
Valmieras pilsētas komercskolas pārņem-
šana valsts uzturēšanā.

Apkārtraksts visiem mežu resora darbi-
niekiem.

Valdības rīkojumi un pavēles.
Rīkojums JV2 146
1929. g. 7. augustā.

Saskaņā ar 1929./30. gada budžetu pār-
ņemu valsts uzturēšanā Valmieras pilsētas
komercskolu ar nosaukumu ,,Valmieras
valsts komercskola", skaitot minēto pār-
maiņu ar 1929. gada 1. augustu.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Skoiu departamenta direktora v. i.

1. Dobulis.

Apkārtraksts JVs 21.
Visiem mežu resora darbiniekiem.

Mūsu medību saimniecības tālākai iz-
kopšanai departaments uzdod:

1. Zvēru kopšanas nolūkā rūpēties par
pietiekošu zvēru barības sagatavošanu jau
vasarā, nesagatavojot to tomēr pārliecīgā
vairumā. Barība jāgatavo un jāuzglabā tā,
lai tā nebūtu bojāta, it sevišķi, lai tā
nebūtu pelējusi un puvusi. Ziemu, dziļam
sniegam uznākot, jānolaiž apses, kārkli
vai jāizliek jau vasarā sagatavotā barība.
Barošana izdarāma tādās vietās, kur me-
dību zvēri un putni vislabāk apsargāmi
no malu medniekiem un turpināma līdz
sniega noiešanai.

2. Zvēru aizsardzības nolūkā virsmež-
ziņiem un mežziņiem sīki iepazīstināt meža
sardzi ar medību likumu, noteikumiem un
nosacījumiem par prēmiju izmaksāšanu
medību lietās.

3. Zvēru ieaudzēšanas nolūkā departa-
ments atrod par nepieciešamu arī turpmāk
piepaturēt dažus aizliegumus mežu resora
darbiniekiem medību lietās, un proti:
visiem mežu resora darbiniekiem uz vietām
aizliegts:

1) medīt ar dzinēju suņiem (kvekšiem)
stirnas, kā arī zaķus un lapsas tādās
vietās, kur uzturas stirnas;

2) medīt baltos rubeņus un ūbeles
(Turteltaube);

3) pārdot nošautos meža zvērus un
putnus, izņemot plēsīgos un kaitīgos;

4) medīt āpšus izrakšanas ceļā;
5) medīt liegumā un iznomātos rajonos

bez nomnieka piekrišanas, izņemot
plēsīgos un kaitīgos meža zvērus un
putnus;

6) ķert slazdiem un tamlīdzīgiem rīkiem
caunas un ūdrus.

Bez šiem aizliegumiem mežsargiem un
virsmežsargiem aizliegts:

1) šaut medņus un bukus;
2) medīt ar ' suņiem, neizslēdzot arī

takšus un parastos māju suņus;
3) turēt dzinēju suņus, neatkarīgi no

sugas, un putnu suņus, izņemot
apmācībā nodotos;

4) medīt citu mežsargu apgaitās.
No retākiem medījumiem vietējiem mežu

resora darbiniekiem atļauts nošaut gadā:
Virsmežziņiem — ne vairāk kā 2 bukus

un 2 medņus, mežziņiem ne vairāk par
vienu buku un 1 medni, bet tikai sava
iecirkņa robežās. Stirnām un medņiem
bagātos rajonos ar Mežu departamenta
piekrišanu atļauts nošaut vairāk par šo
skaitu. Mežu taksatori medību ziņā pie-
līdzināmi virsmežziņiem, mērnieki un mežu
resora darbveži — mežziņiem, kandidāti
un rakstveži — mežsargiem.

Bez tam virsmežziņiem un mežziņiem
atļauts šaut (tikai personīgi), kur tas būtu
nepieciešams, vecās, nest nespējīgās stirnu
mātes. Mežziņi var kazas šaut tik ar katr-
reizēju virsmežziņa piekrišanu.

Stirnu mātes (ālavas) šaujamas pēc no-
teiktas pārliecības uz gaidi, rītos un va-
karos. Tāpat medību biedrībām atļauts
nomātos rajonos buku vietā šaut vecās

ālavas stirnu mātes ar katrreizēju virs-
mežziņa piekrišanu, pie kam šaut var tikai
uz gaidi rītos un vakaros augusta un
septembra mēnešos mežziņa, vai viņa
uzdevuma sapratīga mežsarga klātbūtnē.

Virsmežziņiem un mežziņiem aizliegts
pieņemt mežu sardzes nomedītus kaitīgus
un plēsīgus zvērus (piem. lapsas).

Par visiem katrā apgaitā nošautiem
zvēriem un putniem mežsargiem jāved
saraksti pa mēnešiem pēc formas JVe 24
(sk. Likumi, rīkojumi un instrukc. 1 d.
197. 1. p.). Budžeta gada beigās šie sa-
raksti jānosūta caur mežzini virsmežzinim
ievešanai gada pārskatā. Šajā sarakstā
atsevišķi jāuzrāda virmežniecībā nošauto
kazu skaits.

Virsmežziņiem jārūpējas par to, lai pēc
iespējas pareizi būtu noteikts arī dzīvo
medību zvēru un putnu vairums virs-
mežniecībā, sevišķi attiecībā uz lielākiem
un retākiem zvēriem un putniem. Dati
sakopojami tabulā pēc formas N° 25 un
iesūtāmi departamentam gada pārskatā.

1924. gada apkārtraksts J\s 112 ar šo
atcelts.

Direktors J. Ozols.
Mežsaimniecības daļas vadītājs

K. Freimanis.

Valdības darbība.

Pasta un telegrāfa resora darbība.
Noslēdzot 1928./29.budžetagadadarbību,

pasta un telegrāfa resoram bija pavisam
1219 vietējo iestāžu. No tām 204 bija

kantori, kas apkalpoja visas resora pār-
ziņā stāvošās satiksmes nozares, un
1015 palīgiestādes, kas atšķiras no iepriek-
šērās iestāžu grupas ar zināmā mērā
ierobežotu darbību. Lielā daļa no visām
pasta un telegrāfa iestādēm apkalpoja
pastu, telegrāfa un telefonu kopā, pārējās
turpretim tikai atsevišķas satiksmes no-
zares. Tā pēc satiksmes nozarēm pastu
apkalpoja pavisam 752 iestādes; tele-
grāfu — 696 iestādes; telefonu —
998 iestādes. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, iestāžu kopskaits pavairojies par
163 iestādēm vai par 15,43%.

Attiecībā uz pasta darbību jāaizrāda,
ka lielais vairums iestāžu saņem, nosūta
un izdala korespondenci, mazākais, reizi
dienā. Iestādes, kuras pastu saņem un
nosūta retāk, pa lielākai daļai atrodas
tālāk no dzelzceļa un labākiem satiksmes
ceļiem. Pasta korespondenci pārvadājot
ir nobraukts pa dzelzceļu 2,16 milj. km,
bet pa zemes ceļiem 2,55 milj. km vai
kopā 4,71 milj. km.

Pasta korespondenci iestādes ir apstrā-
dājušas 90,7 milj. dažādu sūtījumu veidā.
No šī skaita iekšzemes un ārzemes laik-
rakstu vien ir bijis pāri par 16 milj. eks,
Pa pastu pārsūtītas naudas kopsumma
pārsniedz 169 milj. latus. Pasta vērts-
zīmes (markas) apgrozītas par 5,2 milj.
latu vai par 13,7% vairāk nekā iepriek-
šējā gadā.

Pasta tekošie rēķini uzrāda strauju at-
tīstību. Kontu īpašnieku bija 3175, kas
par 24,5% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Iemaksas uz tekošiem rēķiniem kopsummā
bija 102,7 milj. latu vai par 23,9%, vai-
rāk nekā iepriekšējā gadā. Izmaksas
tanī pašā laikā bija 108,3, milj. latu vai
pieaugums 33,9%. Savstarpējā kontu
īpašnieku norēķināšanās bez naudas
zīmju apgrozības (clearing) izdarīta kop-
summā par 174,7 milj. latu vai 44,6%
no visa pasta tekošu rēķinu apgrozības.
Pasta tekošie rēķini vai, tā saucamie,

pasta čeki kā sevišķi ērts un lēts mak-
sāšanas līgzeklis un naudas pārvietošanas
paņēmiens ir ieteicams lietot visplašākām
aprindām. Ar pasta čeka lietošanu resp.
tekoša rēķina atvēršanu atkrīt naudas
skaitīšana, ' iesaiņošana, nosūtīšana, maiņa

dažādas kļūdīšanās; nav jābīstas zaudē-
jumi, kas varētu celties pieņemot viltotu
naudu, no zādzībām, no ugunsgrēka; nav
apgrūtinoša uu ilga gaidīšana, kā tas ir
rīkojoties ar naudas zīmēm pie nodošanas
un saņemšanas.

Pasta krājkase tāpat kļūst arvienu po-
pulārāka krājēju, sevišķi sīko naudas no-
guldītāju, aprindās. Krājkonto bija
5736 ar noguldījumu kopsummu pāri par
3 milj. latu. Izmaksa notiek kurā katrā
pasta iestādē. Pirmo noguldījumu pie-
ņem sākot ar vienu latu. Par noguldī-
jumiem maksā 5°/o gadā, skaitot pa pilnām
dienām.

Salīdzinājuma veidā var minēt, ka visā
valstī caurmērā viena pasta iestāde ap-
kalpoja 87,4 kv. km plašu rajonu ar
2504 iedzīvotājiem. Uz katru iedzīvotāju
nāca 25 vēstules un ap 12 laikrakstu un
žurnālu.

Telegrāfa satiksmei 1928./29. budžet-
gadā ir lietoti vadi kopgarumā 13,195 km
un arī radiosatiksme. Telegrāfa kores-
pondences pārraidīšanā un telegrāfa vadu
apkalpošanā ir lietoti dažāda techniskā
tipa telegrāfa un telefona aparāti skaitā
698. Telegrāfa korespondence bija ap-
mēram 180,000 iekšzemes telegrammas,
595,000 ārzemes nosūtītās un saņemtās
telegrammas un 108,000 tranzita tele-
grammas no citām valstīm caur Latvijas
telegrāfa iestādēm.

Visā valstī caurmērā viena tēiegrafa
iestāde apkalpoja 94,5 kv. km plašu ra-
jonu ar 2705 iedzīvotājiem.

Telefona satiksme dalās vietējā sa-
tiksmē un tālsati k smē. Vietējā satiksme
ietver telefona abonentu satiksmi ar sa-
vām centrālēm un arī savā starpā. Vie-
tējās satiksmes telefona tīkli iztaisīja
kopgarumā 212,748 km vadu, kas salī-
dzinot ar iepriekšējo gadu uzrāda 26%
pieauguma. Telefona centrāļu skaits bija
751, no kurām 75 bija ar vairāk nekā
50 abonentiem. Pavisam telefona abo-
nentu visā valstī bija 33,390, no kuriem
13,233 skaitījās pie Rīgas centrāles. Abo-

nentu kopskaits pret iepriekšējo gadu
audzis par 14,48%. Vietējās satiksmes
sarunas pa visu valsti kopsummā bija
56,7 milj. Caurmērā uz abonentu nāca
1699 sarunas vai gandrīz 5 sarunas dienā.
Uz 100 iedzīvotājiem nāca apmēram 2
lietošanā esoši telefona aparāti.

Tālsatiksmes telefona tikli iztaisīja
kopgarumā 57,850 km vadu vai par
14% vairāk nekā iepriekšējā gadā.
Iekšzemes un ārzemes tālsarunu kop-
skaits bija pāri par 5,6 milj. Iekš-
zemes tālsatiksmē tālsarunu skaits pieau-
dzis par 36,6%), bet ārzemes tālsatiksmē
apmēram par 20%. Caurmērā uz katru
abonentu nāktu ap 168 tālsarunas, bet
tā kā telefona tālsatiksmi lieto arī pārējie
iedzīvotāji, tad uz katra iedzīvotāja nāca
gadā 3 tālsarunas.

Visā valstī viena telefona iestāde apkal-
poja 65,9 kv. km ar 1886 iedzīvotājiem.

Radiofona darbība tāpat gājusi pla-
šumā. Radiofona abonentu skaits bija
24,982, kas iztaisa 31,6% vairāk nekā
iepriekšējā gadā. No visiem radiofona
abonentiem Rīgā skaitījās 15,431 jeb
61,76%> No abonentu kopskaita pilsētās
skaitījās 18,531 vai 74,17%, bet uz lau-
kiem 6451 vai 25,83%. Radiofonā ir sa-
rīkoti 346 koncerti un sniegta bez tam
vēl gandrīz katru dienu gramafona un
dejas mūzika ; katru dienu vairākas reizes
noraidīti ziņojumi par gaidāmo laiku un
cita dienas informācija; sarīkoti 62 bērnu
rīti un bijuši 259 ' pieslēgumi dievkalpoju-
miem, operai, koncertiem, saeimai, dažā-
dām svinībām un ārzemes radiofona
staciju pārraidījumi; sniegtas 239 valodu
stundas. Ievērojamu vietu radiofona
sniegtos priekšnesumos ieņēma lekcijas,

kādu pavisam bija 1212. No tām 343
vai 28,30% bija par lauksaimniecību un
mājturību. No techniskās puses radiofons
turpina attīstīties. Pēc antenas torņu
paaugstināšanas uzsākti darbi jaudas pa-
lielināšanai, kas atļaus radiofona norai-
dījumus tālāk dzirdēt.

Jaunas valstis.
Igaunija.

Vācu balss par Igauniju.
Tallinā, 8. augustā. Viens no redza-

mākiem Vācijas reichstaga deputā-
tiem, sociāldemokrātu frakcijas līderis
Dr. Breitšeids ar kundzi laikā no svēt-
dienas līdz šodienai uzturējās Igaunijā,
lai tuvāki iepazītos ar saimnieciskiem
apstākļiem igauņu republikā.
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Senāta lēmums par dziedāšanas bie-
drības „Gutenberg" pilnā sapulcē

pielaistām nepareizībārn.
Latvijas Senāts, caurlūkojis Roberta

Lercha sūdzību par Rīgas apgabaltiesas
1928. g. 18. jūlija spriedumu viņa, Lercha,

sūdzībā par dziedāšanas biedrības ,,Guten-
berg" biedru pilnā sapulcē pielaistām ne-
pareizībām, izklausījis virsprokurora biedra
atzinumu uu ņemot vērā: 1) ka, sa-
skaņā ar likumu par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizācijām 6. p.
(lik. kr. 1923. gada JVs 87), Ap-
gabaltiesai piekrīt skatīt cauri admini-
stratīvo iestāžu, kā arī biedru sūdzības
attiecībā uz biedrību un savienību dar-

bību, un atcelt, starp citu, pilnu sapulču
lēmumus, kuri ir nelikumīgi, vai runā
pretim biedrību statūtiem; 2) ka, caur-
skatot un izspriežot minētās sūdzības,
apgabaltiesa rīkojas, piemērojot likumu
par administratīvām tiesām (lik. par
biedr. un sav. 25. p.); 3) ka, saskaņā ar
lik. par adm. tiesām 41. p., tiesa spriež
pēc savas iekšējās pārliecības, kura dibi-
nāta uz likuma un visiem lietas apstāk-
ļiem, pie kam tiesa nav aprobežota vie-
nīgi ar lietas dalībnieku aizrādīju-
miem un tiem faktiskiem apstākļiem,
uz kuriem" dalībnieki atsaukušies, " bet
tiesas spriedumu atļauts attiecināt ari
uz lietām, kuras dalībnieki nav atzīmējuši
savā prasībā, ciktāl minētās lietas ne-
dalīti saistītas ar pieteiktām prasībām;
4) ka dotā gadījumā, apgabaltiesa, caur-
skatot Roberta Lercha sūdzību par dzie-
dāšanas biedrības ,,Gutenberg" pilnā
biedru sapulcē 1928. g. 4. martā pielaistām
nepareizībārn pie valdes un revīzijas kom-
misijas vēlēšanām, un atzīstot sūdzētāja
aizrādījumus par dibinātiem, no savas
puses konstatējusi, ka arī iepriekšējā
pilnā sapulcē 1928. g. 12. februārī noti-
kušas nepareizības pie valdes un revīzijas
kommisijas locekļu vēlēšanām (tie ievē-
lēti atklāti balsojot, lai gan pēc statūtiem
paredzēta aizklāta balsošana), kamdēļ
apgabaltiesa nospriedusi atcelt dziedā-
šanas biedrības ;iGutenberg" biedru pil-
nas sapulces 1928. g., kā 12. februāra,
tā arī 4. marta lēmumus, attiecībā
uz valdes un revīzijas kommisijas vēlē-
šanām; 5) ka sūdzētāja aizrādījums, it
kā apgabaltiesai nebijusi tiesība atcelt
1928. g. 12. februāra pilnā sapulcē noti-
kušās vēlēšanas aiz tā iemesla, ka šīs
vēlēšanas netikušas no viņa-sūdzētāja ap-
strīdētas, nepelna ievērību, jo kā tas jau
aizrādīts, apgabaltiesai, caurskatot lietu,
dota tiesība atcelt arī uzraudzības kār-
tībā tādus biedrību un savienību pilnu
sapulču lēmumus, kuri ir nelikumīgi, vai
runā pretim biedrību apstiprinātiem sta-
tūtiem, 6) ka apgabaltiesa tamdēļ dotā
gadījumā nav pārkāpusi savas kompe-
tences robežas, kamdēļ, sūdzība, kā ne-
dibināta, noraidāma,— nolemj: Roberta
Lercha sūdzību atstāt bez ievērības.

1928. g. 7. decembrī, jsfo 4172.



