, atd. 1, kv. 84, atd. I,
1927. g. cirsmas: kv. 47, atd. 1, kv. 48, '

atd. I, kv. 72, atd. 1 8,89 — egle, alksn.. bērzs, apse. priede, osis . 5587 34
31. Lotkina 7. apg., 1927. g. cirsmas: kv. I,

atd. 1, kv. 6, atd. 1, kv. 7, atd. 1, g
1929. g. cirsmas: kv. 5, atd. 1, kv. 13, E

atd. 1. kv. 44, atd. 1, kv. 67, atd. 1, |
kv. 69, atd. 1 un 2 13.33 — egle, apse, bērzs, alksn., priede, osis . 7207 " 37 Saudzējama egļu32. Lielpurvu 8. apg.. 1929. g. cirsmas: kv. g jaunaudze
95, atd. 1. kv. 97. atd. 1 3,54 — egle, apse, bērzs, alksn, priede, osis . 2723 § 8

33. Lielpurvu 8. apg., kv. 100, c. 1929. g., "g
atd. I 3,00 — egle, apse, bērzs, priede, alksn. . . . 2400 "2 13

34. Lielpurvu 8. apg., kv. 101, C.J929. g., o.atd. 1 .' .... 4,70 — bērzs, egle, apse, alksn., priede ... <„ 2035. Lielpurvu 8. apg., kv. 121. c. 1929. g., 2
atd. 1 2,18 — apse, priede, egle, bērzs, alksn. . . . 1287 '5 24

36. Plūmes 9. apg., 1927. g. cirsmas: kv. 137, ~
atd. 1, kv. 141, atd. 1, kv. 142, atd. 1 4,10 — apse, bērzs, egle, alks* n., priede ... 1127 23

Mežmuižas 37. apg., 1929. g. cirsmas: kv. c
160, atd. I, kv. 164, atd. I .... 1,77 — egle, priede, bērzs, apse, aklsn. . . . 1497 « 16

?&

Ķirbīšu 111 iec. mežniecībā. o.
re

Ķirbīšu novadā. ^c38. Segruina20 . apg. . kv. I, c. 1929. g.. atd. 1 3,19 — egle, alksnis, bērzs, osis, apse .... 2482 § —
c

Vecmuižas novadā. S
39. Skujenieku 23. apg., kv. 29, c. 1929 ?£

atd. 1 o,H7 — egle, bērzs, alksn., apse, osis, priede . 545 -g —
3

Ķirbīšu novadā. '=
*). Baložu 21. apg., kv. 80, c. 1929. g., atd. 1 7.23 — egle, bērzs, apse, liepa, alksn., ozols .osis 5489 = — Saudzējama jaun-
, _. audze

Baložu 21. apg., kv. 71, c. 1929. g., atd. I 4.43 — egle. bērzs, alksn., osis, kļava, goba, «
liepa, priede 3767 g —*2. Bai?? ii 21. apg.. kv. 79, c. 1929. g., atd. 1 2,68 — egle, alksn., bērzs, osis, k|ava. liepa . 2402 c —

18. apg., kv. 22, c. 1929. g., atd. I 3.64 — egle, alksn., priede, bērzs, apse, osis. 2511 _ —
«? Raukiiļu 22. apg., c. 1928. g.. jauns. I 1

atd. 1—4 .... . . 8.56 — apse. egle, bērzs, priede, alksn., osis . 2906 ~ —
Muižas 18. apg.. jauns. 131 F. c. 1928. g., '?=

atd. 1 un 2 7,52 — bērzs, priede, egle, alksn., apse, osis. 1768 3 —
.2;

Liepupes IV iec. mežniecība. - *

Nabes-Stienes novadā. g
na 29. apg., kv. 33, c. 1928. g.. atd. 1 4,78 — bērzs, egle, apse, baltalksn., priede, 2

ozols 3004 " —- K |u 30. apg., kv. 4, c. 1928. g., atd. I 1,67 — bērzs, apse, priede, egle, baltalksn.. -g
ozols 975 2 —

