
Valdības iestāžu paziņojumi.

Valsts zemes bankas aģentūra
Pļaviņās

atjaunojusi darbību agrākās telpās,
Vidzemes ielā 3, Rumpa namā. Aģents,
māc. agron. Kārlis Ķevietis, pieņem
publiku kancelejā pa sestdienām.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,
saskaņā ar savu 1929. g. 15. augusta lēmumu ,
meklē uz sodu lik. 51. p. un 129. p. 1. d.
6. pkt. pamata aps. Juri Jura d. Balodi,
dzim. 1884. g. 9. aprīlī Ikšķilē, agrākā dzīves
vieta Rīgā, Daugavpils ielā Ns 36, dz. 3, latvietis,
luterticīgs , precējies, pēc nodarbošanās drēbnieks.

Visām iestādēm un personām, kurām būtu zi-
nāma meklējamā Jura Jura d. Baloža vai viņa
mantas atrašanās vieta, nekavējoties ziņot Rīgas
apgabaltiesai un tuvākai policijai. Atrašanas gadī-
jumā pieprasīt no Jura Baloža drošības naudu
Ls 500,— apmērā, kuru iemaksāt Latvijas bankā,
ieskaitot Rīgas apgabaltiesas depoz'tā, bet drošī-
bas naudas neiemaksāšanas gadījumā Juri Balodi
apcietināt un ieskaitīt šīs tiesas rīcībā, jo kā dro-
šības līdzekļa veids pret Baloža izvairīšanos no
tiesas, saskaņā ar tiesas š.g. 15. augusta lēmumu,
noteikta drošības nauda Ls 500,— apmērā, bet
iīdz tās iemaksai apcietinājums.

Rīgā, 1929. g. 16. augustā.
Priekšsēdētāja biedra v. H. M i n t a 1 s.

Sekretāra palīgs E. Dzinējs.

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Cēsu pilsētas
pagaidu saistošie būvnoteikumi.
Pieņemti domes 1928. gada 27. augusta
sēde un apstiprināti no iekšlietu ministra

1929. gada 29. jūlijā.

I. Būvatļaujas.
§ 1. Pirms būvdarbu sākšanas jā-

iesniedz pilsētas valdē projekti apstiprinā-
šanai:

a) visām ēku jaunbūvēm, pārbūvēm
un piebūvēm, ieskaitot ielas fasādes
un to fasādu pārbūves, kuras redza-
mas no ielām un laukumiem;

b) kanalizācijas, ūdensvadu un atklātu
kanālu būvēm un

c) bioloģisko staciju un visāda veida
netīru ūdens tīrāmo ietaišu būvēm.

Sabiedrisko un rūpniecības ēku pro-
jektus tāpat apstiprina pilsētas valde
resp. būvnodaļa, bet ēku projektus
rūpniecībām, kuras ar savu darbību
apdraud sabiedrisko drošību un ve-
selību, pilsētas valde resp. būvnodaļa
var apstiprināt, iepriekš izprasot
iekšlietu ministrijas piekrišanu.

§ 2. Iepriekšējā § 1. minētie projekti
apstiprināšanai iesniedzami pilsētas valdei
sekošā kārtā:

a) projekti un citi dati iesniedzami

I

divos eksemplāros uz 23x36 cm
lielām lapām, saliktām vākos, kuru
priekšpusē uzlīmējama attiecīgi iz-
pildīta veidlapa, pie kam pēdējā
uzskatāma arī kā rakstisks lūgums;

b) uz visām dzīvojamām, saimniecības
un blakus ēkām, kuras atrodas būv-
laidā, un visām dzīvojamām ēkām
pagalmā, jāiesniedz situācijas plāns,
iezīmējot esošās un projektētās būves
mērogā 1:1000 ar gruntsgabala robe-
žām, ieklājot jaunbūves un esošās
atsevišķās krāsās un uzrādot jaun-
būvēm attālumus līdz tuvākām eso-
šām būvēm un gruntsgabala robežas;

c) ēku visu stāvu plānus, griezumus un
ielas fasādes mērogā 1:100, atzīmē-
tus noteiktās ūdens krāsās, pie kam
šinīs plānos un griezumos, starp citu,
jāuzrāda trepes, atejas bedres un
pagrabu telpas ar attiecīgiem

^
ga-

ruma, platuma un augstuma mēriem
skaitļos, kā ari dūmeņus un krāsnis
un

d) ja pilsētas valde atzītu par vajadzīgu,
viņa var pieprasīt papildināt iesnieg-
tos datus ar sīkām ziņām, zīmēju-
miem, statistiskiem aprēķiniem u. 1.1.

Piezīme. Saimniecības ēkām pa-
galma fasādes uzrādīšana projektos
nav saistoša.

§ 3. Pirms būves darbu sākšanas nav
vajadzīgs projekts, bet gan pilsētas valdes
rakstiska atļauja:

a) vecas fasādes apšuvuma vai apme-
tuma atjaunošanai agrākā veidā;

b) jumta klajuma atjaunošanai;
c) ielas un robežu sētu kapitālam re-

montam;
d) apkurināšanas ietaišu būvēm agrākā

vietā;
e) aku rakšanai (§ 54.) un lielāku zemes

darbu izvešanai un
t) trotuāra un daļas no ielas vai lau-

kuma aizņemšanai pa būves vai ēku
nojaukšanas laiku (tuvāki sk. § 47.).

§ 4. Par gruntsgabalu skaitās kvartāla
daļa, kuras robežas un laukums atzīmēti
apstiprinātā pilsētas plānā. Gruntsgabalu
apvienošana un sadalīšana šo pastāvošo
kvartālu robežās ir pielaižama tikai ar
pilsētas valdes atļauju. Gruntsgabalu lau-
kumiem un formai jābūt tādiem, ka tos
iespējams apbūvēt, saskaņā ar šiem sai-
stošiem noteikumiem.

§ 5. Apstiprinātie projekti un izdotās
atļaujas ir spēkā tikai viemd|B^laikā,
skaitot no viņu apstiprirB fcresp.
izdošanas dienas. Ja būvda^ļ ^laikā
ir iesākti, bet nav nobeigti uriTurpinās,
tad jauna atļauja nav prasāma; ja darbi
tiek pārtraukti un gada laikā netiek
turpināti un nobeigti, tad no būvmateriā-
liem un stalažām aizņemtais trotuārs atbrī-
vojams.

II. Pārraudzība darbu izvešanas laikā.
§ 6. Pie projekta apstiprināšanas resp.

pirms darbu sākšanas no būves īpašnieka
vai iestādes, kuras vajadzībām būvi izdara,
pilsētas valde, skatoties pēc izdarāmo
darbu veida un stāvokļa, var pieprasīt
atbildīgā darba vadītāja lietpratēja pa-
rakstu par darbu vadības uzņemšanos.

§ 7. Pārraudzība par būvdarbu liku-
mīgu izpildīšanu piekrīt pilsētas valdei
(§§ 1. un 3.), kāpēc visām iestādēm un
personām, kuras izved kādus jaunbūvju
vai pārbūvju darbus pie ēkām pilsētas
administratīvās robežās, rakstiski jāpaziņo
par to pilsētas valdei:

a) pēc pamata iemūrēšanas;
b) pēc ārējās uzbūves nobeigšanas, t. i.

pēc sienu uzbūves, griestu un grīdas
siju ielikšanas ar vajadzīgiem no-
stiprinājumiem un jumtu apsegšanas,
bet katrā ziņā pirms sienu apme-
šanas, griestu pildījuma uzbēršanas
un grīdas segas piestiprināšanas;

c) pēc ēkas galīgas nobeigšanas. Pa-
beigto dzīvojamo, sabiedrisko vai
rūpniecības ēku var ieņemt tikai pēc
pilsētas valdes sanitār - techniskas
kommisijas apskates un attiecīgas
apliecības saņemšanas no pilsētas
pašvaldības puses.