Šodien Dr. Breitšeids pieņēma preses
pārstāvjus, kuriem par saviem iespaidiem
Igaunijā izteicās: ,,.Man bija liels prieks
apmeklēt Igauniju. Pateicoties Igaunijas
parlamenta priekšsēdētāja Einbunda un
Vācijas sūtņa Dr. Šretera laipnai pretim-
nākšanai, man bija izdevība apmeklēt
diezgan ievērojamu daļu no Igaunijas
territorijas. Ar lielāko labpatiku es kon-
statēju, ka Igaunija pēc savas politiskās
neatkarības iegūšanas cenšas panākt
savas saimniecības uzplaukumu, veici-
not tiklab zemkopību, kā rūpniecību.
Man bija liels prieks redzēt, cik centīgi
Igaunija strādā pie savas valsts jaun-
uzbūves, kaut gan viņas rīcībā ir visai
aprobežoti un pat trūcīgi līdzekļi. Vācija
var tikai apsveikt šos Igaunijas centienus.
Vācu tautas vēlēšanās — uzturēt ar
Igauniju vislabākās attiecības. Vācija
pēc kara cenšas nodibināt pēc iespējas
vislabākās attiecības ar mazām valstīm,
un es ceru, ka labās attiecības, kādas

patlaban valda starp Vāciju un Igauniju,
turpmāk vēl vairāk padziļināsies. Mēs
priecājamies par to, ka abu valstu starpā
izdevies noslēgt tirdzniecības līgumu.
Mūsu partija cenšas šo līgumu-darīt ne-
atkarīgu no tām lietām, kas pēc būtības
viņām ir svešas. Vispār zināms, ka
Vācijas-Igaunijas attiecībās zināmu lomu
spēlēja un vēl spēlē jautājums par atlīdzī-
bas izmaksu bij. zemes īpašniekiem-Vācijas
pilsoņiem. Mēs pieņemam, ka Igaunijas
valdībai ir laba griba attiecīgos likumus
piemērot tik lojāli, cik vien iespējams,
un ka jautājums, kuru mēs uzskatām
par Igaunijas iekšējo lietu, šādā kārtā
paredzamā nākotnē tiks galīgi likvidēts.
Es dzirdēju Igaunijā izsakām uzskatu,
ka Vācijas attiecības pret Krieviju varētu
nelabvēlīgi atsaukties uz Vācijas attiecī-
bām pret Igauniju. Saprotams, ir nepie-
ciešami, ka mēs ar Krieviju uzturam
konkrētas attiecības. Mūsu partija tomēr
aizstāvējusi viedokli, ka ārpus politiskiem
un saimnieciskiem sakariem, citāda veida

sakari, piem. militāri, ar Krieviju nebūtu
uzturami. Ar citām valstīm mēs vēlamies
tanī pašā laikā uzturēt tikpat labas at-
tiecības, ja ne vēl labākas. Mana perso-
nīgā un manas partijas vēlēšanās ir, lai
Vācija šādas attiecības uzturētu arī ar
Igauniju, kura savu eksistenci uzbūvējusi
uz demokrātijas pamatiem. Es ceru, ka
Igaunijai izdosies laimīgi izvest galā
savu jaunuzbūves darbu".

(f iesm
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Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ar 1929. gada 23. jūlija
lēmumu ir atzinusi Avseju
un Bēru Alperovičus, tirg.
zem firmas ,,Brā|i Alperovič" par
maksātnespējīgiem parādniekiem
tirdzniecībā, kamdēļ iestādēm
un priekšniecībām vajadzīgs
labprātīgi: 1) uzlikt aizliegumu
uz parādnieku nekustamiem īpa-
šumiem, kā arī apķīlāt viņu
kustamo mantu, ja tāda atrastos
viņu iestāžu robežās un 2) paziņot
Rīgas apgabaltiesai par visām
prasībām pret maksātnespējīgiem
parādniekiem, ka ari summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādniekiem, kā arī
par summām, kādas parādniekiem
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu ter-
miņš gaidāms nākamībā, kā arī
par maksātnespējīgo nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņas pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem. *

Augšā minētie paziņojumi izda-
rāmi četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Vald. Vēstn.".

Rīgā, 1929. g. 29. jūlijā:
9403 L. No 76/29. g. 1. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Ārzemes.
Hagas konference.

Hagā, 8. augustā. Hagas konferences
nodibinātā financiālā komrnisīja šodien pēc-
pusdienā uoturēja savu pirmo sēdi. Kā
dzird, tā bijusi ļoti vētraina. Anglijas un
Francijas delegāti uzturējuši pilnā apmērā
savu viedokli, kāds jau asi izpaudās kon-
ferences plenārsēdē aizvakar. Kommisijas
sēdē domstarpības starp abām delegācijām
pieņēmušas pat vēl asāku raksturu. An-
glijas finanču ministris Snoudens izcēlis
tos upurus, kādus Anglija jau nesusi zīmē-
joties uz Sabiedroto kara laika parādiem,
pie kam Snoudens licis priekšā nodibināt
apakškommisiju, kurā ieietu finanču liet-
pratēji un kura spriestu par vācu repa-
rācijas maksājumu jaunu sadalīšanu.
Snoudena priekšlikumam dedzīgi preto-
jies Francijas delegāts, finanču ministris
Serons. Pēdējais runājis ļoti uztrauktā
balsī un asi oponējis Snoudenain.

Hagā, 9. augustā. Oficiālais ziņojums
par financiālās kommisijas pirmo sēdi
vēsta, ka tā vispirms stājusies pie vispā-
rējām debatēm par Jonga plānu, turpinot
konferences plenārsēdē vesto diskusiju.
Pēc īsiem Titulesku (Rumānija) un Ma-
rinkoviča (Dienvidslāvija) paskaidroju-
miem Snoudens (Anglija) vēlreiz uzsvēra,
ka angļu valdībai neesot iespējams pie-
ņemt Jonga plānu, kamēr nebūšot gro-
zīti tā noteikumi par vācu reparācijas
maksājumu sadalīšanu starp kreditor-
valstīm. Viņš izcēla arī lielo nozīmi,
kādu Anglija kā rūpniecības eksporta
valsts piešķirot Vācijas preču devumu
izbeigšanai. Snoudens lika priekšā nodi-
bināt sevišķu ekspertu subkornmisiju,
kuras uzdevums būtu ,,revidēt reparācijas
summu sadalījumu un to saskaņot ai

pastāvošiem nolīgumiem" (t. i. 1920. gadā
pieņemto Spaschemu). Šerons (Francija)
deklarēja, ka franču delegācijai esot
neiespējami Snoudena priekšlikumu

^
pie-

ņemt. Reparācijas eksperti uz Žene-
vas rezolūcijas pamata savu uzde-
vumu esot izpildījuši, izstrādājot Jonga
plānu. Piecas ieinteresētās valdības no
sešām esot viņu slēdzieniem piekritušas.
Ar savu prasību grozīt vācu reparācijas
summu sadalījumu Snoudens riskējot iz-
jaukt visu jonga plānu. Zināms, kon-
ference varot pārbaudīt katru ierosinā-
jumu, kas neaizkar plāna mēchanismu
pašos pamatos, bet nevarot būt runas par
Francijai pienākošos summu samazinā-
šanu. Francijas viedoklis šinī lietā esot
pilnīgi skaidrs un no tā viņa neatkāp-

šoties. Pirelli (Itālija) sniedza pārskatu ,

par ekspertu konferences sarunu gaitu un
uzsvēra, ka eksperti esot strādājuši vis-;
lielākās bezpartējības un rūpības garā.
Jonga plāns esot radies savstarpējas pie
kāpšanās ceļā kā kompromiss, kuru Hagas
konferencei tagad vajadzētu pieņemt kā
nedalāmu vienību. LTA.

Telegrammas.
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Prāgā, 8. augustā. Karlsbades šacha
turnirā šodien Mattisons izcīnīja savu
nepabeigto partiju ar Bogoļubovu. Spēle
beidzās neizšķirti. Neizšķirti beidzās ari
nepabeigtā Treibala partija ar Jetsu.
Rubinšteins uzvarēja Grinfeldu un Tomass
ar Gilgu beidza neizšķirti. Punktu skaits
Špīlmanim šodien bija 6/'2, Eivem un
Rubinšteinam — 5, Kapablankam un
Vidmaram — 4'/2, Ņimcovičam, Matti-
sonam un Kanālam — 4 punkti.

To kijā, 9. augusta. Reuters ziņo no
Mandžuii, ka tiešās krievu-ķīniešu sa-
runas pārtrauktas bez rezultātiem.

*) Pirmo dalu skat. ,,Vald. Vēstn." 150. num.

Rīga.
Starptautiskā sacensība iperita

atklāšanai gaisā.
Otrā daļa.*)

Sacensības kārtība.
Žūriju kommisija. a) Starptautiskās

Sarkanā Krusta komitejas sastādītās žūriju
kommisijas sastāvs:

Prof. Dr. F. Haber, valsts slepenpa-
domnieks, Berlīnē-Dālem,

VVilliam Jackson Pope, Kembridžas uni-
versitātes profesors,

F. Svvarts, Ģentes universitātes profesors,
G. Urbain, ,,Institut de France" loceklis,

Sorbonnas profesors.
Žūriju kommisijas sekretārs: Starptau-

tiskās Sarkanā Krusta komitejas tech-
niskais padomnieks.

b) Žūriju kommisija izvēles priekš-
sēdētāju.

c) Žūriju kommisija sanāks 1931. gada
aprīlī Parīzē, universitātei pievienotajā
ķīmijas institūtā.

d) Žūriju kommisija noteiks pie kontro-
les izvedamos eksperimentus, kuru demon-
strēšana notiks viņas priekšā.

e) Žūriju kommisija iepazīsies ar iesū-
tītiem priekšlikumiem. Viņa nodalīs par
nopietniem uzskatāmos priekšlikumus.

f) Žūriju kommisija liks demonstrēt
savā priekšā par nepieciešami izvedamiem
atzītos eksperimentus.

g) Pēc priekšlikumu caurskatīšanas
žūriju kommisija lems par godalgas pie-
šķiršanu, eventuēli nozīmējot tos sacensības
dalībniekus, kuriem godalga pienāksies.

h) Žūriju kommisijas rīcībā būs jau
iepriekš nozīmēta laboratorija. Vajadzības
gadījumā žūriju kommisiju atbalstīs viņas
nozīmēti ķīmiķi-Iietpratēji, izvedot viņas
priekšā kontrolējamos eksperimentus.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 9. augusta.

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

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Beļģijas beigu 71,95—72,50
100 Šveices franku ...... 99,55—100,30
100 Itālijas liru 27,06—27,27
100 Zviedrijas kronu 138,90—139,60
100 Norvēģijas kronu .... 138,05—138,75
100 Dānijas kronu 138,00—ĪSS,:©
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Cechoslovakijas kronu . . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,55—208,60
100 Vācijas marku 123,50—124,10
100 Somijas marku 13,00—13,12
100 Igaunijas kronu 138,10—138,80
100 Polijas zlotu 57,55—58,75
100 Lietavas litu 51,10—51,80

1 SSSR červoņecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425—3445
Sudrabs 1 kg 85—93

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4% Valsts prēm. aizņēmums . 98—100
6% Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—93
8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—97

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevics.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Redaktors M. Ārons.

Šim numuram 6 lapas puses.

Šīs dienas „Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
Jauktā izsolē 1929. g. 9. oktobrī, Rīgā.

summām, kādas parādniekam
pienākas, neskatoties, vai maksā-
jumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, kā arī
par maksātnespējīgā nekusta-
miem īpašumiem, kuri atrastos
viņa pārziņā uz atsevišķiem no-
teikumiem.

Augšāminētie paziņojumi izda-
rāmi četru mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 29 jūlijā.
L No 319/29. g. I. g.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
9404 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1929. g. 23. jūlija lēmumu
ir atzinusi Jēkabu Tuvje un
Aronu GoldSergu, tirg. zem
firmas ,,J . Tuvje un A. Gold-
bergs" par maksātnespējīgiem
parādniekiem tirdzniecībā, kam-
dēļ iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt
aizliegumu uz parādnieku ne-
kustamiem īpašumiem, kā ari
apķīlāt viņu kustamo mantu,
ja tāda atrastos viņu iestāžu
robežās un 2) paziņot Rīgas
apgabaltiesai par visām prasībām
pret maksātnespējīgiem parād-
niekiem, kā ari summas, kas
pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī
par summām, kādas parādniekiem
pienākas, neskatoties, vai mak-
sājumi notecējuši vai arī viņu
termiņš gaidāms nākamībā, īcā
ari par maksātnespējīgo neku-
stamiem īpašumiem, kuri atra-
stos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rīgā, 1929. g. 29. jūlijā.
L. JNs 365/29. g. I g. 9405

Priekšsēd. v. A. Veidners,
Sekretāra v. P. Birkens

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Dāvā
Kvanta lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas

pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1929. g. 18. jūnijā
publicēto 1916. g. 2. martā
Kosas pag. mirušā Dāvā (Dāvida)
Jāņa d. Kvanta 1899. g. 11. jan-
vāri notarielā kārtībā sastādīto
mantojuma.līgumu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Dāvā Kvanta
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantnieķiern,
legatāriem, fideikommisāriem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un ie-
runas 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 un
zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JN° 4323

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

9490 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
ar 1929. g. 23. jūlija lēmumu
ir atzinusi Otto Grobiņu par
maksātnespējīgu parādnieku
ārpus tirdzniecības kamdēļ
iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt
aizliegumu uz parādnieka ne-
kustamiem īpašumiem, kā arī
apķīlāt viņa kustamu mantu, ja
tāda atrastos viņu iestāžu robežās
un 2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
par visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā arī par

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011 —
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Kristīnes Poortens lū-
gumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 16. jūlijā publicēto
1929. g. 29. aprīlī Cēsīs mirušā
Aleksandra Georga d. Portena
(Poortena) testamentu , kā ari
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Aleksandra
Poortena mantojumu vai sakarā
ar šo mantojumu, kā mantnie-
ķiern, legatāriem, fideikommisā-
riem, parāddevējiem u. t. t. pie-
teikt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. JV° 4920/29. g.

Priekšsēd. v A. Veidners.
9491 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 18. jūnijā publicēto
1929. g. 4. janvārī Lielstraupes
pagastā mirušā Krišjāņa (Krist-
jāņa) Krišjāņa d. Beņķa 1923. g.
18. augustā mājas kārtībā sa-
stādīto testamentu, kā arī visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Krišjāņa Beņķa
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantnieķiern, lega-
tāriem, fideikommisāriem, parād-
rādēvējiem u. t. t., pieteikt savas
tiesības, pretenzijas un ierunas
minētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Ns 4122. 9492

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jāņa Erina
lūgumu un savu 1929. g. ' 16. jūl.
lēmumu, paziņo, ka lūdzējs pa-
rādu pēc 2 obligācijām par
20J0 un 3000 rb|., apstiprinātas
1904. g. 10. aug. ar N° 1109 un
1908. g. 3. decembri ar JV° 1796
uz nekustamo īpašumu Rīgā,
11 hipotēku iec, ar zemes grām.
reģ. Ns 749 par labu pirmā —
Artūram Hakenam, blanko cedēta
un otra — Vasilijam Volochovam,
pie kam abas obligācijas pār-
gājušas uz Hermani Kampe,
kā blanko cesionāru, kas viņas
atkal cedējis blanko — ir ie-
maksājis tiesas depozītā Ls 109,35
dēļ kapitāla un % dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšS
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā
skaitot no dienas, kad šis sludinā-

jums iespiests ,,Vaid.Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 3. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners,.

Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 20. novembrī Valkas pag.
mirušā Jāņa Andreja d. Bratka
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
nieķiern, legatāriem, fideikommi-
jāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas tie-
sības augšā uzrādītā termiņā ne-
pieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVq4916

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

9498 Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1925. g. 13. jūnijā Bebru pag.
mirušā Friča Andreja dēla
Eglīša ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantnieķiern , legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem u.
t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā terminā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JV° 2383

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšs. v. A. Veidners.

9499 Sekretāra v. P. Birkens.

Odzienas pag. valde atsauc savu
sludinājumu š. g. ,,Vald. Vēstn."
27. jūnija 140. numurā par šādu
dokumentu atzīšanu par nederī-
giem: 1) zirga pasi, izd. no Mār-
cienas pag. valdes 1927. g.
26. okt. ar Ka 408 ar Osvalda
Stepana vārdu, pieteiktas no
tagadējā īpašnieka Kārļa Iksēna;
2) Odzienas pag. valdes pasi no
1928. g. 16. jūnija ser. MV J6
020601 ar Kārļa Iksēna v. un
3) Cēsu kara apr. pr-ka karakl.
apliec, no 1919. g. 3. nov. ai
Ns 1286 ar Kār|a Iksēna vārdu.
Minētie dokumenti atrasti. 9Q5g

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1902. g. 23. jūlijā Jēr-
cēnu pagastā mirušā Antona-
Augusta-Magnusa Karīsa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
nieķiern, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. 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, 1929. g. 30. jūlijā.
L. No. 4865. 9497

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Jēkaba
un Klāras Švarcu lūgumu un
savu 1929. g. 23. jūlija lēmumu,
paziņo,, ka lūdzēji parādu pēc
2 obligācijām par 7500 un 7500 r.,
apstiprinātas 1892. g. 30. aprīlī
ar Ne 340 un 341 uz nekustamo
īpašumu Rīgā, I hip. iec, ar
zemes grām. reģ. N° 871 par
labu abas Idai Arnholc
ir iemaksājuši tiesas depozītā
Ls 300,— dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests ,,Vald. Vēstn." un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
cijas atzīs par samaksātām un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretāra v. P. Birkens.



Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1924. g.
1. septembrī mirušā Jāņa
Jāņa d. Biezā atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā man-
tiniekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no slu-
dinājuma iespieduma drenas,gai-
dības Vēstnesī"'. Termiņā ne-
pieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 26. jūlijā.
9334 L. Ne 1809/29. g.

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēde 1929. g.
22. maiiā izklausījusi mir. Pētera
purviņa mantošanas lietu, no-

lēma : par bezvēsts prombūtnē

esošā Jāņa Pētera d. Purviņa
atstāto mantu iecelt aizgādnie-
* Ibu. L. Ns 2484-29. g.

Rīgā, 1929. g. 30. jūlijā.
Pr iekšsēd. v. A. Veidners.

<)506z Sekretāra p. P. Birkens.

iRiģas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
tiz likuma par laul. 77. p. pamata,
_ašo dara zināmu, ka tiesa
1929. g- 30. janvārī Antonijas
petersons, dzim. Melders, pra-
sības lietā pret Juliusu Petersonu
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas slēgta
1918. g- 24. jūnijā Harkovā,
Krievijā, starp prasītāju Anto-
niju Petersons, dzini. Melders un
atbildētāju Juliusu Petersonu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
S321z Ns 432079

Priekšsēd. b.v.i. L.Bruemmers.
Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g- 17. jūlijā Hedvigas Apa-
rāts, dzini." Grunde, prasības
lietā pret Jāni (Ivanu) Aparātu
par laulības šķiršanu aizmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
]<as slēgta 1920. g. 25. maijā
Narvas-Petrogr. idas rajona civil-
stāvokļa aktu reģistrācijas no-
daļā Pēterpilī starp Ivanu (Jāni)
Aparātu un Hedvigu Aparāts,
dzimušu Grunde, piešķirot prasī-
tājai pirmslaulības uzvārdu
„Grunde" un atļaujot viņai ie-
stāties jaunā laulībā tūliņ pēc
sprieduma par laulības šķiršanu
stāšanās spēkā.

ļa atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
S322z N> 432078

Priekšsēd. b.v.i. L.Bruemmers.
Sekretāra v. Stur.e.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
22. maijā Annas Rassons, dzi-
mušas Kušķis, prasības lietā pret
Kārli Rassons, par laulības šķir-
šanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta 1923. g.
-4. novembrī Lazdonas pareizticīgo
?draudzē starp prasītāju Annu
Rassons, dzimušu Kušķis, un at-
bildētāju Kārli Rassons, piešķirot
prasītājai viņas pirmslaulības uz-
vārdu ,,Kušķis".

ļa atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
"vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūliiā.
?9323z No" 432077
Priekšsēd. b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
17. jūlijā Katrinas Pogoreļski,
dzim. Zān (Sahn), prasības lietā
pret Vladimiru Pogoreļski par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas
.slēgta 1918. g.Peterpiiī, Krievijā,
starp Vladimiru Pogoreļski un
Katrini Pogoreļski, dzim. Zān
(Sahn), atstājot bērnu Ger-
hardu, dzim. 1922. g. 30. sept.,
mātes audzināšanā un kopšanā
un piešķirot prasītājai pirmslau-
lības uzvārdu ,,Sahn".

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728.., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
?stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929." g. 27. jūlijā.
S324z Ns " 432075
Priekšsēd. b.v.i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ai
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
3. jūlijā Agnezes KlemencesMits,
dzim. Kurme, prasības lietā pret
Ferdinandu Robertu Mits par
laulība sšķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību,kas slēgta
Rīgas Sv. Jēkaba igauņu ev.-
lut. draudzē 1908. g. 20. augustā
<v. st.) starp prasītāju Agnezi
Klemenci Mits-(Mitt), dzimušu
Kurme un atbildētāju Ferdinandu
Robertu Mitts (Mitt), piešķirot
prāvnieku nepilngadīgos bērnus:
meitu Ireni, dzim. 1913. gada
15. aprīlī un meitu Karitu Mitts,

dzim. 1909. g. 28.decembrī, audzi-
nāšanai mātei — prasītājai.

ļa atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
iaikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
93257. Ne 432076
Priekšsēd.b.v.i. L. Bruemmers.

c0i„«t5ra v Stnre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par laul. 77. p. pamata, ar
šo dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
17. jūlijā Marijas-Emilijas Cīrul.
atr. Mauriņ, dzim. Bērziņ, pra-
sības lietā pret Dāvidu Cīruli, par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību,kas slēgta
1918. g. 16. aprīlī, Krievijā,
Kostromas civilstāvokļa aktu re-
ģistrācijas nodaļā starp Dāvidu
Jura d. Cīruli un Mariju - Emiliju
Jāņa m. Cīrulis, atr. Mauriņš,
dzim. Bērziņš.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
9326z Ns" 4320T4
Priekšsēd. b. v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1923.g.
26. augustā mirušā Krista MĪ-
ķeļa d. Jaunzema atstāto manto-
jumu kādas tiesības, kā mantinie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pieteikt
savas tiesības šai tiesai s.'šu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinājuma
iespieduma dienas ,,Valdīb. Vēst-
nesī" . Termiņā nepieteiktas tie-
sības ieskatīs par spēku zaudē-
jušām. L. No 2070/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 26. jūlijā.
Priekšsēd. v. P. Stērste.

9333 Sekretārs Mittelhnfs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
11. jūlija nolēmumu, dara zi-
nāmu vispārībai, ka parādi pēc
obligācijām: 1) par 1250 rbļ.,
korrob. 1852. g. 20. jūnijā ar
žurn. Ns 125, 2) par 330 rbļ.,
korrob. 1852. g. 21. augustā ar
žurn. No 157, 3) par 750 rbļ.,
korrob. 1853. g. 12. janvārī ar
žurn. Ne 1, 4) par 300 rbļ. korrob.
7. aprīlī 1859. g. žurn. Ns 128,
5) par 600 rbļ., korrob. 1871. g.
29. novembrī ar žurn. Ns 467,
6) par 3500 rbļ., korrob. 1905. g.
22. novembrī ar žurn. Ns 1144 un
7) par 2500 rbļ., korrob. 13. maijā
1910. g. ar žurn. Ns 1421 uz Jel-
gavas pilsētas II hip. iec. imo-
bilu ar zemes grām. Ns 149, at-
zīti par samaksātiem un lūdzē-
jam Jēkabam Grosam dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
9513z L. Ns 869 29. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
18. jūlija nolēmuma, dara zināmu
vispārībai, ka laulāti draugi Al-
berts Goss un Aleksandra Goss,
dzim.Tambergs, 1929. g. 13.maijā
noslēguši savstarpīgu iaulības lī-
gumu, tad pat reģistrētu pie
Talsu notāra Kaddike ar reģ:
Ns 1987, ar kuru atceļ viet.
priv. lik. 41.—66. ' p. un 79. un
turpm. p. aprādītās tiesības un
to vietā ieved viet. priv. lik.
27. un 28. p. paredzētos atse-
višķās mantas tiesības, pēc ku-
rām katram no laulātiem tiesība
savu atsevišķo mantu pašam
pārvaldīt un brīvi lietot, kādēļ
vīrs neatbild par sievas parādiem
un otrādi. L. Ns 1443/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 26. jūlijā.
Priekšsēdētāja v. P. Stērste.

9407z Sekretārs Mittelhofs,

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai ie-
runas pret 1929. g. 9. maijā
mirušās Austras Pētera m.
Pļavinš, dzim. Krembergs,
1929. * g. 28. aprīli Seces
pagasta Svikļos mājas kārtībā
sastādīto testamentu, pieteikt
savus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu menšu laikā, skaitot no slu-
dināj urna iespieduma dienas ,,Val-
dības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņa notecē-
juma, tiesa nekādas ierunas ne-
pieņems un nepieteiktās tiesības
atzīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
9510 L. Ns 2000/29

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
5. janvāra nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jēkabpils-Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā uz Kārlim Skosa-
nam piederošā nekustamā īpa-
šuma Jēkabpils apr., Dzērves
muižas Voican-Maz Ns 44 māju,
ar zemes grām. Ns 2414 korrobo-
rēta akts: 1) obligācija, izstādīta
uz Saukas lauksaimnieku krāj-
aizdevu sabiedrības vārdu un
korroborēta 1909. g. 29. aprīlī ar
Ns 733, ierasties šai tiesā viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Valdī-
bas Vēstnesī" un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs obligāciju par
iznīcinātu un lūdzējam Kārlim
Skosanam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 26. jūlijā.
9335z L. Ns 264/29. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
15. janvārī mirušā Indriķa-Otto
Freimaņa, alias Preimaņa atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantnieķiern, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
L. Ns 2074/29. 9507

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 293., 301. un
309. p. pamata uzaicina Lību
Platavs, dzim. Šulcs, kuras dzīves
vieta nezināma, četru mēnešu
laikā ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no viņas vīra Augusta
Platava iesūdzības raksta viņu
laulības šķiršanas lietā un no
pielikumiem un uzdot savu dzīves
vietu Jelgavas pilsētā. Ja minētā
laikā aicināmā neierastos, lietu
noliks uz termiņu un izspriedīs
bez viņas klātbūtnes. Ja ieradī-
sies, bet savu dzīves vietu Jelgavā
neuzdos, aicinājumu uz tiesas
sēdi un visus pārējos papīrus
atstās tiesas kancelejā.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
9406z L. Ns 396/29.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekr. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1895. g. 15. augustā mirušās
Ģertrūdes Smeltes, dzim. Dūniņš,
atstāto mantojumu kādas tiesības
kā mantnieķiern, legatāriem, fi-
deikommisāriem, kreditoriem un
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
nosludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
L.Ns632/29. g. 9508

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š. g.
18. jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka laulāti draugi Iz-
racis un Male-Malke-Pese Guter-
naņi, 1929. g. 31. maijā noslēguši
savstarpīgu laulības līgumu, ap-
stiprinātu no Jelgavas notāra
Braunfelda 1929. g. 27. jūnijā ar
reģ. Ns 4061, ar kuru atceļ viet.
priv. lik. 41.—66. p. un 79. un
turpmākos p. aprādītās tiesības
un to vietā ieved viet. priv. lik.
27. un 28. p. paredzētos atsevišķās
mantas tiesības, pēc kurām ka-
tram no laulātiem tiesība savu
atsevišķo mantu pašam pārvaldīt
un brīvi lietot, kādēļ vīrs neatbild

par sievas parādiem un otrādi.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
9512z L. Ns 1566 29. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1926. g. 8. oktobri mirušā Mārtiņa
Pētera d. Trušiņa (Truša) atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantnieķiern, legatār iem, fidei-

kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
divpadsmit mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības

ieskatīs par spēku zaudējušām.
Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.

L. Ns 1545/29. g. 9509

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1927. g. 14. martā mirušās Eiizes-
Kristines Eigenfelds, dzim. Val-
dovskis atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantnieķiern legatā-
riem, fideikommisāriem, kredito-
riem u. 1.1., pieteikt savas tiesības
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
duma dienas „Vald. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 29. jūlijā.
L. Ns 2124/ 29. g. 9511

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1905. g. 14. februārī mir. Rein-
holda Gutšmidta atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
nieķiern, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
iespiešanas dienas „Vald. Vēst-
nesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā
L. Ns 1667/29 g. 9578

Priekšsēd. v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1929. g.
24. februārī mirušās Dārtes
Rudovskis atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantnieķiern,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Ns 2131/29. g. 9579

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
25. jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas 2000 kr. cara rbļ. lielumā,
korrob. 1914. g. 22. februāri ar
Ns 442 uz Dobeles pilsētas imo-
bilu, ar zemes grām. Ns 15-C un
15-H, atzīts par samaksātu un

lūdzējai Anetei Prūsis dota tie-
sības prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
958Iz L. Ns 790/29. g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
25. jūlija nolēmumu, dara zināmu
vispārībai, ka parāds pēc obligā-
cijas 3000 kr. cara rbļ. lielumā,
korrob. 1914. g. 29. maijā ar
Ns 795 uz Talsu apriņķa, Mūrmui-
žas pag. ,,Kārkliņu" mājām ar
zemes grām. Ns 3977, atzīts par
samaksātu un lūdzējam Kārlim
Volanskam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
9582z L. Ns 922/29. " g.

Priekšsēdētāja v. P. Stērste.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesas reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civīl. proc.
likuma 146071 . panta paziņo, ka
minētā tiesa civīlnodaļas 1929. g.
11. jūlijā atklātā sēdē nolēma
reģistrēt Sīkgruntnieku lauksaim-
niecības mašīnu koplietošanasbie-
drību ,,Sējējs ", ievedot viņu
kooperatīvu sabiedrību reģistra
pirmajā daļā. Biedrības valdes
sēdeklis atrodas Lielplatones pag.
Mazplatonē. L. Ns 134.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
Reģ. nod. pārz. P. Stērste.

95!4z Sekr. p. i. M. Helmanis.

Jelgavas apgabali , reģ. nodaļa,
pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . p. paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 11. jū-
lija atklātā sēdē nolēma: atzīmēt
kooperatīvu biedrību reģistra pir-
majā daļā, 516. numurā, otrā no-
dalījumā, ka ar Biržu krāj-
aizdevu sabiedrības 1929. g.
28. marta pilna biedru sapulces
nolēmumu pārgrozīti šīs biedrī-
bas statūti, saskaņā ar klātpie-
liktiem statūtiem.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Biržu pag. L. Ns60 29. g.

Jelgavā, 1929. g. 30. jūlijā.
nod. pārz. P. Stērste.

9515z" Sekr. p. i. M.Helmanis.

Jelgavas apgabali, reģ. nodaļa

paziņo, ka Zemgales lauksaimnie-
cības' centrālbiedrība, kas reģi-
strēta ar apgabaltiesas 1923. g.
28. maija lēmumu, ir galīgi likvi-
dēta, saskaņā ar biedrības 1929.g.
2. marta pilnas biedru sapulces
lēmumu. L. Ns 207 23. g.

Jelgavā, 1929. g. 26. jūlijā.
Reģ. nod. pārz. P. Stērste.

9336z Sekr. p. i.M.Helmanis.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Eižena Illisa
lūguma, š. g. 22. jūlijā nolēma:
1) atzīt par samaksātu un iznī-
cinātu šādu hipotēkarisku obli-
gāciju, kura apgrūtina Eiženam
IHisam piederošu nekustamu
mantu Kuldīgā ar krep. Ae 1
un nostiprināta 1910. g. 3. jūlijā
2000 rbļ. lielumā uz Alfonsa
Fedora d. Gebeļa vārdu, blanko
cedēta; 2) atvēlēt lūdzējam pie-
prasīt zemesgrāmatu nodaļā minē-
tās hipotēkariskās obligācijas dzē-
šanu no zemesgrāmat. Ns 207 29.

Liepājā, 1929. g. 27. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

9337o Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 22. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un 309. pantiem, Mariannas
(Marijas) OIševSkas lūgumu viņas
prasības lietā pret Iciku Jakob-
sonu un Mariamu Jakobsons,
dzim. Glazers, par Ls 88,30 —
dēļ īpašuma tiesībām uz iesēdē-
juma pamata uz Liepājas ne-
kustamu īpašumu zem krep.
Ns 2036, uzaicina Iciku Jakob-
sonu un Mariamu Jakobsons,
kuru dzīves vietas prasītājai nav
zināmas, ierasties tiesā vai uzdot
savas dzīves vietas Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Pie sūdzības pielikti: izvilkums
no zemes grāmatu reģistra, iz-
raksts no tiesu izpildītāja galda
reģistra, apliecība par obligācijas
parādu samaks'u, kvīte par obligā-
cijas procentu samaksu un no-
raksti atbildētājiem.

Ja atbildētājs noteiktā laikā
neieradīsies personīgi vai caui
pilnvarnieku un savas juridiskās
dzīves vietas Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 27. jūlijā.
Ns 285-1.29. 9408b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
uz Taubes Heimanson lūgumu,
š. g. 22. jūlijā nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina Taubei
Heimanson piederošu nekustamu
mantu Kuldīgā ar krep. Ns 76,
un nostiprināta 1913. g. 23. okt.
ar žurn. Ns 1313, 1500 rbļ.
lielumā uz Viktora Maksimiliana
dēla Luņina vārdu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Ns 234/29. 9517b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs,

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts zemes
bankas lūgumu, š. g. 22. jūlijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina pie-
derošu nekustamu mantu Lie-
pājas apr. (agrāk Kuldīgas apr.)
„Cinne - Restberg" (Zeidler)
mājas ar krep. Ns 656, un no-
stiprināta 1911. g. 3. martā
ar žurn. Ns 288. Pēc pirkšanas
kontrakta 3366 rbļ. lielumā uz
Liel-Ezeres fideikommisa vārdu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā 1929. g. 29. jūlijā.
Ns 232 29. 9516b

Priekšsēd, b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Valsts Zemes
bankas lūguma, š. g. 22. jūlijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkarisku
obligāciju, ķ^ira apgrūtina ne-
kustamu mantu Kuldīgas apr.,
Tadaižu „Dinne" mājas ar krep.
Ns 951-11 reģ. un nostiprināta
1883. g. 27. maijā ar Ns 9198
uz bar. Adeles fon Klopman
vārdu 1300 rbļ. lielumā pirm-
vērtībā, tagad atlikumā 400 rbļ.;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Ns 437/29. 9521b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Valsts Zemes
bankas lūguma, š. g. 22. jūlijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu hipotēkarisku obligā-
ciju, kura apgrūtina nekustamu
mantu Aizputes apr., Sakas
,,Ostbach - Rudes - Talsenieku"
mājas ar krep. Ns 915-11 reģ.,
un nostiprināta 1884. g. 23. martā
uz Otto fon Lilienfelda vārdu
360 rbļ, lielumā;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Ns 491/29. 9522b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Lauksaimnieku
centrālbankas lūguma un sava
š. g. 22. jūlija lēmuma, uzaicina
personu, kuras riokās atrodas
uz Žvārdes pag. „Medne" Ns 40
mājām ar krep. Ns 3239 no-
stiprināta 1909. g. 10. martā
uz Friča Matīsa d. Andersona
vārdu obligācija 2000 rbļ. lielumā
un blanko cedēta, viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, iesniegt mi-
nēto obligāciju tiesā. Obligācijas
neiesniegšanas gadījumā parādu
atzīs par samaksātu un dzēšamu
no zemes grāmatām un obligā-
ciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Ns9523b Ns 545/29
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.

• Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Kazimira Litvina
lūguma un sava š. g. 22. jūlija
lēmuma, uzaicina personu, kuras
rokās atrodas uz Liepājas ne-
kustamu mantu ar krep. Ns 2827,
nostiprināta 1899. g. 31. martā
ar žurn. Ns 375, uz Hirša Joseļa
dēla Rostovska vārdu, obligācija
4500 rbļ. pirmvērtības lielumā,
kāda obligācija skaitās atlikumā
800 rbļ. un pārgājuse Tichona
Dmitrija d. Perekalina īpašumā,
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas,
iesniegt minēto obligāciju tiesā,

jas neiesniegšanas gadī-
jumā parādu atzīs par samaksātu
un dzēšamu no zemes grāmatām
un obligāciju par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Ns 688 20. 9524b

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Tukutna-Talsu apr. pr-ka pal.
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. CV
Ns 001581 reģ. Ns 1561, izdotu
no Tukuma - Talsu apr. pr-ka
pal. 1. iec. 1927. g. 2. dec. ar
Roberta Viškinda vārdu. 9256b

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Andreja un
Annas Kraušu lūguma, š. g.
22. jūlijā nolēma:

1) atzīt par samaksātām
šādas hipotēkariskās obligācijas,
kuras apgrūtina Andrejam un
Annai Kraus'.em piederošu ne-
kustamu mantu Liepājā ar krep.
Ns 723, un nostiprināta: 1) 1912. g
18. augustā uz Karolines Mir-
tenberg, dzim. Bekman un Emī-
lijas Vozciņ, šķirtas Dange

(Dangus), dzim. Bekman vārdiem
10.000 rbļ. lielumā un 2) 1913. g.
9. janvārī uz Eduarda Ruisa
vārdu 3.300 rbļ. lielumā;

2) atvēlēt lūdzējiem pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkarisko obligāciju dzēšanu
no zemes grāmatām un

3) iemaksāto naudu glabāt
tiesas depozītā un izmaksāt aug-
stāk minēto prasības dokumentu
iesniedzējam. Ns 425 29. 9520b

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Valsts Zeme?
bankas lūguma, š. g. 22. jūlijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātu un
iznīcinātu šādu hipotēkarisku
obligāciju, kura apgrūtina ne-
kustamu mantu Kuldīgas apr.,
Deksnes muižas zemes gabalu
ar nosaukumu ,,Ventland" at
krep. Ns 4540, un nostiprināta
1910. g. 4. okt. pēc pirkšanas
kontrakta 750 rbļ. lielumā uz
Idas Alekša m. Rēman vārdu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minētās
hipotēkariskās obligācijas dzē-
šanu no zemes grāmatām.

Liepājā. 1929. g. 29. jūlijā.
Ns 233 29. 9519b

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,
pamatojoties uz Jēkaba Blizn-
janska lūgumu , š. g. 22. jūlijā
nolēma:

1) atzīt par samaksātām un
iznīcinātām šādas hipotēka-
riskās obligācijas, kuras apgrūtina
Jēkabam Bliznjanskim piederošu
nekustamu mantu ar krep. Ns 52,
un nostiprinātas 1) 1872. g.
23. maijā uz mir. F. G. Šmāla
legāta vārdu 1000 rbļ. lielumā,
pārgājuse Liepājas krājkases īpa-
šumā un 2) 1884. g. 22. martā
uz advokāta H. Henkhuzena
vārdu 7500 rbļ. pirmvērtības
lielumā, tagad atlikumā 5500 r.,
pārgājuse Liepājas krājkases īpa-
šumā;

2) atvēlēt lūdzējam pieprasīt
zemes grāmatu nodaļā minēto
hipotēkariski obligādeiju dzēšanu
nio zemes grāmatām.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. E. Rolavs.



"Citu iestāžu
sludinājumi.

Iekšlietu ministrijas admini-
stratīvais departaments, pamato-
joties uz 1920. g. 15. septembra
likuma par uzvārdu maiņu p. 10,
dara zināmu, ka uz: 1) Voldemāra
Ķīseļa, ari Kisala, 2) Jāņa-Hein-
rieha Baļuna, ari Biljona, 3) Os-
kara Picka (Pitcks), 4) Annas
Daniova, arī Jurkana, 5) Jāņa
Poda, viņa sievas Amāiijas, mei-
tas Elzas-Kristīnes, dēlu: Kārļa-
Voldemāra, Jāņa-Aleksandra un
Eduarda Nikolaja, 6) Dmitrija
Frīdentāia, arī Zvirgzdiņa, viņa
sievas Emīlijas, dēla Antona,
meitu: Feofamjas, Valentīnas,
Ņinas un Zinaīdas, _7) Kazimira
Dobrovoļska, ari Ūsenieka un
viņa sievas Veronikas, 8) Au-
gusta Sērga (Bleiera), viņa
sievas Mariannas, dēla Frīda un
meitas Austras-Valijas, 9) Kārļa-
Roberta Vaļuka, arī Vālodzes,
viņa sievas Annas, dēlu: Žaņa-
Eduarda un Alberta-Rūdolfa '—
attiecīgiem uzvārdu maiņas lū-
gumiem, kuri izsludināti š. g.
21. marta ,,Valdības Vēstnesī"
Ne 66 un pret kuriem triju mēnešu
laikā iebildumi nav celti, iekšlietu
ministris nolēma:

1. Lūdzējiem turpmāk sauk-
ties:

1) Voldemāram Kīselam, arī
Kisalam — uzvārdā ,,Austrums ";

2) Jānim-Heinricham Baļunas,,
arī Biljonam — uzvārdā ,,Bil-
jons";

3) Oskaram Pickai (Pitckai) —
uzvārdā ,,Brīvonis ";

4) Annai Daniovam, arī Jur-
kanam — uzvārda ,,Jurkāns ";

5) Jānim Podam, viņa sievai
Amālijai, meitai Elzai-Kristīnei,
dēliem: Kārlim - Voldemāram,
Jānim Aleksandrim un Eduardam
Nikolajam — uzvārdā .,Ceriņš";

6) Dimitrijam Fridentālam", ari
Zvirgzdiņam, viņa sievai Emīli-
jai, dēlam Antonam, meitām:
Feofanijai, Valentīnai, Ņinai un
Zinaidai — uzvārdā ,,Zvirgz-
diņš";

7) _Kazimiram Dobrovoļskim,
ari Ūseniekam, un viņa sievai
Veronikai — uzvārdā ,,Ūsenieks ",

8) Augustam Sergam (Bleieram)
viņa sievai Mariannai, dēlam
Frīdim un meitai Austrai-Valijai
— uzvārdā ,,Bleiers ";

9) Kārlim-Robertam Vāļukam,
ari Vālodzei, viņa sievai Annai,
dēliem: Žanim-Eduardam un AI-
bertam-Rūdolfam — uzvārdā
,,Vālodze ".

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. 21. jūnijā.

Rīgā, 1929. g. 3. augustā.
10130z Ns 40027/V.

Administratīvā departamenta
vicedirektors V. Ludiņš.

Pasu nodaļas vadītāja v.
A. Girgensons.

jCiepdļjas ļfiīscta»
efefitv. ceoir«fe

š. g. 20. augustā, pīkst. 12 dienā m
pilsētas elektrības centrāles kan-

tori, Vakzāles ielā Ns 58,

rakst. sacensībā
izdos mazākprasītājiem

transformatoru mājiņu
būudarbus.

Ar plāniem un būvdarbu no-
teikumiem var iepazīties centrā-
les kantorī darba laikā.

Izsoles dalībniekiem kasē ie-
priekš jāiemaksā drošības nauda.
5% apmērā no piedāvājumā uz-
rādītās summas, kura darbu _ sa-
ņemšanas gadījumā papildināma
jīdz 10% no nosolīto darbu»
vērtības. _10252e

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofonai
lietošanas atļauju Ns 11930r
kā nozaudētu, izdotu 1927. g.
14. februāri ar Aleksandra Kacens'
vārdu. L2852 10192

Liepājas apgabaltiesa,

pamatojoties uz Saldus krāj-
aizdevu sabiedrības lūguma, un
sava š. g. 22. jūlija lēmuma, uz-
aicina personu, kuras rokās at-
rodas uz Saldus pilsētas neku-
stamu mantu ar krep. Ns 8,
nostiprināta 1913. g. 3. oktobrī
uz Saldus krāj-aizdevu kases
vārdu obligācija no pirkšanas
līguma 1900 rbļ. lielumā, viena
mēneša laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas, iesniegt
minēto obligāciju tiesā,. Obli-
gācijas neiesniegšanas gadījumā
parādu atzīs par samaksātu un
dzēšamu no zemes grāmatām
un par iznīcinātu.

Liepājā, 1929. g. 29. jūlijā.
9525b Ns 415/29.

Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.
Sekretāra v. E. Rolavs.

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 22. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Paulines
Zajaučkovskis lūgumu viņas pra-
sības lietā pret Mečislavu Zajauč-
kovsku, dēļ laulības šķiršanas,
uzaicina atbildētāju Mečislavu
Zajaučkovsku, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā vai uzdot savu dzīves vietu
Liepājā četru mēnešu laikā no
šī sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. f. 30. jūlijā.
L. Ns 217. 9527b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 8. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Franciskas
Pauzers lūgumu viņas prasības
lietā pret Frici Pauzers, dēļ
laulības šķiršanas, uzaicina at-
bildētāju Frici Pauzeru, kura
dzīves vieta prasītājai nav zināma
ierasties tiesā vai uzdot savu
dzīves vietu Liepājā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas „Vald. Vēstn."

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēdē lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Ns 208. 9528b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. (paraksts).
Liepājas apgabaltiesa,

saskaņā ar savu š. g. 8. jūljia
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Marijas
Popes lūgumu viņas prasības
lietā pret Jorenu Popi, dēļ lau-
lības šķiršanas, uzaicina atbil-
dētāju Jorenu Popi, kura dzīves
vieta prasītājai nav zināma, ie-
rasties tiesā vai uzdot savu
dzīves vietu Liepājā četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos ,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Ns 206. 9529b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 22. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 293. un
sek. pantu, uz Teklas Boīskis
lūgumu viņas prasības lietā pret
Antonu Borski dēļ laulības šķir-
šanas, uzaicina atbildētāju Anto-
nu Borski, kura dzīves vieta
prasītājai nav zināma, ierasties
tiesā vai uzdot savu dzīves vietu
Liepājā četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos ,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 30. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. v. 0. Dzinters.
9530o Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 22. jūlija
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Jāzepa
Savatejeva lūgumu viņa prasības
lietā pret Emmu Savatejevu,
dēļ laulības šķiršanas, uzaicina
atbildētāju Emmu Savatejevu,
kuras dzīves vieta prasītājam

nav zināma, ierasties tiesa

uzdot savu dzīves vietu Liepājā
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".

Pie lūguma pielikti noraksti
no prasības lūguma un klāt-
pieliktiem dokumentiem.

Ja atbildētāja noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku un savu juridisku
dzīves vietu Liepājā neuzdos,
tiks nolikta tiesas sēde lietas
izklausīšanai aizmuguriski.

Liepājā, 1929. g. 30. jūlijā.
L. Ns 223. 9526b
Priekšsēd. b. v. O. Dzinters.

Sekretāra v. (paraksts).
Liepājas apgabaltiesas reģistr. nod.
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskam organizā-
cijām 17. panta pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 23. jūlija
lēmumu reģistrētā: Esperanto
biedrība „Estonto" ievesta bez-
peļņas biedrību un viņu savienību
reģistra I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Liepājā.
Liepājā, 1929. g. 27. jūlijā.

Reģ. nod. pārz. v. O. Dzintars.
9339o Sekretāra v. E. Speķis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,
uz lik. par laulību 77. p. pamata
ar šo dara zināmu, ka tiesa 1929.g.
4. jūlijā Gustava Jāņa d. Celjodta
prasības lietā pret Elizabeti Cel-
jodts, dzim. Semjonovs, par
laulības šķiršanu, aizmuguriski
nosprieda: ' laulību, noslēgtu
1917. gada 16. augustā Orlas
gub. Mcenskas apr. Dolgoje pa-
reizticīgo baznīcā starp prasītāju
Gustavu Jāņa d. Celjodtu un
atbildētāju 'Elizabeti Celjodts,
dzim. Semjonovs, atzīt par šķirtu.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
727. un 748. p. paredzētā laikā,
skaitot no izsludināšanas dienas,
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. Ns 832p/29.

Daugavpilī, 1929. g. 27. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
9409o Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1928. g.
9. novembrī uz Viļakas p_agasta
valdes lūgumu Domeniks Ādama
dēls Circenis atzīts par atrodo-
šosbezvēsts prombūtnē un uzdots
Viļakas pagasta padomei iecelt
aizbildnību par J^ezvēsts prom-
esošo Domeniku Ādama d. Circeni
viņa tiesību aizstāvēšanai un
mantas apsargāšanai. L. Ns 2428a

Daugavpilī, 1929. g. 26. jūlijā.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.
9340o Sekretāra v. J. Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka viņas
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
17.' maijā uz Pētera Onufrija d.
Protasova lūgumuNikifors Onu-
frija d. Protasovs atzīts par
atrodošos bezvēsts prombūtnē
un uzdots Brigu pagasta padomei
iecelt aizbildnību par bezvēsts
promesošo .Nikiforu Onufrija d.
Protasovu viņa tiesību aizstā-
vēšanai un mantas apsargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 26. jūlijā.
9341o L. Ns 3036a/29.
Priekšsēdētāja b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. ļ. Tiltiņš.
Liepājas 3. iec. miertiesnesis,

pamatodamies uz Annas Klieče
iūgumu un savu š. g. 18. jūnija
lēmumu, uzaicina 1928. g. 14. jū-
nijā Liepājā mirušās Trīnes,
Jāņa m. Taluts, dzim. Šmits,
mantiniekus, kreditorus, legatā-
rus, fideikommisārus un visas
citas personas, kurām varētu
būt kādas tiesības un prasības
uz atstāto mantojumu, pieteikt
savas tiesības un prasības mier-
tiesnesim sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Tiesības un prasības, kuras
nebūs pieteiktas minētā laikā ,
tiks atzītas par zaudētām uz
visiem laikiem. L. Ns 84.

Liepājā, 1929. g. 25. jūlijā.
9342o Miertiesnesis Sīmanis.

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušā 1913. g. 19.rhartā
Meikula Kazmira d. Gleizda
mantniekus pieteikt viņam savas
tiesības uz nelaiķa atstāto man-
tojumu sešu mēnešu laikā no šī
uzaicinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.".

Rēzeknē, 1929. g. 27. jūlijā.
9345o Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1401. p. un lik.'kop.
X sēj. 1. d. 1239. p. un pamato-
joties uz savu 1929. g. 26. jūlija
lēmumu paziņo, ka pēc 1919. g.
16. augustā 'mirušā Jevdokima
Merkuljeva, Baltinavas pa-
gastā, ir palicis mantojums, zemes
gabals ar nosaukumu ,,ferma
Veišegrīva", platībā 44,07 des.,
uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Vald. Vēstn.".

Baltinavā, 1929. g. 26. jūlija.
9352o C. 1. Ns 86/29.

Miertiesu v. i. (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušā 1919. g. 4. janvārī
Agapa Novikova mantniekus
pieteikt miertiesnesim savas
mantošanas tiesības sešu mē-
nešu laikā uz nelaiķa atstāto
mantojumu, skaitot no šī uz-
aicinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 27. jūlijā.
9346o Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis
uzaicina mirušā 1929. g. 18. jan-
vārī Ādolfa Indriķa mantnie-
kus pieteikt miertiesnesim savas
mantošanas tiesības sešu mēnešu
laikā uz nelaiķa atstāto man-
tojumu, skaitot no šī uzaici-
nājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 27. jūlijā.
9347o Miertiesnesis (paraksts).

Daugavpils 4. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu lēmumu no
1929. g. 25. jūlija un pamatoda-
mies uz civ. proc. lik. 1401. un
1402. p. un civ. lik. 10. s. 1. d.
1239. p., uzaicina 1929. g.9.martā
mirušā Šloma Arona d. Heins
mantniekus pieteikt savas man-
tojuma tiesības uz mantojumu,
kas palicis Daugavpils apr. Lī-
vānu pilsētā.