,Q

Salacgrīvas V iec. mežniecībā. m
realaces novadā. £

*? Lagasta 16. apg., kv. 244. c. 1927. g.. atd. g
mas: kv. 259, atd. 1. kv «

240, atd. 1, kv. 258, atd. 1, kv. 241, 2
25. g., atd. I, kv. 259. c. 192s g

atd. I 16.19 — egle, priede, bērzs, alksn., apse, osis .1 2 108 Saudzējama eģlu
u 17. apg., 1929. g. cirsmas: kv. o. jaunaudze
atd. 1, kv. 233. atd. I 9,08 — egle, priede, bērzs,'apse. alkst: 7004 < 39

Muižas I. apg . 1929. g.. kv. 217. atd. 1.
-'23, atd. 1 5,54 — bērzs, egle, alksn.. apse, osis .... 4268 —

mzes3. apg.. kv. 190, c. 1929. g., atd. 1 3,23 — alksn., bērzs, egle, apse. osis .... 2660 —
ūskumuiž; . kv. 200. c
atd. I 29 — bērzs, alksn., egle. a .... 2484

-ietema II iec. mežniecībā.
Sveiciema novadā.

;11. apg.. 1929. g. cirsmas: kv.
atd. 1. kw28c, atd. 1 un kv. 41a, atd. 1 «.03 — egle, bērzs, alksn.. va,

goba, priede. . . V520 —
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Jelgavas virsmežniecībā. ?~ ŠT"
III iec. mežniecībā. « e §

re5
Ozolmuižas novadā. «3"

18. Nordeka 19. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 40. feS-g *
atd. l .kv. 41, atd. 1 un 2, kv. 42, atd. 1 ^^-a
un 2, kv. 29, atd. I 10,40 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . . 14550 -o 2 .re 52

19. Medņa 20. apg., kv. 63, c. 1929. g., atd. 1 ā2°-
un 2 2,41 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . . 4850 = = re 10

20. Jonasa22. apg., 1929. g., cirsmas: kv. 88, S-'Ē
atd. 1 un 2, kv. 77, atd. 1 un 2 .... 8,22 — priede, egle, alksn.. bērzs, apse . . . 15300 b; *J.s> 79

2 E *IV iec. meziecibā. "° c °>re

3Klīves novadā. °"2
21. Zibu I 35. apg., 1929. g. cirsmas: kv. Sg*

100, atd. 1—4, kv. 101, atd. 1 un 2. kv. ģ» g.
98, atd. 1—3 16,23 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 31080 <£83

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. IV likuma (iespiests ,.Valdības Vēstneša" Ne 82) un zemkopības ministra
apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Līguma notecēšanas laiks ir 1929. g. 1. maijs. Ja izņēmuma gadījumā zemkopības ministrija uz pircēja lūgumu pagarinātu
meža izstrādāšanas un izvešanas vai ciršanas vietu notīrīšanas laiku, tad pirkšanas summa par tām atdalām, uz kurām pagarinājumu dod,
jāpaaugstina par 25° „ līdz 40% no pirkšanas summas. Pirkšanas summu par atdalu aprēķina no pilnas vienības pirkšanas summas pro-
porcionāli mežu resora vērtējumam. Paaugstināšanas procenti pircējam jāsamaksā zemkopības ministrijai pirms pagarinājuma došanas.

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 speciālos līdzekļos 20% apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet metu
departamenta rīcībā un netiek atmaksāta. Ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu
tīrīšanai un mežu kultūru darbiem nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma notecēšanas dienai.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10 rītā. Mutiskā izsole pielaidīs personas, kas
iemaksās kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas, ku 'ra pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Slēgtas aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošibas naudu 10% apmērā 1»
piedāvātās summas, neatzīs.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozītā, iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems arī: I) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zinies un Vākt
zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam pircēju ertīb
labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas gajāki, bet ne īsāki par 9 mēne-
šiem, 4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina! Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga bi
akceptētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas. Ja solīšanā par vienībām, kuras noliktas tikai mutiskā solīsi""
piedalās attiecīgo jaunsaimniecību ieguvēji, tad no viņiem kā 10% drošības naudu pieņems arī vekseļus ar 2 galviniekiem.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

Metu departaments patur sev tiesību izsludinātās un pārdošanai nolemtās izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskātie»

Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 21147
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