§ 8. Pilsētas valdes pārstāvis pa visu
darbu izvešanas laiku var pārliecināties
uz vietas kurā katrā Iaikā,_ vai būvdarbi
tiek izvesti pareizi, saskaņā ar projektu
un būvlikumu. Ja pilsētas valdes pār-
stāvis pie apskatīšanas atrastu tādus darbus
vai viņu izvešanai lietotus līdzekļus, kuri
varētu apdraudēt sabiedrisku drošību, tad
šos darbus var apturēt uz pilsētas valdes
rīkojumu.

§ 9. ]a neparedzētu iemeslu dēļ rastos
vajadzība atkāpties no apstiprinātā pro-
jekta vai ari mainīt pašu projektu vai
kādu viņa daļu, būves darbu īpašniekam
vai viņa vadītājam (§ 6.) nekavējoties
jāiesniedz pilsētas valdes apstiprināšanai
nodomātais pārgrozījuma projekts.

III. Būvju izvešanas noteikumi.

§ 10. Cēsu pilsētas administratīvā terri-

rija, kas nozīmēta apbūvei, sadalīta

6 apbūves joslās:
a) saimniecības centrs,
b) dzivokļu josla,

c) rūpniecības josla,
d) dārzsaimniecības josla,
e) vasarnīcu josla,
f) karaspēka vajadzībām paredzētie ze-

mes gabali.
Šīs joslas uz pilsētas apstiprinātā apbūves

plāna apzīmētas katra savā krāsā.
§ 11. Bez apbūvei apzīmētām zemēm

pilsētas administratīvās robežās ietilpst
neapbūvējami:

a) zaļvietas, parki un ūdeņi, rezerves
josla.

Šie gabali uz pilsētas plāna apzī-
mēti savā krāsā.

b) Ielas un laukumi.

IV. Saimniecības centrs.
§ 12. Saimniecības centrā ietilpst

gruntsgabali, kuri ierobežoti: rietumos
ar Palasta ielu (sākot no Gaujas ielas);
ziemeļos — izejošu uz tās pašas Palasta
ielas gruntsgabalu pēc zemes grāmatu
reģistra Ns 121, fonda zemes gabalu
JVe 88F (pilsparku), gab. Ns 87F (pilsdārzu),
gabalu Ns 86F, Cēsu pusmuižas neatsa-
vināmo daļu ,,Pilsētnieki"; ziemeļ-
austrumos — fonda zem. gab. Ns 76F
(Alekša parku) un ūdens vadu joslu
Ns 137F; autrumos — fonda zemes ga-
baliem NsNs 54F un 58F; dienvidu-
austrumos — Rīgas-Valkas dzelzceļa
joslu; dienvidos — fonda zemes gabaliem
JVTeJSe 273F, 264F, 268F, 267F, Valdemāra
ielu, gabaliem NsNs260F, 257F un 555F un
dien vidu-rietumos ar gruntsgabaliem
pēc zemes grāmatu reģistra NsNs 149 un
209, kuri atrodas pie Gaujas un Palasta ielu
krustojuma. Saimniecības centrā ietilpst
sekosi fonda zemes gabali: NsNs 34F,
53F, 59F, 62—70F , 73F. 76F, 80—85F,
265F, 266F, 271F, 272F un 556F.

Šī josla uz apbūves plāna apzīmēta ar
sevišķu saimniecības centra krāsu.

§ 13. Saimniecības centrā gruntsgabalu
var apbūvēt līdz 40% no gruntsgabala
laukuma un stūra gruntsgabalā līdz 500/(
no tā. Dzīvojamās ēkas būvlaidā nedrīkst
celt mazākas par 60 m2 .

§ 14. Saimniecības centrā ēkas var
celt ne augstākas par 12 m, sadalot tās
ne vairāk kā 3 pilnos stāvos, bez tam pie
ielām uz 20 m platu joslu pielaižams
apbūvēt dzīvokļu vajadzībām bēniņus,
mūra ēkas, bet ne vairāk ka 65% no tā
laukuma. Jumta stāva laukums var tikt
izbūvēts arī pilnīgi, bet tādā gadījumā
viņš uzskatāms par pilnu stāvu; katrā ga-
dījumā ēkas augstums nedrīkst pār-
sniegt ielas platumu.

Piezīme, a) Ēku augstums tiek mērots
no projektētā ielas līmeņa ēkas vidū
ielas pusē, līdz vainagdzegas virs-
malai;

b) stāvu skaitā netiek ieskaitīts
pagraba vai noliktavas stāvs, kuru
griestu apakšmala nav augstāka par
1 m virs ielas līmeņa, mērojot ēkas
vidū ielas pusē; pagrabu izbūve dzī-
vokļu vajadzībām nav pielaižama.

§ 15. Saimniecības centrā pielaižama
slēgta apbūve; šinī gadījumā būvlaidā
jaunceļamās būves jāpiebūvē pie kaimiņa
robežas.

Piezīme. Ja būve netiek celta ar
pretugunsmūri pie kaimiņu grunts-
gabala robežas, viņai jāatkāpjas vis-
maz 4 m no tās.

§ 16. Jumtus ir atļauts jumt.tikai ar
ugunsdrošu materiālu.

Piezīme. Visus vecos koka un šin-
deļa jumtus nedrīkst vairs izlabot.

V. Dzivokļu josla.

§ 17. Dzīvokļu joslā ietilpst grunts-
gabali: Ns 1 Pilsētnieki (Cēsu pilsmuižas
neatsavināmā daļa) — no pilsētas centra
līdz Tīruma ielai: Ns2 Cēsu alus darītava;
NsNs3F— 10F, 24F, 28F, 29F, 38F—52F,
55F, 58F, 60F, 71F, 72F, 75F, 77, 78F,
79F, 86F, 87F, 89F—97F, 109F—119F,
136F, 148F, 149F—249F, 257 F, 259F—-
264F, 267F—270F, 273F, 273Fa, 274F—

284F, 285F, 286F—298F, 300F—315F,
daļa 316F, daļa 317F, 319F, 319Fa, 320F,
325F—358F, 362F—368F, 370F—394F,
418F, 421 F—423F, 431F—437F, 441F,
443F, 444F, 456F, 468F—492F, 498F—-
513F, 541F—543F, 549F un 555F, bez tam
nenumurētie zemes gabali, kuri uz pilsētas
apbūves plāna apzīmēti dzīvokļu joslas
krāsā.

§ 18. Dzīvokļu joslā var apbūvēt līdz
20% no gruntsgabala laukuma un stūra
gruntsgabalā līdz 30%. Dzīvojamās ēkas
būvlaidā nevar celt mazākas par 40 m.

§ 19. Dzīvokļu joslā ēkas var celt ne
augstākas par 2 stāviem virs zemes, pie
kam apdzīvojamo bēniņu izbūve tiek ie-
skaitīta kā stāvs.-

§ 20. Dzīvokļu joslā slēgta apbūve nav
pielaižama.

VI. Rūpniecības josla.
§ 21. Iestādes, kuras pie savas darbības

rada nevēlamu troksni, gāzes vai netī-
rumus, kā arī vispār rūpniecības uzņēmumi,
var tikt ierīkoti tikai pilsētas plānā ap-
zīmētā rūpniecības joslā, proti: zemes gab.
NsNs 35F, 36F, 37 (Ruckas kalku ceplis),
61F, 100F, 101F, 142F, 144F, 145F,
146F, 439F, 440F, daļa 455F.