Mantojuma tiesības jāpieteic
pēc piekritības sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.
9348o Miertiesn. v. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Baltino-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1401. p. un lik. kop.
X sēj. 1. d. 1239. p. un pamato-
joties uz savu 1929. g. 26. jūlija
lēmumu, paziņo, ka pēc 1928. g.
8. janvārī mirušās Dortes Tadeuša
meitas Dauksts, Baltinavas pa-
gastā, Surikovas sādžā, ir palicis
mantojums, kustama un neku-
stama manta, uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas tie-
sības, pieteikt tās pēc piekritības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī". C. 1. Ne 87/

Baltinavā, 1929. g. 27. jūlijā.
9351o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Baltina-
vas iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1401. p. un lik. kop.
X sēj. 1. d. 1239. p. un pamato-
joties uz savu 1929. g. 26. jūlija
lēmumu paziņo, ka pēc 1929. g.
9. jūnijā mirušā Vincenta (Viken-
tija) Tadeuša d. Kašs, Baltina-
vas pagastā, Kašu sādžā, ir palicis
mantojums, kustama un neku-
stama manta, uzaicina visas
personas, kam uz šo mantojumu
vai sakarā ar to būtu kādas tiesī-
bas, pieteikt tās pēc piekritības
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.". C. 1. Ne 85/29.

Baltinavā, 1929. g. 27. jūlijā.
9353o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Rīgas 12. iec. miertiesnesis,
1929. g. 24.jūlijā, saskaņā ar akc.
sab. ,,Stikls" pilnv. zv. adv.
Alfrēda Ābeltiņa lūgumu un
savu lēmumu civillietā Ne 1103,
uz vekseļu lik. 77. p. pamata,
ar šo aizliedz izdarīt samaksu
pēc Arvēda Perlbacha 1929. g.
25. maijā akc. sab. ,,Stikls "
izdotā vekseļa par Ls 500, ar
maksāšanas termiņu š. g. 25. sep-
tembri un minētās sabiedrības
žiro uzrakstu, viena gada laikā,
skaitot no maksāšanas termiņa
dienas, un paziņo, ka šis vekselis
gājis zudumā.

Rīgā, .1929. g. 27. jūlijā.
9411o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas 12. iec. miertiesnesis,
1929. g. 24. jūlijā, saskaņā ar akc.
sab. ,,Stikls" piln. zv. adv.
Alfrēda Ābeltiņa lūgumu un
savu lēmumu civillietā Ns 1102,
uz vekseļu lik. 77. p. pamata,
ar šo aizliedz izdarīt samaksu pēc
Arvēda Perlbacha 1929. g.
25. maijā akc. sab. „StikIs"
izdotā vekseļa par Ls 500, ar
maksāšanas termiņu š. g. 25. sep-
tembrī un minētās sabiedrības
žiro uzrakstu, viena gada laikā,
skaitot no maksāšanas termiņa
dienas, un paziņo, ka šis vekselis
gājis zudumā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
9412o Miertiesnesis (paraksts),

Rīgas 12. iecirkņa mierties-
nesis, 1924. g. 24. jūlijā, saskaņā
ar akc. sab. „Stikls" pilnv. zv.
adv. Alfrēda Ābeltiņa lūgumu
un savu lēmumu civillietā Nsl 105,
uz vekseļu lik. 77. p. pamata,
ar šo aizliedz izdarīt samaksu
pēc Arvēda Perlbacha 1929. g.
25. maijā akc. sab. „Stikls"
izdotā vekseļa par Ls 500,—,
ar maksāšanas termiņu š. g.
25. septembri un minētās sa-
biedrības žiro uzrakstu, viena
gada laikā, skaitot no maksāšanas
termiņa dienas, un paziņo, ka
šis vekselis gājis zudumā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
9413ē Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ne 7, paziņo,
ka 1929. g. 21. augustā, pīkst. 1C
dienā, Rīgā, mazā Kalēju ielā
Ns 10/12, dz. 8, otrreizējā izsolē
pārdos Otto Kindta kust. mantu,
sastāvošu no rakstāmmašīnas
AEG ar galdiņu, rakstām-
galda, 3 kantora galdiem un
6 krēsliem un novērtētu par
Ls 460.

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

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
L. Ns 1143. 10193

Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g.' 22. augustā, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Daugavgrīvas ielā
Ne 28, dz. 3, pārdos Edvara
Matuševiča kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm un novēr-
tētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
10194 L. Ne 181

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo,
ka 1929. g.* 22. augustā, pīkst. *10
dienā, Rīgā, Slokas ielā Ne 12,
dz. 3, pārdos Jāņa Lūša kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm
un novērtētu par Ls 206.

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

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
L. Ns 1025. 10195

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo, ka
1929. g. 20. augustā, pulkšt. 10
dienā, Rīgā, Aspazijas bulvārī
Ns 4, veikalā, pārdos Hajas un
Borisa Gliksmaņu kust. mantu,
sastāvošu no Meijera leksikona
vācu valodā, 17 sējumos un
20 grāmatām ,,Kypci , nojumi-
iiecKOii skohomIh" un novērtētu
par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
10196 L. Ns 1255

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo, ka
1929. g. 20. augustā, pulks 't. 10
dienā, Rīgā, Merkeļa ielā Ne 5,
dz. 1, pārdos Jēka 'ba Otlana ku-
stamu mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par
Ls 400.

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

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
L. Ns 208 10197

Tiesu izp. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas 7. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
15. augustā, pulks't. 10 dienā,
Rīgā, Šķūņu ielā Ns 30/32,
II ūtrupē pārdos Johna Nelsona
kustamu mantu, sastāvošu no
veikala iekārtas, novērtētu pat
Ls 1200.

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

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
10201 Tiesu izp. L. Jakstinš.

Rīgas prēf. 11. iec. priekšnieks
izsludina par ned. nozaudēto
karakl. atvaļinājuma apliecību
Ns 5007, izd. no instruktoru ba-
taljona komandiera 1920. g. 3.au-
gustā ar Voldemāra Pētera d.
Maizīts vārdu, dzīv. Kalnciema
ielā Ns 88, dz. 6. 10145z

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
pildītājs par Liepājas pilsētas 1.
iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istaba Ns 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1030. p.
paziņo, ka 1929. g. 15. augustā,
pīkst. 10 rītā, Liepājā, Ungera
ielā Ns 4, dz. 5, tiks pārdota pirmā
atklātā ūtrupē kustama manta,
piederoša Alfrēdam Pente un
sastāvoša iz rakstāmgalda un
rakstāmmašīnas ,,Ideāl" un no-
vērtēta par Ls 250,—.

Liepājā, 1929. g. 5. augustā.
10162z Ns 312/29. g.

Tiesu izp. A. Korženeckis.

Augšpils pag. valde izsludina
par nederīgiem sadegušu uguns-
grēkā un nozaudētus šādus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšz. pasS
ser. KP Ns 004008, izd. n»
Augšpils pag. valdes 1928. g-
5. martā ar Jāna Kupcova vārdu;
2) zirgu pasi 'Ne 494/1294, izd.
no Augšpils pag. valdes 1926. g-
27. janv. ar Jāņa Kupcova vārdu;
un 3) kara klausības apliecību
Ne 5969, izd. no 7. Siguldas
kājnieku pulka ko-ra 1929. g-
27. mājā ar Aleksandra Kup-
cova vārdu. 9263b

Pirmie divi dokumenti_ sade-
guši ugunsgrēkā un pēdējais
nozaudēts.

JJefg«svas pilsēta»
dsĒsatM^zes toe&mška
ziņo atklātībai, ka 1929. g_
22. augustā, pīkst. 10 rītā,Uguns-
dzēsēju telpās, Muzeja laukumā

Ne 3, —

pBrd. atklāta vai āksolīšanB
dažādas bankā ieķīlātas un līdz
š. g. 1. jūlijam nepagarinātas urt
neizpirktas zelta un sudraba,
lietas, velosipēdus, šuj- un rak-
stāmmašīnas, separatorus, auto-
mobili, motocikletu, drēbes, veļu.
u. c.

Nokavēti maksājumi par zelta
un sudraba lietām nokārtojami
vēlākais līdz 19. augustam. Zem-
provīgas zelta un sudraba lietas
tiks no proves valdes salauztas.

Torga dienā bankas operācijas
nenotiks. 10151z Valde-

PAZIŅOJUMS.
1929. g. 19. jūlijā finanču mi-

nistris apstiprinājis Mežu izman-
tošanas akciju sabiedrībai ,,La-
tvijas koks" statūtu §37.grozījumu, saskaņā ar kuru sabiedrī-,
bas darbības gads skaitās no>
1. oktobra līdz 30. septembrim

nākošā gadā.
Tirdzniecības nodaļas priekšu,

v. i. P. Kalnozols.
10183z Revidents R. Bērziņš.

Daugavpils pilsētas policijas 1»
iecirkņa priekšnieks paziņo, ka
1929. ' g. 26. augustā, plk ' st. 11,
Virsnieku ielā Ns 12, pārdos,
vairāksolīšanā Fricim Lasenber-
gam piederošas sekošas mantas:
vienu limuzīnu „Tudor". 10146z:

Minētās mantas varēs apskatīt
ūtrupes dienā uz vietas.

PAZIŅOJUMS.
1929. g. 2. augustā finanČK mimstns apstiprinājis statūtus Ku?niecības akciju sabiedr. , Mauta"kuras mērķis ir: "
1) nodibināt un uzturēt prečuun pasažiem tvaikoņu satiksmistarp Latvijas un ārzemes ostām-2) izmantot tvaikoņus un cituspeldošus līdzekļus, būvēt, rentēt '

ierīkot un ekspluatēt sabi edribaš
mērķiem atbilstošas ēk?s un "
mēchaniskas ieta'ses preču ie-
kraušanai un izkraušanai.

So mērķu sasniegšanai sabie-drība iegūst , pārdod un nomā
tvaikoņus un citus kuģus , atver
nodaļas, kantorus, aģentūras , vei-kalus un noliktavas kā Latvijā
tā ari ārzemēs.

Sabiedrības pamatkapitāls Ls
100.030,—, kas sadalās 20"0 akci-
jās, pa Ls 500,— katra.

Valdes sēdeklis atrodas Rīgā
Sabiedrību dibina sekosi pilsoņi t

1) Latvijas pilsonis Augusts
Ozols, Rīgā, Ķemerejas ielā' 7/9
dz. 3;

2) Latvijas pilsonis Fridrichsr
Sreters, Rīgā, Hanzas ielā 4
dz. 48;

3) Latvijas pilsonis Kārlis Kro-
nenbergs, Rīgā, L. Pils iela t&jdz. 1 :

4) Latvijas pilsonis Džems Mil-
lers, Rīgā, L. Kalēju ielā 9, dz. 3;

5) Somijas pilsonis Ni .klasHeim-
birgers, Rīgā, Vaļņu ielā
dz. 18.

6) Somijas pilsonis N'kolaus
Heimbirgers, Rīgā, Vaļņu itin 35.

Tirdzniecības nodaļas priekšu,
v. i. P. Kalnozols.

10182z Revidents R. Bērzinš.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 13. augustā, plk 'st. 11
dienā, Rīgā, Avotu ielā Ns 6,
dz. 2, pārdos vairāksolīšanā
Šadovska, Rubinu kust. mantu,
novērtētu par Ls 576,— un sa-
stāvošu no fliģeļa, viņu dažādu
nodokļa parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
10175 Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. augustā, plkšt. 12
dienā, Rīgā, Elizabetes ielā Ns 18,
dz. 3, pārdos vairāksolīšanā Hof-
mans, Jēkabs kustamu mantu,
novērtētu par Ls 240,— un sa-
stāvošu no mēbelēm, viņa 1927. g.
ienāk, nodokļu parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
10174 Piedzinējs P. Zaķis.

Nodokļu departamenta dazadu
maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 1929. g. 14. augustā, pīkst. 'l 1
dienā, Rīgā, Kurmanova ielā
Ns 15, fabr., pārdos vairāksolīšanā
Kampe, Oskars un Simons, Pētera
kustamu mantu, novērtētu par
Ls 1400,— un sastāvošu no
mašīnām, viņu dažādu nodokļa
parāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 7. augustā.
10173 Piedzinējs P. Zaķis.

Latgales apgabaltiesas Maltas
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
kop. X sēj. 1. d. 1239. p. un

pamatojoties uz savu 1929. g.
27. jūlija lēmumu, paziņo, ka
pēc 1928. g. 20. oktobrī mirušā
Jevgeņija Leva d. Žigunova,
Maltas pagastā, Štikānu sādžā
ir palicis mantojums, uzaicina
visas personas, kam uz šo man-
tojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas „Valdības Vēstnesī".

Maltas pag., Borovajas s.,
1929. g. 27. jūlijā. C. L. Ns 671.

9415ē Miert. v. A. Martinaitis.

Rīgas 12. iecirkņa mierties-
nesis, 1929. g. 24. jūlijā, saskaņā
ar akc. sab. ,,Stikls" pilnv. zv.
adv. Alfrēda Ābeltiņa lūgumu
un savu lēmumu civillietā Nsl 104,
uz vekseļu lik. 77. p. pamata,
ar šo aizliedz izdarīt samaksu
pēc Arvēda Perlbacha 1929. g.
25. maijā akc. sab. ,,Stikls "
izdotā vekseļa par Ls 500,—,
ar maksāšanas termiņu š. g.
25. septembrī un minētās sa-
biedrības žiro uzrakstu, viena
gada laikā, skaitot no maksā-
šanas termiņa dienas, un paziņo,
ka šis vekselis gājis, zudumā.

Rīgā, 1929. g. 27. jūlijā.
9414ē Miertiesnesis (paraksts).



Liepājas-Aizputes apr. pnekšn.

1. iec. palīgs izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latv. lekšz. pasi
Ns 12633, izd. no Liepājas apr.
priekšu. 2. iec. pal. 1923. g.
22. dec. ar Margrietas-Matildes
Jēkaba m. Pirkulis vārdu. 9433o

Ugāles virsmežniecība
p ārdos mutiskā izsolē 1929. g. 27. augustā , Ugāles viesnīcā pie

Ugāles stacijas,
nojaukšanai šādas nederīgas valsts ēkas.

IT ~
« . - Nover- pi?n Novads un apgaita Ēkas nosaukums tējums -c J, zīmes<u Ls
>_

II iec. mežniecībā.
Zūru novads.

1 Ns 14. Kalniņa pirts 10
2 ,, 17. Boldera saimniec. ēka 5
3 „ 18. Priednieka .... kartupeļu pagrabs 5

III iec. mežniecībā.
Puzenieku novads.

4 Uz Jaunnieku mežsarga
dienesta zemes .... labības šķūņa

koka daļas 153
I iec. mežniecībā.
Puzenieku novads.

5 Ns 40. Šādiņu mājā . . . dzīvojamā ēka 197
6 ,, 40. Klāvdangas m. . . saimniec. ēka 64
7 „ 40. „ „ . . cūku kūts 10

IV iec. mežniecībā.
Puzes novads.

8 Ne 34. Strīķa saimniec. ēka 95
9 „ 38. Kainiņa dzīvojamā ēka 253

V iec. mežniecībā.
Zlēkstendes novads.

10 Uz mežziņa dienesta zemes
objekta' rija-šķūnis 199

VII iec. mežniecībā.
11 Ns 30. Krišiņa saimniec. ēka 11

Izsole sāksies pikst. 12 dienā.
Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai

10% drošības naudu no novērtētas summas, kura pēc nosolīšanas
jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas. Skaidrā naudā iemak-
sātas drošības naudas tiks ieskaitītas pēdējā maksājumā. Par
pārdevumiem rakstiski līgumi nav slēdzami, ja pircējs visu pirkuma
summu samaksā ne vēlāk kā mēneša laikā pēc izsoles dienas. Pir-
cējam ēku atrašanās vieta pēc nojaukšanas jānotīra.

Virsmežniecība patur sev. tiesības noņemt no izsoles izsludi-
nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 10153 Ugāles virsmežniecība.

\ Tilzas pag. valde izsludina
! par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. KP Ns 005369/569, izd.
no Tilzas pag. valdes 1928. g
8. febr. ar Mironova Feodosija
vārdiu 9268b

Višķu pag. valde izsludina pat
nederīgu nozaudēto Latvijas iekšz.
pasi ser. JV Ne 000847, izd. ne
Naujenes pag. valdes 1928. g.
2. okt. ar Ns 5847 Annai Varna-
veja m. Leonovs. 9270b

Jēkabpils apr. priekšn. pal. 2.iec.
izsludina par,nederīgu nozaudēto
velosipēda atļauju Ns 189 1929. g.,
izd. no Jēkabpils apr. priekš-
nikea pal 2. iec. 1929. g. 20. apr.
ar Jāņa Eduarda d. Burkāna
vārdu. ' 9434o

Liepājas-Aizputes apr. priekšn.
1. iec. palīgs izsludina par nede-
rīgu nozaudēto Latv. iekšz. pasi
ser. LT Ns 009776, izd. no Gavie-
zes pag. valdes 1927. g. 25. nov.
ar Kaspara Lutera vārdu. 9432o

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 18083, kā
nozaudētu, izd. 1928. g. 4. janv.
ar Ernas Puškevic vārdu.

L 2851 10191

valkas apr, priekšnieka pal.

1. iec. paziņo, ka Valkā, Varoņu
ielā Ne 18, pie Eduarda Daugula
atrodas zirgs ar šādām pazīmēm:
Saini brūns, apm. 4 gadus vecs,
zvaigzni pierē, kreisajā pusē se-
dulkas vietā neliels sirms planku-
miņš, 155 cmtr. augsts. Ja kā-
dam zirgs ar minētām pazīmēm
būtu zudis vai noklīdis, ar
noteiktiem pierādījumiem par
zirga piederību jāgriežas viņam
kancelejā, Valkā, Rīgas ielā 3,
triju mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī", zirga saņem-
šanai, pretējā gadījumā tas tiks
atzīts par Dauguļa īpašumu un
zirga pase izdota uz Dauguļa
vārdu. ' 10166z

Skolu departaments ziņo, ka
pazaudēta II Rīgas pils. vidus-
skolas 1923. g. 16. jūn. Kārlim
Mālītim izsniegtā gatavības apl.
Ns 002830, kuru skaitīt par ne-
derīgu. 10179i

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Parka ielā Ne 4,
dz. 13, pārdos vairāksolīšanā
Joffe Vuifa ieķīlāto kustamu
mantu, novērtētu par Ls 863,93
un sastāvošu no dzīvokļa iekārtas,
viņa dažādu nodokļu parāda
segšanai.