§22. Uz rūpniecības būvēm, kas apdraud
sabiedrisko drošību un veselību, šie pa-
gaidu saistošie būvnoteikumi neattiecas.
Viņu celšanai pilsētas valde var izdot at-
sevišķus noteikumus, lai aizsargātu ie-
dzīvotājus no rūpniecības iestāžu ļauniem
iespaidiem. Pie dzīvokļu celšanas pie rūp-
niecības iestādes jāievēro dzīvokļu joslas
noteikumi.

VII. Dārzsaimniecību josla.
§ 23. Dārzsaimniecību joslā ietilpst ze-

mes gabali: NsNs 11 F—23F, 25F—27F
30F—33F, 102F—108F, 120F, 121F, 122F,
122Fa, 122Fb, I23F—128F, 129F, 130F,
132F, 132Fa,- 132Fb, 140F, 141F, 143F,
147F, 250F—256F, 256Fa, 258F, 299F,
daļa 316F, daļa 317F, 318F, 321F—324F ,
359F—361 F, 395F — 398F, 400F—417F,
419F, 420F, 420Fa, 420Fb, 424F—430F
447F—454F, 457F, 458F—467F, 494F—-
497F , 514F—524F, 525F, 525Fa, 526F—-
535F, 536F, 536Fa, 539F, 544F—546F,
547F, 550F, 551F, 551 Fa, 551 Fb, 552F,
552Fa, 552Fb, 552Fc, 553F, 558F, 559F—-
577F un bez tam nenumurētie zemes gabali,
kuri uz pilsētas apbūves plāna apzīmēti
dārzsaimniecības joslas krāsā.

§ 24. Dārzsaimniecības joslā var ap-
būvēt līdz 10% gruntsgabala laukuma
zem tiem pašiem noteikumiem kā dzī-
vokļu josla.

VIII. Vasarnīcu josla.
§ 25. Vasarnīcu joslā ietilpst zemes

gabali NsNs578F un 579F un bez tam visi
nenumurētie zemes gabali, kuri uz pilsētas
apbūves plāna apzīmēti vasarnīcu joslas
krāsā.

§ 26. Vasarnīcu joslā var apbūvēt līdz
10% no gruntsgabala platības, izņemot
sabiedriskus gabalus.

§ 27. Vasarnīcu joslā ēkas var celt
ne augstākas par 2 stāviem virs zemes, pie
kam apdzīvojamā bēniņu izbūve tiek ie-
skaitīta kā stāvs.

§ 28. Vasarnīcu joslā slēgta apbūve
nav atļauta.

IX. Karaspēka vajadzībām paredzētie
zemes gabali.

§ 29. Karaspēka vajadzībām paredzēti
zemes gabali J^JVe 56F, 57F, 133F, 134F,
138F, 138Fa un 139F.

§ 30. Pie ēku celšanas šajā joslā jā-
ievēro dzīvokļu joslas noteikumi.

X. Rezerves josla.
§ 31. Rezerves joslā ietilpst zemes ga-

bali: NsNs 98F, 13Ī F, 399F, 445F, 446F,
493F, 537F un 538F, bez tam nenumurētie
zemesgabali,kuri uz pilsētas apbūves plāna
apzīmēti rezerves joslas krāsā.

§ 32. Rezerves joslā apbūve atļaujama
tikai pēc tam, kad būs sastādīts un apstip-
rināts atsevišķs apbūves projekts.

Maksa par ,,Valdības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
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XI. Zaļvietas.
§ 33. Zalvietu joslā ietilpst zemes ga-

bali: NsNs 54F, 74F, 88F, 99F, 135F,
137F, 137Fa, 137Fb, 137Fc, 369F, 438F,
442F. daļa 455F, 540F, 554F, 557F,
580F un 581F, bez tam nenumurētie zemes
gabali, kuri uz pilsētas apbūves plāna ap-
zīmēti zalvietu joslas krāsā.

§ 34. Zalvietu joslā ietilpstošie zemes
gabali nav apbūvējami.

XII. Vispārējie techniskie no-
teikumi.

§ 35. Koka būves var būt tikai vien-
vai divstāvu, pie kam augstums nedrīkst
būt lielāks par 8 m. Virs otrā koka stāva
nedrīkst būt dzīvojamās telpas.

§ 36. Ēkas ar vienu malu jānovieto
uz 'būvlaidā līniju, pretējā gadījumā jāat-
kāpjas uz atstatumu ne mazāku par
20 m no tās.

§ 37. Pie izklaidu būves veida starp
ēku un kaimiņu gruntsgabala robežām jā-
atstāj vismaz 4 m. Starp atsevišķām ēkām,
ja viņas ir no koka, vismaz atstājami 8 m,
un vismaz 6 m, ja viņas celtas no uguns-
droša materiāla, pie kam atstatums starp
2 atsevišķām un pretī stāvošām ēkām ne-
drīkst būt mazāks nekā augstākās ēkas
augstums, mērojot no zemes vidējā līmeņa
pie pamatiem līdz dzegas virsmalai, ja
viena vai abas no viņām apdzīvojamas.

§ 38. Pie tā sauktās ,,dvīņu" būves,_kur
divi kaimiņi vienojas celt savas ēkas
zem viena kopēja jumta un saskaņot
ārējā izskatā, viņas var tikt izbūvētas uz
pašas robežas, sadalot ēku uz pašas robežas
divās daļās ar pretuguns mūri.

§ 39. Ja atļauta slēgta apbūve (§ 15),
ēkas pie kaimiņa gruntsgabala robežas
jāceļ ar pretuguns mūri, gar šo robežu.
Bez tam pie visām ēkām uz katriem
25 m garuma, skaitot gar ēkas asi, jāceļ
pretuguns mūris.

§ 40. Pretuguns mūra biezumam plā-
nākā vietā jābūt vismaz 0,25 m, un pie
ugunsdrošā jumta ieseguma viņš jāceļ
vismaz 0,30' m virs jumta ieseguma,
bet pie ugunsdroša jumta ieseguma pret-
uguns mūri var nobeigt līdz ar jumta
iesegumu, neizlaižot to virs jumta, pie
kam jumta konstrukcijas koka daļas nevar
tikt caurlaistas mūriem. Pretuguns mūrī
ēkas stāvos var tikt ierīkotas ailas satik-
smei, bet bēniņos tikai tādā gadījumā,
ja ailās ierīkotās durvis tiek apsistas ar
skārdu un pierīkota automātiska durvju
aiztaisīšana.

§ 41. Būvju daļām, kuras nav uguns-
drošas, jābūt vismaz 25 cm atstatumā no
dūma vadiem, skaitot no vada iekšējās

.
§ 42. Ūdens notekas nedrīkst laist, uz

kaimiņa' gruntsgabalu.
§ 43. Uz katra gruntsgabala jāatstāj

neapbūvēts brīvs pagalms vismaz200mplatībā, kurš nevienā vietā nedrīkst būt
šaurāks par 8 m.

§ 44. Caurbrauktuvei pie slēgtās ap-
būves (§ 15) jābūt no ugunsdroša materiāla,
vismaz 2,75 m platumā un 3 m augstumā.