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
10198 Piedzinējs J. Merksons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. augustā, pulkst. 12
dienā, Rīgā, L. Peldu ielā Ne 23
un Lāčplēša ielā Ne 52/54, pārdos
vairāksolīšanā Haita Leiba kust.
mantu, novērtētu par Ls 1241,31
un sastāvošu no 30 maisiņu
miltu, viņa 1923. g. °/ n peļņas
nodokļu p'arāda segšanai.

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
10200 Piedzinējs J. Merksons.

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 15. augustā, pīkst. 12
dienā, Rīgā, Marijas ielā Ne 13,
pārdos vairāksolīšanā Rabinoviča
Hirša kustamu mantu, novērtētu
par Ls 1589,— un sastāvošu m
40 uzvalkiem, viņa 1928. g.
°/0 peļņas nodokļa ' parāda seg-
šanai.

Rīgā, 1929. g. 8. augustā.
10199 Piedzinējs J.Merksons.

Rīgas prēf. 7. iec. priekšnieks
izsludina par nozaud. šādas kara-
klausības apl. ar vārdiem: 1) Ge-
orgs Šmits, Cēsu apr. apsardz.
pr-ka apl. Ne 209 no 1919. g.
20. nov.; 2) Nikolajs Abelis,
Liepājas kara apr. pr-ka apl.
Ne 18704 no 1924. g. 31. okt.;
3) Alfrēds Petersens, Vidzemes
art. pulka kom-ra apl. Ne 518
no 1924. g. 10177z

Rīgas prēf. 8. iec. priekšnieks
izsludina par ned. velosipēda
braukšanas atļ. Ns 937, izd. š. g.
15. maijā Rīgas prēf. 8. iec. ar
Voldemāra Vīkis, dzim. 1912. g.
vārdu. 10178z

Varakļānu pag. valde izsludina
par nederīgiem zemāk minētos
dokumentus, kas pieteikti par
nozaudētiem: 1) Latvijas iekšz.
pasi ser. NK Ns 021221/221,
izd. no Varakļānu pag. valdes
1927. g. 15. dec. ar Jāņa Jana d.
Stroda vārdu; 2) Latvijas iekšz.
pasi ser. NL Ns 023721/2121,
izd. no Varakļānu pag. valdes
1928. g. 29. martā ar Antona
Staņislava d. Stroda vārdu;
3) Latvijas iekšz. pasi ser. MK
Ne 010865/4965, izd. no Vara-
kļānu pag. valdes 1928.g. 15. sept.
ar Daniela Gerasima d. Kuzne-
cova vārdu; un 4) Latvijas iekšz.
vecā parauga pasi Ns 2372, izd.
no Varakļānu pag. valdes 1922. g.
4. okt. ar Donata Jura d. Justa
vārdu. 9269b

Ābeļu pag. valde, Jēkabpils apr.,
izsludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi ser. LA Ne 001968,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
8. jūn. ar Jāņa-Roberta Burkāna
vārdu; 2) apliecību Ns 1068, izd.
1929. g. 6. maijā no šīs pag.
valdgs ar Jāņa Burkāna vārdu un
3) apliecību Ne 372 par iesaukša-
nas atlikšanu aktīvā kara diene-
stā līdz 1930. g. 1. februārim ar
Jāņa-Roberta Burkāna vārdu,
izd. no Jēkabpils-Ilūkstes kara
apr. priekšn. 1929. g. 14. janvārī

Jaunlaicenes pag. valde izslu-
dina par nederīgu nozaudē _
Latv. iekšz. pasi Ne 1937, izd. nofl
šīs pag. valdes 1922. g. 5. okt.l
ar Alvīnes Sīmaņa m. Ābers.B
dzim. Barons, vārdu. 9376o|

Dzelzceļa ft materiāla apgāde
izsludina rakstiskas izsoles:

1929. g. 21. augustā 1) uz kvēpiem Holandes, pulverī — 2000 kg.
2) uz umbru dabisku, pulverī — 500 kg.
3) uz svina baltumu, pulveri — 2500 kg.
4) uz svina baltumu, eļļā — 3000 kg.

1929. g. 22. augustā uz sliedēm „LS" tīpa — 520 m.ton. pēc
rasējuma.

1929. g. 26. augustā uz kar'oolinēju, vienkāršo — 5000 kg.
1929. g. 26. augustā uz drezinām ar sviru mechanismu, lodīšu

gultnēm, tērauda asīm — 6 gab.
un rakstisku sacensību:

1929. g. 22. aug. uz 1) aizbīdņiem priekš 20 atm. ūdensspiediena,
līdzīgus Bopp & Reuther katal. Ns 34 —
9 gab.

2) pašdarbojošu pludiņu vārstuli, līdzīgu
Bopp & Reuther katal. tabelei 47, fig. 1 —
1 gab.

3) ūdensvārstuli, līdzīgu Bopp & Reuther
katal. tab. 45, fig. I.

Izsoļu un sacensības sakums pīkst. 11 rītā. Dalībniekiem jā-
iemaksā 5°/0 drošības nauda no niedāvājumu vērtības. Tuvākas
ziņas dzelzceļu virsvaldē Oogoļa iela Ns 3, ist. 103. 2* 1.2857

jarnleclbns departamenti
izdos 1929. g. 19. augustā, pulkst. 12, jauktā izsolē

noliktavu kapitālremonta un braucamo ceļu
bruģēšanas darbus Finanču ministr. Galvenās
linu noliktavās, Rīgā, Ķišezera ielā JVs 11.

Drošības nauda uz izsoli kapitālremonta darbiem Ls 3000 un
bruģēšanas darbiem Ls 1500. L 2866 2* 10189

Tuvāki paskaidrojumi un noteikumi Jūrniecības departamenta
techniskā daļā, Rīgā, Valdemāra ielā Ns l-a, po pulkst. 9—13.

Jiuldīģas valsts viāussĒtolai
vajadzīgs

zīmēšanas mūoloiāļs
14 stundām nedēļā ar klases audzināšanu.

Jāpieteicas līdz š. g. 17. augustam. L 2865 10188



Rīgas Preču stacijas pr-Ks
ka š. g. 13. un 14. augustā,

pulksten 10, Rigas Preču stacijā

pārdos ūfrupē
šādus no saņēmējiem

neizpirktus sūtījumus un
atrastas mantas.

1) 1 mc. siļķes sālītas sv. I58kg
pēc sūt. Rīga-Preču-Zilupe Ns
325755, nosūt. S. Gutmans, saņ.
F. Fridmans:

2) 53 gab. stimbani egles, gar.
2mtr., resn. 18 cm, sv. 927 kg,
pēc sūt. Kandava-Rīga-Krasta
Ns 6359, nosūt. A. Ackermans,
saņ. Aronsons un Gurevic.

3) 6 ms. tukšas pudeli.
sv. 398 kg, pēc sūt. Rēzekne I -
Rīga-Preču Ne 499615, nosūt.
V. Nekrasevič M. Garanči, saņ.
dubl. uzr.;

4) 1 kst. stikla trauki sv. 63 kg,
pēc sūt. Daugavpils 1 pr.-Rīga-
Preču Ns 65651, nosūt. D. Gut-
ners, san. dubl. uzr.;

5) 52 ms. lupatas ne zīda, sv.
1680 kg, pēc sūt. Eesti-Rīga-
Preču Ne 454110, nosūt. H. Mine,
saņ. dubl. uzrād. ;

6) 1 kst. tukšas pudeles stikla
liet. sv. 60 kg, pēc sūt. Daugav-
pils I - Rīga-Preču Ne 65171,
nosūt, transp. kant. „Ekspres",
san. dubl. uzr.;

7) 1 kāst. zeme, vienkārša
dārza sv. 5 kg, pēc sūt. Blīdene-
Rīga-Preču Ne 397824, nosūt.
A. Skrūze, saņ. dubl. uzr.;

8) 1 mc koka lietota sv. 37 -kg
pēc sūt. Piebalga-Rīga-Preču Ns
498972, nosūt. V. Arnis, saņ.
dubl. uzr.;

9) 2 mc. koka liet. sv. 97 kg
pēc sūt. Daugavpils I pr.-Rīga-
Preču Ne 64857, nosūt. J. Gand-
lers, saņ. dubl. uzr.;

10) 5' mc. koka liet. sv. 162 kg
pēc sūt. Piebalga-Rīga-Preču Ne
499066, nosūt. J. Ukkis, saņ.
dubl. uzr.;

11) 1 mc. koka liet. sv. 37 kg
pēc sūt. Žiguri-Rīga-Preču Ns
38482, nosūt. H. Kochs, saņ.
dubl. uzr.;

12) 1 mc. koka liet. sv. 16 kg
pēc sūt. Jaunlatgale-Rīga-Preču
Ne 75974, nosūt. M. Meierovics,
san. dubl. uzr.;

13) 4 kst. koka liet. sv. 116 kg
pēc sūt. Valka-Rīga-Preču Na

59222, nosūt. Valkas pat. biedr.
.Nākotne", saņ. dubl. uzr.;

14) 1 kst. koka liet.redeļveidīga,
sv. 23 kg pēc sūt. Tukums 1-Rīga-
Preču Ne 73040, nosūt. ,,Tukuma
Dzelz. iaņ. dubl. uzr.;

15) 1 kst. koka liet. sv. 20 kg
pēc sūt. lnčukalns-Rīga-Preču
Ne 7136, nosūt. A. Vigants, san.
dubl. uzr.;

16) 1 kst. koka liet. sv. 24 kg
pēc sūt. Steude-Rīga-Preču Ne
74836, nosūt. Stendes pat. b-ba
,,Laucinieks ", saņ. stikla fabr.
,,Feniks ";

17) 4 kst. liet. sv. 46 kg pēc
sūt. Koknese-Rīga-Preču ;
nosūt. A. Zariņš, san. dub. uzr.:

18) 3 kst. koka liet. sv. 92 ke
pēc sūt. Jaunkalsnava-Rīga-Prcču
Ns 47948, nosūt. F. Skolnieks,
san. dubl. uzr.;

19) 12 kāst. koka liet. sv.
346 kg pēc sūt. Jaunkalsnava-
Rīga-Preču Ne 47947, nosūt.
F. Skolnieks, san. dubl. uzrād.;

20) 12 ksr. koka liet. sv.
101 kg pēc sūt. Jaunkalsnava-
Rīga-Preču Ne 47946, nosūt.
F. Skolnieks, saņ. dubl. uzr.

21) atrastas mantas: 1 sn.
ar dažādiem priekšmetiem Kok-
neses stac. š. g. 25. maijā;

22) 1 spieķis koka. 1 naudas
maks melns ādas jauns ar piede-
rumiem Juglas stac. š. g. 6. martā.

Rīgas preču stacijas priekšn.
10187z Putnis.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

•š. &. -š. 6iedri6«BS
3'cfģavtMs mednim
dara zināmu interesentiem, ka
nodaļas izsludinātā mantu izloze
1929. g. 28. jūlijā

NENOTIKA,
kamdēļ uzaicinām biļešu īpaš-
niekus saņemt atpakaļ naudu par
pirktām biļetēm 3 mēnešu laikā
Jelgavā, Tautas namā, Kr. Ba-
rona ielā 10, otrdienās, trešdienās
un piektdienās no pīkst. 8 līdz 10.
10076z Valde.

Biedrība

„Bērnu draugs"
ina att. zināšanai, ka š. g

4. augustā Edinburgas jūras pa-
v.ljonā notikušā izlozē vinnesti
krituši uz šādiem numuriem:

16, 34, 63, 107, 115, 134 149
160, 228, 304, 331, 349, 360 *
400, 411, 427, 450, 546. 579'
592, 596, 634, 643, 658, 843 902*
929, 942, 977, 986, 997 10is'
1097,. 1128, 1147, 1205, 1213'
1214, 1219, 1267, 1346, 1362'
1381, 1423, 1462, 1475, 1480'
1494, 1512, 1539, 1552, 1559'
1575, 1617, 1648, 1717, 1733'
1739, 1745, 1750, 1772 1797*
1860, 1941, 1945, 1966, 1994
2001, 2104, 2122, 2127, 2190 '
2194, 2215, 2399, 2402, 2403 '
2468, 2469.

Vinnesti saņemami ikdienas
no pulkst. 3—4 pie zobārsta
Rabinoviča kundzes, Edinburgas
prospektā Ne 8. 10176z

Cēsu apr. priekšn. pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem šādus
nozaudētus dokumentus: 1) Latv.
iekšz. pasi ser. CN Ns 005176,
izd. no Cēsu apr. priekšn. pal. Liec
1928. g. 11. jūn. ar Matildes
Gailis vārdu; 2) Latv. iekšz. pasi
ser. CN Ne 004341, izd. no Cēsu
apr. priekšn. pal. 1. iec. 1928. g.
25. apr. ar Aleksandra Klaumanis
vārdu. 9435o

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgu sadegušo kara klau-
sības apliecību Ne 23806,' izd. no
Ludzas kara apr. priekšn. 1924. g.
ar Nikodēma Kivlana vārdu,
dzim. 1891. g. 9438c

Mērdzenes pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latv.
iekšz. pasi ser. MP Ns 006453,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
reģ. Ns 956 ar Antona Gailana
vārdu. 9439n

Madlienas pohc. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
velosipēda braukšanas atļauju
Ns 17, izd. 1929. g. no Madlienas
polic. iec. pr-ka 1929. g. 11. apr.
ar Slaguna Arvida vārdu. 9364b

Lutriņu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto II! daļas
rezervistu apliecību Ne 2336,
izd. no Aizputes-Kuldīgas kara
apr. pr-ka 1926. g. 11. janvārī
ar Kārla Mikeļa d. Groskopa
vārdu. 9368b

Gauru pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. KZ Ne 010560, izd. no
Gauru pag. valdes 1928. g.
19. dec. ar ļāņa Petrova v. 9369b

Dubultu ev.-lut. draudzes dāmu
komitejas

mantu izlozes 1929. g. 4. augustā
vinnestu saraksts.

Vinnējušas šādas biļetes:
27, 29, 53, 72, 79, 84, 85, 92, 94,

101, 109, 112, 148, 149, 159, 160,
175, 202, 208, 209, 216, 225, 249,
260, 280, 298, 319, 341, 342, 3)9,
383, 331, 401, 417, 449, 482, 498,
510, 534, 543, 560, 578, 617, 655,
671, 685, 696, 7)7, 733, 765, 774,
814, 833, 861, 877, 894, 900, 917,
920, 934, 938, 962.

1016, 33, 35, 36, 41, 72, 85,
101, 107, 128, 129, 138, 159, 183,
190, 191, 225, 239, 241, 247, 278,
291, 317, 324, 359, 372, 373, 387,
391, 408, 409, 416, 421, 422, 476,
481, 487, 499, 517, 522, 540, 545,
548, 553, 560, 571, 617, 623, 628,
637, 658, 659, 673, 675, 700, 703,
723, 743, 750, 759, 794, 797. 800,

801, 810, 813, 822, 831, 856, 86!,
870, 876, 927, 930, 940, 954, 992,

2045, 46, 62, 64, 67, 90, 92,
129, 159, 209, 220, 260, 279, 292,
296, 33 ), 335, 350, 371, 388, 419,
427, 444, 465, 478, 480, 481, 488,
502, 5(7, 520, 546, 547, 555, 567,
575. 578, 608, 746, 781, 790, 798,
805, 817, 827, 832, 836, 853, 887,
891, 920, 929, 949, 959, 969, 971,
S85.

S002, 7,8, 9, 17,54,56, 73, 96,
124, 141, 143, 149, 158. 188, 192,
256,263, 289, 339, 326, 334, 355,
359, 304, 386, 410, 424, 492, 496,
510, 525, 564, 588, 604, 611, 612,
641, 657, 658, 662, 667, 674, 688,
706, 723. 73:3, 758, 761, 819, 835,
836, 845, 851, 870, 893, 894, 915,
938, 940, 949, 989.

4022, 24, 25, 41, 44, 85, 91, 93,
95, 98, 103, 118, 125, 145, 151,
154, 168, 220, 225, 264, 271, 275,

14, 363, 366, 370, 401, 412,
10, 446, 450, 458, 462, 493,

497, 507, 536, 549, 555, 565, 585,
595, 596, 608, 611, 616, 622, 624,
644, 664, 668, 672, 678, 706, 709,
729, 737, 752, 785, 795, 816, 828,
833, 836, 856; 882 923, 928, 948,
950, 967, 979, 987.

5020,33, 88, 90, 127, 138, 142,
190, 209," 231, 236, 240,-242, 246,
254, 256, 258, 272, 295, 298, 304,
336, 339, 343, 370. 404, 431 ', 438,
444, 492, 493, 515, 516, 524, 528,
539, 545. 562, 586, 603, 618, 634,
657, 663, 673, 697, 70.3, 709, 711,
713, 722, 728, 735, 744, 761, 767,
769, 803, 815, 828, 832, 847, 861.
863, 896, 902, 916, 935, 941, 972i
989.

6002, 13, 20, 22, 29, 62, 70, 73,
112, 177, 181, 184, 195, 218, 233,
243, 249, 273, 291, 292, 310 315,
372, 374, 375, 378, 381, 391, 425,
447, 449, 479, 491, 503, 508 550
553. 578, 608, 627, 684, 695, 716,
779, 787, 820, 836, 837, 850, 870,
876, 8S0, 915, 919, 925, 935. 94l!
953. 972.

7005 , 15, J6, 23, 73, 77, 84
89,91 ,96, 129, 130, 142, 152, 156
172, 180, 191, 194, 218 ,219, 234,
274, 276, 284, 299, 303,305, 309!
322 , 328 ,329 , 356, 357 , 361 , 373!
408, 440 , 443, 455, 460 , 463, 504
516 , 520 ,523 , 539 , 562, 584, 587589 , 614, 618, 637 , 664, 699, 701
705; 718, 724 , 739, 747, 749, 750.
761, 766 , 780, 788, 793 , 798 , 825!
839, 887,898, 913, 921 , 930, 937!942. 954. 958. 968. 976. 980.

8003, 19. 24, 30, 41 , 82, 103
105, 114. 115 , 122, 138, 148, 158,
160, 186, 197, 206, 209 , 256, 312

$53, 368 , 379, 383, 388, 39l!412 , 421 , 443, 468,476 , 485, 487
495, 501, 523, 525, 530 , 537. 538
546, 550, 571, 575, 585 , 592, 609
632,659, 670, 678, 698 , 705, 708711 ,712, 752 , 759 , 761 , 762 774
780 ,808 , 828, 829, 838 , 839 862
879, 890, 898, 899!904, 933, 943 ,948989.

,9024 , 26, 28 , 35 , 45 , 51, 58
64, 73, 77, 81, 109, 137, 182
186, 189, 208, 216 , 227 , 250 , 254,259, 264, 283, 284, 306, 313 , 371
372, 375, 378, 424, 430 , 436, 437,439, 444, 446 , 493,499, 509, 546,550,560, 574, 579 ,599, 608, 631
652, 655,658, 665 , 668, 671, 679
697 , 716 , 770, 772, 790, 805, 878,
882, 887, 907, 909, 912 , 919, 925
977, 986, 989, 995.

Vinnesti tek izsniegti Dubultos
draudzes mājā pie Dubultu baz-
nīcas ikdienas no pīkst. 3—6
dienā. Vinnesti izņemami 1 mē-
neša laikā no izsludināšanas diena

10129b Valde.

Gauru pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
pasi ser. KZ Ne 010561, izd.
no Gauru pag. valdes 1928. g.
17. jūlijā ar Anastasijas Petrovs
vārdu. 9370b

Gaigalavas pag. valde, Rēzeknes
apr., izsludina par nederīgu kara
klausības apliecību Ns 5377, izd.
no Ludzas kara apr. pr-ka 1920. g.
12. dec. ar Eduarda Pieša vārdu

kupa bij izd. viņam kā nederīgam
kara dienestam. 9371b

Plāteres pag. valde izsludina
par nederīgu sadegušo Latvijas
iekšz. pasi ser. Ne NZ 021530,
izd. no šīs pag. valdes 1928. g.
17. janv. ar Annas Strauss
vārdu. 9367b

Rīgas cementa fabrikas
C. Ch. Schmidt A/S,

valde sasauc uz statūtu pamata
1929. g. 24. augustā, pīkst. 5
pēc pusd.,

ārkārtēju pilnu sapulci,
kas notiks sabiedrības kantorī,
Rīgā, mazā Svaru ielā Ne 1.

Dienas kārtība:
Jauns akciju izlaidums un tā

apmēra un nosacījumu noteikšana
KU84z Valde.

Latvijas skolotāju 2. krāj-aiz-
devu sabiedrība izsludina par ned.
nozagto noguldījumu zīmi Ns 78
par Ls 2000,—, izd. 1929. g.
6. jūlijā Fridrichain Kārkliņam.

Tirdzniec. un rūpniec. akc. sab.

,Auta"
otrā kārt. vispār,

gada sapulce
sasaukta 1929. g. 30. augustā,
pīkst. 6 vakarā, sabiedrības telpās
alr. Rīgā, Skolas ielā Ns 4.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Vaidēsim revīzijas kommisijas

ziņojumi.
3) Bilances uz 1928. g. 31. dec.

apstiprināšana,
4) Vēlēšanas.
5) Dažādi priekšlikumi.
10181z Valde.

Piezīme. Šī sapulce pēc sabie-
drības statūtu 60. § ir pilntiesīga
spriest par dienas kārtībā liktiem
jautājumiem, neskatoties uz sa-
nākušo akcionāru skaitu.

Kabiles pag. valde izsludina par
nederīgiem šādus nozaudētus do-
kumentus : 1) no nezināmas perso-
nas aiznestu Latv. iekšz. pasi
ser. LP Ne 013701, izd. no šīs
pag. valdes 1927. g. 24. nov. ar
Līnas-Emilijas-Vēras Laumanis
vārdu un 2) Latv. iekšz. pasi
Ns 19462/283745, izd. no Rīgas
prēf. 1927. g. ar Lības Galdiņš
vlrdu. 9553o



Mežu departaments

,.Valdības Vēstneša" 1929. g. 177. numura pielikums

pārdos jaukta izsolē 1929. g. 9. oktobrī, Rīgā, Merķe|a ielā Nr. 13, Latviešu biedrībā
augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:
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Ainažu virsmežniecībā.

Ainažu 1. iec. mežniecībā.

Ainažu novadā.
1. Briežlaužna 2. apg. 1929. g. cirsmas:

_ kv. 10,' atd. 2 un 3, kv. 45, at. 1 un 2 10,73
2. Ēkaju 3. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 43,

atd. 1, kv. 44, at. 1 4,76 —

Rūjienas III novadā.
3. Silbērza4. apg., 1929. g. cirsmas; kv. 1,

atd. 1 un 2, kv. 3, atd. 1—3 14,47 —

Ainažu novadā.
4. Apšukalna 5. apg., 1929. g. cisrmas: kv.

28, atd. 1 un 2, kv. 34, atd. I, kv. 35,
atd. 1 16,13 -

5. Rctsepa 6. apg., 1929. g..cirsmas: kv. 71,
atd. 1, kv. 72, atd. 1 un 2 .... 7,48 —

Rozēnu II iec. mežniecībā.
Rūjienas III novadā.

6. Bērza 7. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 5,
atd. 1 un 2, kv. 6, atd. 1, kv. 7, atd. 1,
kv. 8, atd. 1 6,86 —

7. Painītes 8. apg., kv. 11, c. 1929. g., atd. 1,
kv. 13, c. 1928. g., atd. 1 un 3. . . . 6,83

Rozēnu novadā.
8. K'ša 11. apg., 1930. g. cirsmas: kv. 15,

atd. 1, kv. 26, atd. 1, kv. 27, atd. 1.. 4,25 —
9. Dzērvītes 12. apg., kv. 40, c. 1926. g.,

atd. l,kv. 46, c. 1926. g., atd. l,kv. 41,
c. 1927. g., atd. 1, kv. 45, c. 1927. g.,
atd. 1, kv. 46, c. 1927. g., atd. 1 . . 10,50 —

10. Dzērvītes 12. apg., kv. 43, c. 1928. g.,
atd. 1, kv. 44,' c. 1928. g., atd. I, c.
1929. gi, atd. 1 un 3 (uz fondā ieskaitī-
tām zemēm) 7,34 —

Dripatas novadā.
11. Dzērvītes 12. apg., kv. 8, c. 1928. g.,

atd. 1 0,90 —

Puršenu novadā
12. Kammas 13. apg., kv. 23, c. 1929. g.,

atd. 1 5,65 —
Vilzenu novadā.

13. Megras 14. apg., kv. 7, c. 1929. g., atd. 1 1,09 —

Ungurpils III iec. mežniecībā.
Ungurpils novadā.

14. Uciema 15. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 79,
atd. 1, kv. 106, atd. 1 7,10 —

15. Stirnas 20. ajīg., 1929. g. cirsmas: kv. 46,
atd. 1, kv. 47, atd. 1, kv. 49, atd. 1 . . 5,60 —

16. Korbes 21. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 38,
atd. 1, kv. 52, atd. 1, kv. 54, atd. 1,
kv. 55, atd. 1 10,32 —

17. Kalniņa 22. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 39,
atd. 1 un 2, kv. 40, atd. 1, kv. 41,
atd. 1 10,64 —

18. Vilkkalna 23. apg., kv. 8, c. 1929. g.,
atd. 1 3,74 —

egle, bērzs, alksnis, 'apse, priede,osis 6460

egle, bērzs, priede, alksn., apse, osis 2875

egle, apse, alksnis, bērzs, priede. . 13800

egle, apse, alksn., bērzs, osis, pr iede 171

apse, egle, bērzs, priede, alksnis. . 4.315

egle, alksnis, apse, bērzs, priede. . 5190

egle, apse, bērzs, alksnis 2470

egle, apse, alksnis, bērzs .... 3160

apse, bērzs, egle, alksnis, priede. . 4760

egle, priede, alksnis, apse, bērzs. . 3380

egle, alksnis, apse, bērzs 965

apse, bērzs, priede, egle ..... 2900

egle, alksnis, bērzs, osis 975

egle, apse, bērzs, priede, alksnis. . 3630

egle, alksnis, bērzs, apse, osis. . . 65

egle, alksnis, bērzs, osis, apse . . . . 7950

egle, alksnis, osis, apse, bērzs. . . 1260o

egle, apse, osis, alksnis, bērzs. . . 4935

— Kv. 43 saudzējama
jaunaudze.
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Limšenu 4. iec. mežniecībā.

Rūjienas II novadā.
19. Ridus 10. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 21,

atd. 1, kv. 29, atd. 1, kv. 31, atd. 1 un 2 5,57

Rozēnu novadā.
20. Vilklaužna 9. apg., 1929. g. cirsmas:

kv. 63,'ald. I un2, kv. 64, atd. l,kv. 65,
atd. I 7,60

21. Mežgaļa 24. apg., kv. 59, c. 1929. g.,
atd, I un 2 4,53

Stāmerienes virsmežniecībā

I iec. (Litenes) mežniecībā.
Litenes novadā.

1. Apg. 1 (Kaļnasils I), 1929. g. cirsmas:
kv. 81, atd. 1, kv. 84, atd. 1, kv. 89,
atd. 1, kv. 94, atd. 1—3, kv. 97, atd. 1,

.kv. 100, atd. 1 un 2, kv. 101, atd. 1,
kv. 103, atd. 1, kv. 104, atd, I, kv. 114,
atd. I un 2, kv. 116, atd. 1, kv. 122,
atd. 1, kv. 126, atd. 1, kv. 131, atd. 1,
kv. 132, atd. 1 un 2, kv. 135, atd. 1 un 2,
kv. 136, atd. 1 un 2, 1925. g. cirsmas:
kv. 136, atd. 2 un 3 40,22

II iec. Annas mežniecībā.
Annas novadā.

2. Apg. 8 (Samanpurvs), 1929. g. cirsmas:
kv. 65, atd. i, kv. 66, atd. 1—3, kv. 74,
atd. 1—3 21,48

IV iec. (Mālupes) mežniecībā.

Mālupes novadā.
3. Apg. 23 (Vecmežkungi I) un apg. 24 (Vec-

mežkungi II) 1929. g. cirsmas: kv. 1,
atd. l,kv. 14, atd. 1 un 2, kv. 15, atd. 1,
kv. 17, atd. 2, kv. 31, atd. 1 un 2, kv.32,
atd. 2, kv. 34, atd. 2, kv. 35, atd. 1,
kv. 48, atd. 1 un 2, kv. 49, atd. 2, kv. 50,
atd. 2, kv. 51, atd. I, kv. 63, atd. 1,
kv. 64, atd. 1—3, kv. 19, atd. l,kv. 21,
atd. 1 un 2, kv. 22, atd. 1, kv. 23, atd. 1,
kv. 37, atd. 1 55,17

4. Apg. 23 (Vecmežkungi I) un apg. 24
(Vecmežkungi II) 1929. g. cirsmās mini.
koki: kv. 2, atd. 1, kv. 17, atd. 1,
kv. 32, atd. 1, kv. 33, atd. 1, kv. 34,
atd, 1, kv. 35, atd. 2, kv. 37, atd. 2,
kv. 39, atd. 1, kv. 49, atd. 1, kv. 50,
atd. 1 . . . - —

V iec. (Stāmerienes) mežniecībā.

Stāmerienes novadā,
i Apg. 36 (Āpšalas) un apg. 37 (Reina-

sils) 1929. g. cirsmas: kv. 22, atd. ' 1,
kv. 27, atd. i, kv. 28, atd. 1, kv. 32,
atd. 1, kv. 46, atd. 1 4,09

Slates virsmežniecībā.

Slates I novadā.
1. Debesnieku 7. apg., kv. 69, c. 1927. g.,

atd. 1 un 2, Putraskalua 5. apg., kv. 70,
e. 1927. g., atd. 1, ļaunzemab. apg., kv.
35, c. 192i). g., atd. 1 12,84

2. .Stirnienes 2. apg., kv. 29, c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 40, c. 1929. g., atd. 1 un 2,
Krūmiņu 3. apg., kv. 63, c. 1929. g.,
atd. 1,' Putraskalua 5. apg., kv. 50,
c. 1925. g., atd. 1 25,53

3. Putraskalua 5. apg., kv. 60, c. 1924. g.,
atd. 2, kv. tiO, c. 1925. g., atd. 1 . . 8,07

— egle, priede, apse, bērzs, alksnis. . 4600

— egle, apse, alksnis, bērzs, priede, osis 6100

— egle, bērzs, apse, alksnis, priede, osis 3300

— priede, egle, bērzs, alksnis. .

.
. 12000 a
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E
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Vi

— egle, bērzs, alksnis, apse, priede, osis,
ozols 15050 a

>Vi
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— egle, priede, bērzs, alksnis, apse, osis, c
kļava, goba, ozols 26300 ai

>
o
c

6678 egle, bērzs, alksnis, apse, priede, osis, 5-
ozols 7790 m

— egle, alksnis, bērzs, apse, priede, osis,
ozols 2700

— egle, bērzs, apse, alksnis 17170

— egle, bērzs, apse, alksnis 33641

— egle, bērzs, apse, alksnis 9892

— Kv. 29 saudz. egļu
jaunaudze un kv.31
atd. 2 saudz. priežu
jaunaudze

— Atd. 2 saudz. egļu
jaunaudze

Vi
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Slates II novadā.

4. Ūbeļa 12. apg., 1927. g. cirsmas: kv. 1,
atd. 2, kv. 7, atd.. 2, kv. 21, atd. 4,
Leitieša 11. apg., kv. 9, c. 1927. g.,
atd. 3—5, Klavedruvu 14. apg., kv. 5,
c. 1928. g., atd. 1, kv. 23, c. 1927. g.,
atd. 2, Ducaru 13. apg., kv. 46,
c. 1927. g., atd. 1, kv. 56, c. 1927. g.,
atd. 1 18,44

Zasas novadā.

5. Kazulaja 8. apg., c. 1927. g., atd. 9. . 5,08
Asares novadā.

6. Vārnas 17. apg., kv. 114, c. 1929. g.,'
atd. 1, Namiņa 15. apg., kv. 2, c.!929.g.,
atd. 1, kv. 14, 15— projektētā 15. apg.,
mežsarga dienesta zeme 5,02

Susejas novadā.
7. Kancana 25. apg., kv. 37, c. 1929. g„

atd. 3, Rimšana 26. apg., kv. 57, 64,
68, 73, 74, c. 1927. g., atd. 4 .... 15,65

Aknistes novadā.
8. Bogacka-Skārdupē 30. apg., c. 1927. g.,

atd. 1 10,30
Susejas novadā.

9. Brūža 27. apg., kv. 87, c. 1923. g., atd. 23,
kv. 88, c. 1924. g., atd. 24, c. 1923. g.,
atd. 25, kv. 106, c. 1924. g., atd. 27,
kv. 106, c. 1922. g., atd. 28, kv. 107,
c. 1921. g., atd. 44, kv. 90, c. 1925. g.,
atd. 41, kv. 102, 105, c. 1922. g.,
atd. 26 25,40

Benkavas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Lapu novadā.
1. Cielava 2. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 9,

atd. 1. un 2, kv. 12, atd. 1, kv. 2, atd. 1,
kv. 10, atd. 1, kv. 11, gab. 1 (num.

* koki), Murdena 1. apg., c. 1929. g.,
kv. 13, atd. 1 un 2, kv. 7, atd. 1 . . . 6,63

Mazās muižas novadā.
2. Strēļa 4. apg., c. 1929. g., kv. 2, atd. 1 .

Jaunauces novadā.
Kraukļa 6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 11,

atd. 'l un 2, kv. 21, atd. 1, kv. 26, atd. 1,
kv. 34, atd. 1—3, kv. 22, atd. 1, kv. 35,
atd. 1 un 2, kv. 44, atd. 1, kv. 51,
atd. 1 13,79

Ķeveles novadā.
3. Untupja 10. apg., kv. 19, c. 1929. g.,

atd.' 1 un 2, Dēles 9. apg., 1929, g.
cirsmas: kv. 1, atd. 1, kv. 6, atd. 1,
un 2, kv. 4, atd. 1 5,70

III iec. mežniecībā.

Bēnes novadā.

4. Daga 21. apg., kv. 4, c. 1929.g., atd . 1,
Bramana 23. apg., kv. 7, c. 1929. g.,
atd. 1.'

Penkules novadā.
Bramana 23. apg., kv. 3, c. 1929. g.,

atd. 2 6,06
Fazānu novadā.