§ 45. 2 un 2,5 stāvu mūra ēkas nav ne-
pieciešama mūra trepju un ugunsdrošu
pārsegumu ierīkošana, bet var tikt ierī-
kotas trepes no koka, apmetot apakšpusi;
apmetums nav vajadzīgs, ja trepes tiek
ierīkotas no cieta koka, piem no ozola;
kāpieniem jābūt pēcformūlas2a+b=60cm.

a) kāpšļa augstums ne vairāk par
18 cm;

b) platums.
Tādu trepju pieejamais atstatums no

katras telpu vietas nedrīkst būt vairāk par
25 m.

§ 46. Divstāvu koka mājas, kuras
augšējā stāva apdzīvojamais laukums ir
lieiāks par 100 m, saskaņā ar § 45, jābūt
vismaz divām trepēm, kuras var būt no
koka. Šādām trepēm jābūt vismaz 90 cm
platām ar slīpumu ne vairāk par 45° un
kāpšļiem pēc formulas 2a+b^60 cm.

a) kāpšļa augstums ne vairāk par 20 cm;
b) platums.
§ 47. Ir aizliegts pa būves izvešanas

laiku traucēt ar materiālu noliktavām
brīvu kustību pa ielām un laukumiem.
Noliktavām būvvietas priekšā var ar
pilsētas valdes atļauju (§ 3. p. ,,f") un uz
laiku paredzētu šo noteikumu § 5, nodalīt
vienu daļu no laukumiem un ielām līdz
3 m platumā, ja vietējie apstākļi to atļauj.
To darot ir jāceļ cietas dēļu vai nomaļu
sētas, ne zemākas par 2 m, ar vajadzīgo
vārtu skaitu un ar laipām trotuāra vietā.

§ 48. Visām ēkām, kuras pieslienas pie
ielu trotuāriem, it jāierīko ugunsdrošas
jumtu (lietus) renes ar noteka caurulēm
un šo cauruļu lejas gali nedrīkst stāvēt
virs trotuāra augstāk par 15 cm.

§ 49. Durvīm, logiem un slegiem eku
apakšstāvos un pagrabiem, izejošiem tieši
pie trotuāriem, kā arī vārtiem vajaga
vērties uz iekšu.

§ 50. Krāšņu durvju priekšā grīda jā-
apsit ar skārdu, kas vismaz 50 cm plata un
pārsniedz krāsns mutes platumu uz katru
pusi ne mazāk par 30 cm.
. Piezīmē. Skārda vietā var likt ķie-

ģeļus vai akmeņu plāksnes.
§ 51. Mūra darbus aizliegts izvest laikā

no 1. novembra līdz 15. aprīlim, tāpat ari
pie sala vairāk par 5° Celzija. Izņēmumus
pielaiž ar pilsētas valdes atļauju sevišķi
svarīgos gadījumos.

§ 52. Mūra ēkas, kuras nolemtas ap-
dzīvošanai, jāizvēdina un jāžāvē 4 mēnešu
laikā pēc ārējās uzbūves pieņemšanas, pēc
kam tikai var viņu iekšējās sienas apmest.
Apdzīvošanai nolemto ēku ārējo sienu ap-
mešana pielaižama pēc vienas ziemas no-
stāvēšanas pēc ārējās uzbūves beigšanas.
XIII. Sanitārie un labierīcības noteikumi.

§ 53. Dzīvojamām un darba telpām,
kur notiek cilvēka ilgstoša uzturēšanās, jā-
būt vismaz 2,50 m augstumā, apgaismotām
tieši no ārienas un viņu grīdai vismaz
30 cm virs piegulošā zemes līmeņa.

§ 54. Uz katra gruntsgabala jāierīko
aka, un vismaz 10 m attālumā no vircas,
samazgu un atejas vietām, bet pie diviem
kaimiņu gruntsgabaliem pielaižama ari
viena kopīga aka, ja tā satur pietiekoši
daudz ūdens un ērti pieejama.

§ 55. Pilsētas valdei ir tiesība uz savu
rēķinu izbūvēt, pārvietot un tīrīt ūdens no-
vadus vai arī izbūvēt ūdens un kanalizā-
cijas vadus privāto gruntsgabalu robežās,
bez ka īpašnieks par to varētu pieprasīt
kādu atlīdzību.

§ 56. No pilsētas valdes apzīmētos da-
biskos ūdens novadus nedrīkst izlietot ne-
tīrumu novadīšanai.

§ 57. Ir aizliegts bez pilsētas valdes
piekrišanas pārvietot, aizsprostot vai ci-
tādi kā bojāt jau pastāvošos no pilsētas val-
des apzīmētos ūdens novadus, pie kam šo
ūdens novadu tīrīšana un uzturēšana, kār-
tībā piekrīt gruntsgabalu īpašniekiem.

§ 58. Pie pilsētas valdes apzīmētiem
ūdens novadiem drīkst apbūvēt grunts-
gabalu ne tuvāk kā 1,5 m līdz 3 m no tā
malas, ja ūdens novads atrodas gruntsga-
bala robežās, pie kam šo attālumu nosaka
pilsētas valde. Ja starp ūdens novadu un
gruntsgabalu atrodas territorijas dala, ne
platāka par 5 m, kura paredzēta zaļumu
joslai, tā nododama pierobežu gruntsgabala
turētāja pagaidu bezmaksas lietošanā, pie
kam šā daļa uz pilsētas valdes pieprasījumu
atbrīvojama pilsētas valdes noteiktā laikā
un bez sevišķas atlīdzības.

§ 59. Samazgas un netīrumus nedrīkst
novadīt uz ielu, nedz otru gruntsgabalu;
priekš tiem, kā arī mēsliem, jāierīko īpašas
bedres.

§ 60. Mēslu, samazgu un netīrumu
bedrēm un brīvi stāvošām atejas vietām jā-
būt no ielām un kaimiņa robežas vismaz
1,5 m un vismaz 10 m attālumā no akas.

§ 61. Atejas vietas jāierīko katrā dzī-
voklī gaišā telpā un tām jābūt pieejamām
no dzīvokļa.

1. piezīme. Namos ar daudziem ma-
zākiem dzīvokļiem pielaižamas uz 2
līdz 3 dzīvokļiem kopējas atejas
vietas, pieejamas no kopēja koridora
vai priekšnama.

2. piezīme. Pilsētas nomalēs resp.
dzīvokļu, dārzsaimniecību un vasar-
nīcu joslās pie mazo vien- vai divdzī-
vokļu dzīvojamo ēku celšanas ir at-
ļauts uzbūvēt pagalmos ari brīvi stā-
vošas atejas vietas, vai kā piebūves pie
esošām ēkām, ievērojot turpmākos no-
teikumus.

§ 62. Atejas vietas iebūvējamas pie
namu ārējām sienām, ar logu uz ārieni;
tām_ jābūt vismaz 0,8 m platam un 1,25 m
garam.

Katrai sēdvietai jābūt segtai ar vāku.
Stāvcaurules diametrim jābūt ne ma-

zākam par 23cm no nama augšējā stāva līdz
atejas bedrei. Tikpat resnam jābūt ari
cauruļu savienojumam ar atejas vietu,
pie kam savienojums jātaisa asā Ienkī, ne
lielākā par 30°.

Piezīme. Augšējie nosacījumi neattie-
cas uz ūdens klozetiem.

Novada _ caurulēm, kā arī to nozaroju-
miem jābūt mājas iekšpusē, un tās nevar
taisīt no koka un cementa.

Mūļa atejas bedres sienām un dibenam
jābūt ūdenscietiem. Bedres sienas nedrīkst
saistīt ar mājas sienām un pamatiem.
Ja bedre tiek ierīkota ārpus ēkas, tad dala
tās jālaiž zem ēkas, stāvcaurulu vertikālai
ievadīšanai bedrē.