5. Osīša 20. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 4,
atd. 1 un 2, kv. 5, atd. 2 un 3

Bēnes novadā.
Pivkoka 22. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 10,

atd. 1, kv. 18, atd. 3 8,35

— egle, apse, bērzs, alksn., osis, priede 10325

— egle, bērzs, apse, priede 1114

— egle, in. alksnis, bērzs, priede, apse . 6396

— priede, egle, bērzs, apse, alksn., ozols,
osis 8733

— priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . 3330
re

E

E

Vi

Vi

— apse, egle, bērzs, alksn., osis, ozols,
priede 8451 c

>Vi

o
?ū

t*
īre

C

' Vi

re
126 egle, bērzs, priede, apse, alksnis, osis 9283 &

c
O»

>
©

c

-5
— egle, apse, bērzs, alksnis, priede, osis 14921 &

— egle, apse, bērzs, alksnis, ozols. . . 0665

— bērzs, apse, ozols, alksnis, priede . . 5575

— bērzs, egle, ozols, alksnis, priede . . 9936

25 Kv. 46 c. 1927. g.
atd. 1, atstājami
un nav cērtami 32

— num. koki.

2 Projckt. mežs. die-
nesta zemē 2,40 ha
plāt, visi koki iz-
gāžami ar saknēm

Vi

re

E
E

Vi

Vi

re

n
>Vi

O

o
|m

īre

r~. ,

Vi

re
?o — Kv. Ns Ns 2, 7, 9 un

13 atstājama egļu
c atauga līdz 8 cm
<" krūšaugstumā un

kv. 11 cērtami tikai
> numurēti koki.
o

Kv. kv. 2, 21 un 26
xatstājama egļu at-
iņ 7 auga līdz 8 cm.

krūšmērā, bet kv.
22 un 35 visa koku
atauga līdz 8 cm
krūšmērā.

— Kv. 1, 6 un 19, atd.
2, atstājama egļu
atauga līdz 8 cm.
krūšaugstumā.
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Fazānu novadā.

6. Stūrīša 27. apg., num. koki: kv. 9, 10,
c. 1921. g., atd. 3, kv. 11, c. 1922. g., .
atd. 3, kv. 10, c. 1923. g., atd. 6. . —

7. Rožkalna 28. apg., kv. 17, c. 1929. g.,
atd. 1—3 3,12

IV iec. mežniecībā.

Medņu novadā.
8. Kārklu 30. apg., kv. 1, c. 1929. g., atd. 1 —

Bukaišu novadā.
9. Butviša 29. apg., kv. 14. c. 1929. g.,

atd. 1—15 2,17

10. Rudcļa 31. apg., kv. 48, c. 1929. g., atd. 1 1,75

II iec. mežniecībā.

Vītiņa novadā.
11. Mazena 19. apg., kv. 53, c. 1929. g.,

atd. 1 un 2 3,95
Vadakstes novadā.

12. Ozola 13. apg., kv. Īle, c. 1929. g., gab. 1,
Lukusa 11. apg., kv. 38., c. 1929. g.,
atd. 1 3 ,25

Benkavas novadā.
13. Rumbenieka 15. apg., kv. 13, c. 1929. g.,

atd. 1 1 ,80

III iec. mežniecībā.
Penkules novadā.

14. Bramana 23. apg., kv. 2, c. 1920. g., kv. 3,
c. 1920. g. —

Šlīteres virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Kolkasraga novadā.
1. Melnsila 5. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 7,

atd. I, kv. 11, atd. 2, kv. 14, atd. 1,
kv. 19, atd. 2, kv. 20, atd. I, kv. 21,
atd. 1, Ušas 4. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 43, atd. I, kv. 44, atd. 1, kv. 49,
atd. 1 20,30

II iec. mežniecībā.

Ezermuižas novadā.
2. Laliinni 9. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 88 ,

atd. 1 un 2, kv. 97, atd. 1, Jaiuiln iežu
10. apg., kv. 69, atd. 1—3, kv. 70, atd. I 7,68

3. Zviedru 12. apg., kv. 115, c. 1929. g.,
atd. 1 un 2 2,32

Jaundtmdagas (Šādas) nov.
-I. šmitmaņu 15. apg., kv. 154, c. 1929. g.,

atd. t 2,96

II Ezermuižas iec. mežniecībā.

Ezermuižas novadā.
5. LatumaO. apg., kv. 118, c. 1926. g., atd. I 4,54

6. Zviedra 12. apg., kv. 113, c. 1927. g., atd.! 4,95

7. Lātuma9.apg.,kv. I06,c. I929.g.,ata. I,
Zviedru 12. apg., kv. 134, e. 192'. ). g.,
atd. 1 un 2 10,21

134 priede 2530

— bērzs, egle, alksnis, priede, apse, osis 3888

Vi
re

256 osis 330 E cVi
Vi

— bērzs, apse, alksn., ābele 1315 S
re

>Vi
Oa

— bērzs, alksn., apse, osis, ozols . . 1275 at
Vi

re

'5
ai

>
o
c

— bērzs, alksn., egle, apse1958

^
— apse, egle, bērzs, alksn 2513

— egle, apse, alksn., osis, ozols ... 840

53 ozols 1000 30

Vi

re

E

— priede, egle, m. alksnis 15700 S
3

Vi

Vi

re
c

— egle, priede, bērzs, m. alksnis . . . 6800 re
KA

— egle, bērzs, ui. alksnis, osis .... 2000 o
L.

103

— egle, bērzs 2550 &

Vi

re
J3

— egle, alksn., bērzs, osis 4061
c

— egle, bērzs, ni. aiksn., osis, apse . 5550 <l>

>
o
c

— egle, m. alksnis, bērzs, osis .... 6100 ir
co

Vire
p
p — Cērtami tikai nu-
3 mūrētie oši
Vi

Vire
§ — Atstājami visi skuju

>§ koki
o
i.

103

°- — Nav cērtama oša
3 paauga līdz 8 cm

r2 krūšaugstumā un
visi skuju koki

'>
o
c

o"m

42 —

Vi

re

E

Vi

Vi
re

1
>Vi

o
Xj —

L.

?re
[*V

Vi

03

X)

C —

v

> Kv. 106 nav izcēr-
tarna jaunaudze
līdz 10 cm.

c Kv. 134 atd. 1, zie-
_o melu daļā saudzē-
£ — jama egļu paauga
— — dienvidu daļā iz-

cērtama
Kv. 134 atd. 2, pa-

mežā augošās laz-
das nocērtamas
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III Jaundundagas iec. mežniecībā.

Jaundundagas novadā.
8. Kauggrīvu 13. apg., kv. 127, c. 1929. g.,

atd. 1—4 15,74

IV Šlīteres iec. mežniecībā.

Šlīteres novadā.
9. Celmupes 20. apg., 1929. g. cirsmas:

kv. 76, atd. 1—3, kv. 71, atd. 1 . . 9,97
10. Ccpellējas 21. apg., kv. 10, c. 1929. g.,

atd. 1, kv. 21, c. 1929. g., atd. 1 . 3,11
11. Rakstu 23. apg., kv. 98, c. 1929. g., atd. 1,

Mazirbes 24. apg., kv. 108, c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 110, c. 1929. g., atd. 1 . 6,55

12. Raksta 22. apg., kv. 82, c. 1929. g., atd. 1,
kv. 86, c. 1929. g., atd. 1, kv. 87, c.
1929. g., atd. 1 4,42

13. Mazirbes 23. apg., 1929. g. cirsmas: kv.108
atd. 2, kv. 109, atd. 2, kv. 110, atd. 1,

. kv. 111, atd, 1 5,39

Tukuma virsmežniecībā.

Šlokenbekas I iec. mežniecībā.
Milzkalna novadā.

1. Klinkas 1. apg., kv. 5, c. 1929. g., atd. 1 1,03
2. Klinkas 1. apg., kv. 18, c. 1929. g., atd. 1 0,62
3. Klinkas 1. apg., kv. 19, c. 1929. g., atd. 1 1,08
4. Cērkstes 2. apg., kv. 35, c. 1929. g., atd. I 1,11
5. Cērkstes 2. apg., kv. 36, c. 1929. g., atd. 1 1,02
6. jaunslāvieša 3. apg., kv. 40, c. 1929. g.,

atd. 1 1,30
7. Čiejas 4. apg., kv. 31, c. 1929. g., atd. 1 2,00
8. Čiejas 4. apg., kv. 33, c. 1929, g., atd. 1 1,40

Valguma II iec. mežniecībā.

Smārdes 'novadā.
9. Iskopa 10. apg., kv. 4, c. 1929. g., atd. 1 3,3

10. Iskopa 10. apg., kv. 3, c. 1929. g., atd. 1 1,0
11. Pilk'as 11. apg., kv. 26, c. 1929. g., atd. 1 0,40
12. Pilkas 11. apg., kv. 26, c. 1929. g., atd. 2 3,0
13. Sausupja 12. apg., kv. 39, c. 1929. g., atd.l 0,7
14. Griķa 14. apg., kv. 14, c. 1929. g., atd. 1 5,7
15. Griķa 14. apg., kv. 65, c. 1929. g., atd. 1 1,6
16. Griķa 14. apg., kv. 62, c. 1929. g., atd. 1 3,0
17. Grebja 13. apg., kv. 53, c. 1929. g., atd. 1 0,90

Milzkalna novadā.
18. Pilkas 11. apg., kv. 45, c. 1929. g., atd. 1 0,7
19. Pilkas 11. apg., kv. 45, c. 1929. g., atd. 2 0,7
20. Pilkas li. apg., kv. 39, c. 1929. g., atd. 1 1,1
21. Pilkas 11. apg., kv. 46, c. 1929. g., atd. 1 3,3

Smārdes novadā.
22. Sausupja 12. apg., kv. 36, c. 1929. g., atd.l 1,4
23. Griķa 14. apg., kv. 31, c. 1929. g., atd. 1 3,5

Smārdes III iec. mežniecībā.

Smārdes novadā.
24. Bļodnieka 15. apg., kv. 122, c. 1929. g.,

atd. 1 1,5
25. Kāpu 16. apg., kv. 129, c. 1929. g., atd. I 1,5
26. Kāpu 16. apg., kv. 129, c. 1929. g., atd. 2 1,3
27. Kāpu 16. apg., kv. 130, c. 1929. g., atd. 1 1,4
28. Dinka 18. apg., kv. 199, c. 1929. g., atd. I 2,1
29. Liepmeža 19. apg., kv. 200, c. 1929. g.,

atd. 1 3,6
30. Liepmeža 19. apg., kv. 202, c. 1929. g.,

atd. 1 2,2
31. Liepmeža 19. apg., kv. 202, c. 1929. g.,

atd. 2 1,5
32. Liepmeža 19. apg., kv. 204, c. 1929. g.,

atd. 2 1,2
33. Liepmeža 19. apg., kv. 204, c. 1929. g.,

atd. 1 1,2
34. Liepmeža 19. apg., kv. 215, c. 1929. g.,

atd. 1 1,7
35. Liepmeža li), apg., kv. 215, c. 1929. g.,

atd. 2 1,7

— egle, bērzs, alksnis, apse . . '. . . 17400

— priede, egle, apse. bērzs 5250

— egle, priede, bērzs, apse, alksnis . 3400

— priede, egle, bērzs, m. alksnis . . . 3300

— priede 1950

— priede . 2050

— priede, egle 1600
— priede, egle, bērzs 1100 "
— priede, egle, bērzs 2200 w
— priede, egle, bērzs 2050 E
— priede, egle, bērzs 1450 g

— priede, egle, bērzs 1350 3

— priede, egle, bērzs, alksnis .... 2130
— priede, egle, bērzs, apse 2200

«c
X/i

— priede, egle, bērzs 890 G
— priede, egle, bērzs 1520
— priede, egle 400 u— priede, egle, bērzs 2250 , ira
— priede, egle, bērzs 1725
— priede, ozols, bērzs 855
— . priede, alksnis, egle 960 <"
— priede, egle, ozols 2660 «
— priede, egle, alsknis1360

«
— priede, egle, bērzs 850 <u
— priede, egle, bērzs 1090
— priede, bērzs, egle 500 >
— priede, bērzs, egle 1700 0

e

— egle, priede, bērzs 5450 __o
— priede, bērzs, egle 900 g,

— bērzs, priede, egle 300
— priede, egle, bērzs 1530
— bērzs, priede, egle . : 600
— priede, egle, bērzs 1475
— egle, bērzs, apse 1920

— egle, bērzs, ozols 2140

— bērzs, egle, ozols 2100

— ozols, egle, bērzs 2360

— priede, egle, bērzs 2150

— priede, egle . 730

— priede, bērzs, egle 725

— egle, priede, bērzs 1715

84

14

— Kv. 108 atd. 1 sau-
dzējama jaunaudze.

— Kv. 86 atd. 1 sau-
dzējama jaunaudze.

Vi

a '

E Z
E —
3
vi —

Vi

03

c
re

>V1

o —
o
v. —
103 —

C

Vi
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c
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36. Liepmeža 19. apg., kv. 217, c. 1929. g.,
atd. 1 1,6 — egle, priede, bērzs 1630

37. Liepmeža 19. apg., kv. 218, c. 1929. g., » m

atd. 1 1,5 — priede, egle 1825 « ro 4
38. Vikseles 20. apg., kv. 235, c. 1929. g., g E

atd. 1 4,2 — egle, bērzs, priede 4300 e c —
39. Vikseles 20. apg., kv. 235, c. 1929. g., h !l

atd. 2 2,2 — bērzs, egle, apse 1550 =
^ —

Slokas IV iec. mežniecībā. M vi

Slokas novadā. «
40. Antiņa 23. apg., kv. 21, c. 1929. g., atd. 1 1,14 — priede, egle, bērzs 1050

^ « — Nav cērtama jaunā
vi paauga.

41. Antiņa 23. apg.. kv. 21, c. 1929. g., atd. 2 1,57 — priede, bērzs, alksnis 870 ™ 0 — Nav cērtama jaunā

42. Skumpja22. apg., kv. 12, c. 1929,g.,atd. 1 0,64 — priede, bērzs 35 "° Z —
paaUga'

43. Skumpja22. apg., kv. 12, c. 1929.g.,atd. 2 0,79 — priede, egle, bērzs 345 ? "" ,11
44. Skunipja22. apg., kv. 12, c. 1929.g.,atd. 3 0,74 — priede, egle, bērzs . . 700 'a 8
45. Skumpja22. apg., kv. 12, c.1929. g.,atd. 4 1,16 — priede, egle, bērzs 1200 °" —
46. Skumpja22. apg., kv. 12, c. 1929.g., atd. 5 0,60 — priede, bērzs, egle 170 » " —
47. Skimtpja 22. apg., kv. 12, c. 1929.g.,atd. 6 1,13 — priede, bērzs, egle 750 re m —
48. Skumpja22. apg.,kv. 12, c. 1929.g.,atd. 7 1,25 — priede, egle, bērzs 580 .o -° —
49. Skumpja22.apg.,kv. 12,c. I929.g.,atd.8 1,01 — priede, egle, bērzs 900 .- '- —

C 3
ļūrmalas iec. V mežniecībā. ~ <u

Slokas novadā. *" '"

50. Ķezas 29. apg., kv.56, c. 1929. g., atd.l 1,22» — priede 2800 > —
51. Ķezas 29. apg., kv. 57, c. 1929. g., atd. 1 3,98 — priede, egle, bērzs 7300 ° ° —

I iec. mežniecībā.

Milzkalnes novadā. 5~ gĻ>
52. Klinkas 1. apg., kv. 17, c. 1928. g., atd. I 1,58 — egle, bērzs, priede, osis, m.alksn.,apse 1250 —

II iec. mežniecībā.

Tukuma novadā. Apvienotā drošības nauda
.„ _ . , . izcirtumu tīrīšanai un

Greba 14. apg., kv. 54, c. 1928. g., atd. 8 0,40 - priede, egle, bērzs 1803 mežu kultūru darbiem
20% apmērā no vienības

I pārdošanas summas.

Sausupes 13. apg., kv. 17, c. 1928. g., )»« « <«
atd. I (num. koki) _ 19 egle, priede 400|g rS| —

III iec. mežniecībā. .2i I|
, > Vi ^ Vi

Tukuma novadā. o^ g,^
55. Bļodnieka 16. apg., kv. 72, c. 1928. g., J>-§ -=•§

atd. I 4,75 — priede, egle. bērzs, m. alksnis . . . 9500 J m'g, §'g, —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests „Vald.Vēstn." 82. num.) un zemkopības ministra
apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Līgumu operācijas termiņš visām vienībām 1931. g. 1. maijs.
Cin5;mas b,leti izņemot pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludinājumāsi drošības nauda noteikta atsevišķi. So drošības naudu nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar terminu ' līdz līguma no-tecēšanas dienai. '

Vienībām, kurām sludinājumā noteikta apvienotā drošības nauda ciršanas vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem, ciršanas biļeti izņemot
pircējam jāiemaksā Mezn departamenta speciālos līdzekļos 20% apmērā no vienības pārdošanas summas; šī drošības nauda pāriet Mežu departa-menta rīcībā un netiek atmaksāta, pie kam ciršanas vietas satīra un kultūru darbus izdara mežu resors. Apvienotās drošības naudas ciršanas vietu
tīrīšanai un niezu 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 izsolē pielaidīs personas, kas iemaksāskommisija! 10 Ibas naudas no novērtējuma summas, kura 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 pie-dāvātas summas, neatzīs.
Drošības naudu var iemaksai iepriekš Latvijas bankā Mežu departamenta depozitā iesniedzot kvīti izsoles kommisijai.

Kā drošības naudu pieņems ari: 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 pārgarantētās privātu banku garantijas, pie' kam pircēju ērtībaslabā bulu veļams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termini būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par 9 mēnešiem?i) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt akcep-tētiem no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmeiie 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. 10031o

Mežu departaments.
Waltts tipogrāfija
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