Koku ateju bedrēm jābūt ūdenscietām,
un viņas jātaisa no spundētām plankām,
ne plānākām par 7,5 cm, pie kam savie-
nojumu vietas labi jānostrādā un jāno-
blīvē ar darvu. Koka atejas bedri nedrīkst
būvēt zem ēkas un viņas sienas un dibens
jāapliek ar treknu māla kārtu, ne plānāku
par 30 cm.

Mūra atejas bedres griestiem jābūt ma-
sīviem (piem. no ķieģeļiem, betona), bet
koka atejas bedrēm no 7,5 cm spundē-
tām plankām ar zemi 0,5 m biezumā.

Atejas bedres griestos, ārpus mājas pa-
mata, ierīkojama ai!a ne mazāka par
0,6 kv. m netīrumu izsmelšanai; aila no-
slēdzama ar cieši guļošu divkāršu vāku,
pie kam apakšējam vākam jābūt apseg-
tam ar smaku noslēdzošu materiālu.

Atejas bedres dibenam jābūt ar kritumu
uz smeļamās ailes pusi.

Izgarojumu un gāzu novadīšanai atejas
bedrēs ierīkojams novads ar iekšējo
šķērsgriezumu, ne mazāku par300cm(ķieģelis un pusķieģeli), kurš savienojams
ar vēdināmo kanāli skurstenī, novietotu
pēc iespējas blakus dūmu vadam.

Ja esošās ēkas skurstenī nav atejas
bedres vēdināšanas kanāla, tad vēdināša-
nas caurulei jābūt blakus skurstenim.
Atkritumu novadu caurules gals jānolaiž
vismaz 30 cm zem vēdināšanas vada
pieslēguma bedrei.

Pārvietojamām rtetīrumu tvertnēm jā-
būt hermētiski slēgtām; tvertnes novie-
tojamas telpās ar ūdenscietu grīdu un
ārējām divkāršām durvīm, lai novērstu
to iesalšanu. Telpu vēdināšanas kanālis
ierīkojams kā tas augšā aprādīts.

Mīstuves telpām publiskai lietošanai
jābūt gaišām, ar ūdenscietām sienas apakš-
daļām, grīdu un noteku rievām; telpu
vēdināšanai ierīkojamas attiecīgas ietaises.

§ 63. Samazgu izliešanai un mēslu no-
vietošanai izbūvējamas samazgu bedres
un mēslu tvertnes. Samazgu bedrēm un
mēslu tvertnēm jābūt ar ūdenscietām
sienām^Hfcļaenu un ciešu pieguļošu vāku.

i kastes tilpums nedrīkst pārsniegt
3 m 3^BBPf

no
'°P U telpām novadāma

pa ūdenscietām caurulēm tieši uz samazgu
bedrēm.

§ 64. Visas pastāvošās atejas vietas,
samazgu bedres un mēslu tvertnes, kuras
neatbilst šiem § 61.—63 paredzētiem no-
teikumiem, pārbūvējamas piecu gadu laikā,
bet vasarnīcu rajonos 3 gadu laikā, no šo
noteikumu spēkā stāšanās dienas.

§ 65. Kustoņu mitekļus nedrīkst celt
būvlaidā līnijā.

§ 66. Kustoņu mitekļus var piebūvēt
pie dzīvojamām telpām tikai dzīvokļu
joslā; tādā gadījumā starp dzīvojamām
un kustoņiem nozīmētām telpām jābūt
neapdzīvotai telpai vai cieši šķirošai sienai
bez ailām.

§ 67. Katrs gruntsgabals jāiežogo.
Gruntsgabala īpašniekam jāceļ un jāuztur
tās žogu pusdaļas, kuras, skatoties no
pagalma uz kaimiņa robežu, atrodas pa
labai rokai.

§ 68. Gruntsgabala daļa starp būv-
laidā līniju un ielas malu nevar tikt
apbūvēta un nekādas ēkas daļas nedrīkst
uz tās atrasties — izņemot nelielus arehi-
tektūras izlaidumus 25 cm dziļumā. Viņa
nozīmēta priekšdārzu ierīkošanai.

§ 69. Priekšdārzu žogiem gar ielām
jābūt caurredzamiem un viņu augstumu
noteic pilsētas valde.

§ 70. Katram gruntsgabala īpašniekam
uz ielas gar gruntsgabala malu jāierīko
un jāuztur kārtībā trotuāri pēc pilsētas
valdes aizrādījumiem, kā arī ielas malas
jāapdēstī ar košuma kokiem pēc pilsētas
valdes norādījuma, pie kam pēdējā nosaka
ierīkošanas laiku.

§ 71. Šo būvnoteikumu pārkāpējus
sauks pie atbildības uz sodu likuma
pamata.

§ 72. Šie pagaidu saistošie būvnotei-
kumi nāk spēkā divu nedēļu laikā pēc
viņu izsludināšanas ,,Valdības Vēstnesī"
un līdz ar to zaudē spēku pastāvošie pirms
kara izdotie būvnoteikumi.

Pilsētas galva Dr. Vanadzinš.
Pilsētas sekretārs Fr. Freibergs.

Latvija un citas valstis.
Latvija, un Igaunija.

Tallinā, 20. augustā. Šorīt Tallinā
atgriezās 9 igauņu gleznotāji, kas šinīs
dienās bija izbraukuši uz Ziemeļlatviju
iepazīties ar igauņu un latvju brīvības
cīņu vietām, lai vēlāk uz audekla attēlotu
kauju ainas. Laikraksti ziņo, ka igauņu
mākslinieki par savu braucienu atsaucas
ar lielu atzinību. No vietējo iestāžu un
iedzīvotāju puses viņi esot sastapuši

lielāko pretimnākšanu. Pateicoties labam
laikam māksliniekiem esot izdevies saga-
tavot daudz skiču un etidu, kā arī iz-
darīt ap 200 fotogrāfisku uzņēmumu .
Izrādoties, ka kara skatu gleznošana sa-
vienota techniskā ziņā ar daudz lielākām
grūtībām, nekā to no sākuma varēja
domāt. Tomēr brauciena mērķis esot
sasniegts. ' LTA.

Jaunas valstis.

Igaunija.
Baltijas valstu jūrnieku savienība.

Tallinā, 20. augustā. Laikraksti ziņo,
ka ievadītas sarunas par Baltijas valstu
jūrnieku savienības dibināšanu. Savienībā
ietilpšot Latvijas, Igaunijas, Somijas
un Polijas jūrnieku organizācijas. Lie-
tava neesot uzaicināta ņemt dalību, jo
tur vēl nepastāvot jūrnieku organizācijas.
Polijā tirdzniecības flote turpretim pēdējā
laikā pieaugusi par vairākiem tvaikoņiem,
un Varšavā jau pastāvot stipra poļu jūr-
nieku arodorganizācija. No Helsinkiem
vakar atgriezies Tallinā igauņu jūrnieku
arodbiedrības sekretārs Tituss, kurš Somijā
ievadījis sarunas par Baltijas valstu jūr-
nieku savienības dibināšanu pēc Skandi-
nāvijas parauga. LTA.

Ārzemes.
„Ceppelina" svinības Japānā.

Ņujorkā, 21. augustā. ,,Associated
Press" ziņo no Tokijas, ka vakardienas
svinības par godu ,,Graf Ceppelin" lido-
juma dalībniekiem beidzās ar spožu
banketu, kuru sarīkoja Japānas valdība.
Ceppelina virsnieki jau saņēmuši tik daudz
dāvanu, ka viņiem vajadzēs tās nosūtīt
uz Vāciju lielās kastēs. Šorīt tūkstošiem
cilvēku devās uz Kasumigauras aero-
dromu apskatīt gaisa milzeni. Ceppelina
piepildīšana ar jaunu gāzi un tā benzina
krājumu atjaunošana pavirzīta jau tiktāl
uz priekšu, ka lidojums uz Ameriku
droši varēs sākties ceturtdienas
rītā (pēc Eiropas laika jau trešdienas
vakars). Dr. Ekeners nodomājis virs
Klusā okeāna pieturēties pie Jokahamas-
Vankuveras kuģu maršruta. LTA.

Ķīna bruņojas.
Šanhajā, 21. augustā. No droša avota

ziņo, ka ķīniešu armijas vadoņu konfe-
rencē Mukdenā nolemts organizēt 6 jaunus
armijas korpusus ar 3 divīzijām katrā.

LTA.

Literatūra.

Latviešu Konversācijas Vārdnīca. Galvenie re-
daktori: rakstnieks A. Švābe, docents A. Būma-
nis un docents K. Dišlērs. 21. burtnīca.
Descendenti — Dinoflagellāti. Pielikumā: L.Li-
berta dekorācijas skice; diatomejas; dimanti.
A. Gulbja apgādībā, Rīgā.

Jaunības Tekas. Literāriski-zinātnisks mēneš-
raksts jaunībai. JVa 7 un 8. — 1929. g.

Mazās Jaunības Tekas. Ns 7 un 8. Izdevis
A. Jessens. Saturs: Sarkanais velniņš un citi
stāsti un pasakas. Dārziņi un zaķītis u. c.

KURSI.

Rīgas biržā, 1929. gada 22. augustā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5,192
1 Anglijas mārciņa 25,17—25,22

100 Francijas franku 20,27—20,42
100 Be|ģijas beigu 72,00—72,55
100 Šveices franku 99,65—100,40
100 Itālijas liru 27,05—27,30
100 Zviedrijas kronu 138,85—139,f 5
100 Norvēģijas kronu .... 138,05—138,75
100 Dānijas kronu 138,00—138,70
100 Austrijas šiliņu 72,75—73,45
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15,48
100 Holandes guldeņu .... 207,70—208,75
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 84—92

Vērtspapīri:
5% neatkarības aizņēmums . . 98—100
4e/0 Valsts prem. 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 M. Okmians-

Šīs dienas „Va!d. Vēsta." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departaflieflt*
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1929. g. 16. oktobrī, Rig a -

Šim numuram 6 lapas puses.

Redaktors M. Ārons. _
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(flesu
ļ sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
30 jūlijā izklausīja lietu par
ļefima Hermana d. Druebina

un Arona Borucha d. Volpe,
tirg. zem firmas ,,Protector "
g Druebin un Co" atzīšanu
par maksātnespējīgiem parād-
niekiem , par ko iespiests sludinā-
jums ,,Valdības Vēstnesī" 1927. g.

25. jū'ijā 161. num. — nolēma:
atzīt Jefima Druebina un Ārona

Vo, tirg. zem firmas „Pro-
-tektor E. Druebin un Co" maksāt-
nespēju par vienkāršu (neuzma-

nīgu ) bankrotu un atļaut Jefimam
Drtie binam nodarboties turpmāk
ar tirdzniecību un viņas konkursu
par slēgtu.
v Rīgā, 1929. g- 12. augustā.

L. Ns 161-1 g. 10454b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1906. g. 8. jūnijā Kokneses pag.

mirušā Reiņa Brenča d. Preissa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem, 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. L. Ns 5204

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10542 Sekretārs A. Kalve,

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 201! —
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Vilhelmīnes Kazinš
pilnvarnieka zvēr. adv. P. Eglīsa
lūgumu uzaicina visas personas,
kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesā
1929. g. 13. augustā publicēto
1929. g. 19. apr. Rīgā mirušā
Pētera Pētera d. Kaziņa 1928. g.
28. decembrī notariālā kārtībā
sastādīto testamentu, kā ari visas
personas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Pētera Kaziņa
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantiniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem, pa-
rāddevējiem 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
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par
likumīgā spēkā gājušu.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 5195. 10537b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
privāttiesību kop. 2451. p. pa-
mata, uz Indula Vārtiņa lūgumu
uzaicina visas personas, kurām
ir kaut kādas pretenzijas, strīdi
vai ierunas pret šai tiesā 1929.g.
13. augustā publicēto 1928. g.
31. jūlijā Jaunlaicenes pag. mir.
Pētera Jāņa d. Krievāna 1926. g.
6. janvārī mājas kārtībā sastādīto
testamentu, kā arī visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mir. Pētera Krievāna manto-
jumu vai sakarā ar šo manto-
jumu, kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, parād-
devējiem 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. L.N°4361

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10539b Sekretārs A. Kalve.

Rīoas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
?6. augustā izklausīja Eduārdines
Reers dzīvības apdroš. polises
mort ifikācijas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu dzīvības ap-
drošināšanas polisi par 1000 rbļ.

ar Ns 98838 no 1915. g. 7. marta
izdotu no apdrošināšanas biedr.

„Žizņ"-
Rīgā, 1929. g. 12. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rī»as apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
<j. augustā izklausīja Annas-
Alvines Auseklis un Fridricha
un Pētera Ausekļa hipotekāro
parādu dzēšanas lietu un nolēma
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 5000 un 3000 rbļ., apstipri-
nātu 1891. g. 24. janv. un
21. maijā ar Ns 55 un 357 uz
nekustamo īpašumu Rīgas pils.
III hip. iec, ar zemes grām.
reģ. JVs 2070 par labu abas
Miclīailam Rimša, kas pārgājušas
uz NHermani Kampe kā blanko
cesionāru, kas viņas atkal cedējis
blanko.

Rīgā, 1929. g. 12. augustā.
JVe 4239. 10456b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
6\ augustā izklausīja Edes
Glāznieks, dzim. Kalvis ļ i lū-
gumu dzēst atzīmi un no-
lēma: dzēst atzīmi, kas ie-
vesta uz nekustamu īpašumu
Madonas apr., Ļaudonas muižas
Jaunzemju JVē- 107 māju, ar
zemes grārņ. reģ. JVs 1466, 1905. g.
31. augustā ar Ns 694 pēc Cēsu
Valkas 4. iec. miertiesneša 1905.g.
5. aug. izpildu raksta Ns 235
Brenciona Dimanta prasībā pret
Andreju Glāznieku par 306 rbļ.;
pieņemt tiesas glabāšanā Ls 6,53,
iemaksātus pēc Latvijas bankas
kvītes JVs m/2546 no 1929. g.
20. augustā.

Rīgā, 1929. g. 12. augustā.
JVs 5159. 10457b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
13. augustā izklausīja Oļģerta
un Leontīnes Veseru un Justīnes
Čakstes hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātām obligācijas par
5000, 10000 un 7000 rbļ., ap-
stiprinātas 1901. g. 22. augustā,
1911. g. 23. augustā un 1911. g.
6. oktobrī ar NsNs 1645, 2703,
un 3352 uz nekustamu īpašumu
Rīgas pils. III hip. iec. ar zemes
grām. reģ. JVs 44 par labu pirmā
Leontīnei Vesser, otrā OIģertam
Vesseram, trešā Pēterim Zamu-
elim, pfe kam visi min. obligācijas
cedējuši blanko, turklāt otrā
obligācija ir pārgājusi uz Volde-
māru Zamueli kā blanko cesio-
nāru, kas viņu ir cedējis atkal
blanko. JVs' 2565. 10548b

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 16. aprīlī Beļavas pag.

miruša Andreja Laura d. Endeļa
ir atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu, vai sa-
karā ar to, tiesības kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, kreditoriem u. t. t. pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā sis
tiesības zaudējušas. L. JVs5132

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.

10540 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc

1922 g 14. decembri Ērģemes
pagastā mirušā Pētera Augusta

Andreja d. Pogas ir atklāts man-

tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakara ar

to tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t, pieteikt
šīs tiesības minētai tiesai sešu

mēnešu laikā, skaitot no si

sludinājuma iespiešanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņa
nepieteiks, tad viņas atzīs kasīs
tiesības zaudējušas. L.MŠ5209

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.

Priekšsēd. v. A. Veidners.
10541 Sekretārs A. Kalve.

«'gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
«ļļ civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt.
Prvattiesibu kop, 2451. p.
Pamata . uzaicina visas

"las, kurām ir kaut kādas
Pretenz ijas, strīdi vai ierunas
Pšai tiesā 1929. g. 16. jūlijā
Publicēto 1929. g. 12. maijā
«tostonas pag. mir. Dāvida Dā-
Maad . Zvirbuļa 1924. g. 16. apr.
makārtībā sastādīto testa-
mentu, kā arī visas personas.
kuir kaut kādas tiesības
'2 mir. Dāvida Zvirbuļa manto-

jumu vai sakarā ar šo mantojumu,

^
mantin iekiem, legatāriem, V-ei kotnmisāriem , parāddevējiem
* *., pieteikt savas tiesības,

tretenzijas un ierunas minētai
TO&!i sēžu mēnešu laikā, skaitot
jļ. sl sludinājuma iespiešanas

izda'minētā termiņā nebūs

at?-
nt

v- tad* minētās personas

Uh 'kā atteikušās no ierunām
zaudē jušas savas tiesības,

.;.' Ķstāmentu pasludinās par
"ļm 'gā spēkā gājušu.
F'fe 1929. g. 13. augustā.
^4577. 10538brn ekssēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g
6. augustā izklausīja Laura Buch-
bindera hipotekāro parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīl
par iznīcinātu obligāciju par
10.000 rbļ., apstiprinātu 1909. g.
29. sept. ar JVs 1844 uz ne-
kustamo īpašumu Rīgas pils.
IV hipotēku iec., ar zemes grām.
reģ. Ns 1421 par labu Augustam
Atizenbergam , kas minēto obli-
gāciju cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 12. augustā.
-Ns 2352. 10458t
Priekšsēd. v. A. Veidners

Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo,
ka pēc 1929. g. 3. martā Rankas
pag. mir. Spriča (Friča) Gotlība d.
Zaķa ir atklāts mantojums un
uzaicina, kam ir uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, 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 termiņā
nepieteiks, tad viņas atzīs kā šīs
tiesības zaudējušas. L. JVs 5197

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10543 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1926. g. 7. janvāri Lejasciema
pag. mir. Kārļa Pētera d. Dilles
ir atklāts mantojums un uz-
aicina, kam uz šo manto-
jumu, vai sakarā ar to tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
Fideikommisāriem, kreditoriem
u. t. t., pieteikt šīs tiesības mi-
nētai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas.

Ja minētās personas savas
tiesības augšā uzrādītā termiņā
nepieteiks, tad iafliB atzīs kā
šīs tiesības zaudējušas. L JVs5218

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10544 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 7. martā Kārķu pagastā
mir. Andreja Kārļa d. Brīvība ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šomantojumu vai sa-
karā ar to tiesības kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommisā-
riem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šrs 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. L. Ns 5223

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10545 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
13. augustā izklausīja Almas-
Veronikas Nonācis hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par iznīcinātu obli-
gāciju par 5000 rbļ., apstiprinātu
1915. g. 5. febr., ar JVs 57 uz
nekustamu īpašumu Rīgas apr.
Kastranes muiž. zemnieku zemes
Maz-Miķeļu māju, ar zemes grām.
reģ. JVs 1115 par labu Kastranes
kraj-aizdevu sabiedrībai.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Ns4117. 10550b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Mārtiņš Matīsa d.

Klevers-Baldiņš un Eleonora Otto
meita Gailītis, noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas notāra

J. Graudiņa 1929. g. 24. jūlijā
reģistra JVa 15190, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēdzamo
laulību, ir atcēluši vietējo civ.
lik. 79. un turpm. p. paredzēto
laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.

L. JVs5229. 10551b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Magons un Valija Magons, dzim.
Palejs. noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas L notāra

Krūklanda 1929. g. 22. jūlijā
ra JVs 17369, ar kuru v:ņ;,

attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augusta.

L. Ns5190. 10552b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014.
un 2019. p. pamata paziņo, ka
pēc 1924. g. 10. oktobri Struteles
pagastā mirušā Miķeļa Anša d.
Liepas (Liepiņa) ir atklāts man-
tojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to
tiesības kā mantniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kre-
ditoriem 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. L. Ns 4810

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10546 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz civīlproc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1929. g. 25. martā ' Limbažos
mir. Leopolda-Ernsta-Hermaņa
Teodora d. Kuhagena ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to, tiesības kā mantniekiem,
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. JVs 4774

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
Priekšs. v. A. Veidners.

10547 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugiGustavs
Kārļa d. Vēveris un Antoniņa
Tita m. Vēveris, dzim. Silickaja
(Slitzky), noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
R. Voigta 1929. g. 25. jūlijā
reģ. JVs 7517, ar ko viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. JVs 5188. 10553b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Oskars
Jāņa d. Ozols, un Anna-Marija
Jāņa m. Ozols, dzim. Krieviņš,
noslēguši savstarpīgo laulibas lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 1929. g. 23. jūlijā reģistra
JVs 17466, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir
atcēluši vietējo civ. lik. 79. p.un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. JVs 5189. 10554b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Atis-
Fridrichs (Otto-Fridrich) Leo-
polda d. Tramdachs un Anna
Fridricha m. Tramdachs, dzim.
Lindals, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
K. Sumberga 1929. g. 30. jūlijā
reģistra JVs 8389, ar kuru viņi
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. JVs 5238. 10555b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kal-
mans Zeliga d. Epels (Epel) un
Berta Šloma m. Epels (Epel),
dzim. Jozefovičs, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra V. Kanska 1929. g.
30. jūlijā reģistra JVs 5228, ar
kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vc-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. JVs 5228. 10556b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Kārlis
Kalējs un Zelma Kalējs, dzim.
Barons, noslēguši savstarpīgo lau-
lības līgumu pie Rīgas notāra
E. Brikovska 1929. ģ. 29. jūlijā
reģistfa JVs 3460, ar kuru vņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L.Ne 5215. 10557b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
13. augustā izklausīja Andreja
Kalniņa hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātām obligācijas par
100, 150, 250 un 350 rbļ., ap-
stiprinātas 1889. g. 23. febr.
ar JVsJVs 644, 645, 448, 649 uz
nekustamu īpašumu Lēdmanes
muižas zemnieku zemes ,, Vanagu'
mājām, Rīgas apr., ar zemes
grām. reģ. JVs 3794 par labu
visas K. Transehe, kā pirkšanas
summas atlikuma nodrošinājums,
kuras pārgājušas uz N. Klotu,
kas viņas cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
JVs4088. 10549b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Benno

Ābrama d. Loevensons un Ra-
chele Hermana m. Loevensons,
dzim. Gittelsons, noslēguši sav-
starpīgo laulības līgumu pie Rīgas
notāra J. Kreicberga 1929. g.
2. jūlijā reģistra Ns 8498, ar
kupu viņi, attiecībā uz viņu
noslēgto laulību, ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 5200. 10558b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka laulātie draugi Jēkabs
Freimanis un Natālija Voldemāra
meita Freimanis, dzim. Folcs,
noslēguši savstarpīgo laulības lī-
gumu pie Rīgas notāra J. Krūk-
landa 1929. g. 26. jūlijā reģistra
Ns 17760, ar kuru viņi, attiecībā
uz viņu noslēgto laulību, ir at-
cēluši ' vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto
mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 1.3. augustā.
L. Ns5191. 10559b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Nikolajs Cro'nhjelms
un šķirta Ingeborg Jalander,
dzim.Hellichius, noslēguši priekš-
laulības līgumu pie Rīgas Jūr-
malas pilsētas notāra A. Jansona
1929. g. 24. jūlijā reģ. Ns 988,
ar kuru viņi, attiecībā uz viņu
noslēdzamo laulību, ir atcēluši
vietējo civ. lik. 79. un turpm. p.
paredzēto laulāto mantas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 5199. 10560b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ievērojot Ilzes Grāvis lūgumu
dēļ bezvēsts prombūtnē esošo
Juhana-Voldemāra Grāva (Grā-
vīša) atzīšanas par mirušu un
pamatojoties uz savu lēmumu
no 1929. g. 13. augusta un civ.
proc. lik. 1947.—1950. p. un
viet. civ. lik. 524. p. pamata
uzaicina bezvēsts prombūtnē eso-
šo Johanu - Voldemāru Grāvi
(Grāvīti) gada laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas „Vald. Vēstu.",
ierasties tiesā, vai dot tiesai
ticamas ziņas par sevi, kā arī
uzaicināt visas citas personas,
kurām ir drošas ziņas par viņa
dzīves vietu vai nāvi, iesniegt
šis ziņas tiesai, aizrādot, ka ja
pēc sliidin. termiņa notecēšanas
nebūs saņemtas ticamas ziņas, ka
Johans - Voldemārs Grāvis (Grā-
vītis) atrodas pie dzīvības, tiesa,
uz ieinteresēto personu lūgumu,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1951. p.
atzīs viņu par mirušu.

Rīgā, " 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 481129. 10562b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

ievērojot Augustes Sīpoliņš lū-
gumu dēj bezvēsts prombūtnē
esošā Friča Čurkstes atzīšanas
par mirušu un pamatojoties uz
savu lēmumu no 1929. g. 6. aug.
un civ. proc. !ik. 1947.—1950. p.
un viet. civ. lik. 524. p. pamata
uzaicina bezvēsts prombūtnē
esošo Frici Čurksti gada laikā
no šī sludinājuma iespiešanas
,,Valdības Vēstnesī", ierasties
tiesā, vai dot tiesai ticamas ziņas
par sevi, kā arī uzaicināt visas
citas personas, kurām ir drošas
ziņas par viņa dzīves vietu vai
nāvi, iesniegt šīs ziņas tiesai,
aizrādot, ka ja pēc sludinājuma
termiņa notecēšanas nebūs sa-
ņemtas ticamas ziņas pār to,
ka Fricis Čurkste atrodas
pie dzīvības, tiesa, uz ieinteresētu
personu lūgumu, saskaņā ar civ
proc. lik. 1951. p. atzīs viņu
par mirušu.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns4647 10563b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Jēkabs Zilbermans
un tā sieva Lība (Ljubov), dzim.
Turovlina, noslēguši savstarpīgo
laulības līgumu pie Rīgas notāra
B. Zemgaļa 1929. g. 26. jūlijā
reģistra Ns 14283, ar kuru viņi,
attiecībā uz viņu noslēgto laulību,
ir atcēluši vietējo civ. lik. 79. un
turpm. p. paredzēto laulāto man-
tas kopību.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 5208. 10561b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
14. maijā izklausījusi lietu par
Jāņa Baumaņa atzīšanu par
maksātnespējīgu parādnieku, par
ko iespiests sludinājums ,,Vald.
Vēstn." 1928. g. 7. septemb'ī
202. num., — nolēma: šo
konkursa lietu izbeigt.

Rīgā, 1929. g. 13. augustā.
L. Nš340-1. g. 10631b
Priekšsēd. v. A. Veidners.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļ?,
uz Latvijas civ. lik. kop. 36. p.
piezīmes pamata, paziņo vis-
pārībai, ka Jānis Jirgensons un
Emilija Elsens (Oelsen) noslēguši
priekšlaulības līgumu pie Rīgss
notāra E. Brikovska 1929. g.
3. augustā reģistra Ns 3563, ar
kuru viņi attiecībā uz viņu ne-
slēdzamo laulību ir atcēluši vie-
tējo civ. lik. 79. un turpm. p. pa-
redzēto laulāto mantas kopību.

Rīga, 1929. g. 20. augustā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

10984 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz civ. proc. lik. 1460. p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šā gada
20. marta lēmumu reģ. kooperat.
sabiedrība ar nosaukumu:
,,Drustu jaunsaimnieku lauksaim-
niecības kuļmašīnu koplietošanas
biedrība ,,Vārpa ", ar valdes sē-
dekli Drustos. 10632b
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.
Rīgas apgabalt. reģistrāc. nodaļa,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. p. pamata paziņo,
ka ar viņas 1929. g. 7. augusta
lēmumu reģ. bezpeļņas biedrība:
,,Latvijas motociklistu biedrības
klubs", ar valdes sēdekli Rīgā.
Nod. pārz. v. i. L. Bruemmers.
10633b Sekretārs Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar valsts zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava š. g . 1. augusta nolēmuma
un civ. proc. lik. 2081. p. 2. pkt.,
kā ari I923.g. 17. marta lik. 3. p.,
uzaicina to personu, kuras rokās
atrodas pirkšanas-pārdošanas akts
kas korroborēta 1883. g. 27. jū-
lijā ar Ns 444 uz Tukuma apr.
Vecmoku Pupu mājām, ar htp.
Ns 1804 un 1925. g. 22. oktobrī
Ns 2431 korrob. uz Tukuma apr.
Tumes pag. ,,Jaun-Pūpju" mā-
jām, nodrošinot pirkšanas sum-
mas atlikumu 1460 kr. rbļ., ar
ķīlu tiesībām uz minētām mājām,
kā ari personas, kurām būtu kā-
das tiesības uz minēto akti,
iesniegt akti un pieteikt savas
tiesības šai tiesā sešu mē-
nešu laikā, skaitot no sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Val-
dības Vēstnesī". Ja minētā ter-
miņā akti neiesniegs vai tiesības

iks, tiesa atzīs parāda akti
par iznicinātu un valsts zemes
bankai dos tiesību prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
I0463z L. Ns 94

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Rīgas apgabalt. reģistrāc nodaļa,
uz civ. proc. lik. 146071 . p. pa-
mata paziņo, ka ar viņas šā gada
7. augusta lēmumu ' reģistrēta
kooperatīva sabiedrība ar no-
saukumu; ,,Rīgas centrālcietuma
darbinieku krāj-aizdevu un pa-
līdzības sabiedrība", ar valdes
sēdekli Rīgā. 10634b
Nod. pārziņa v. i. L. Bruemmers.

Sekretārs Fridrichsons.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa

uz lik. par laul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
16. janvārī Voldemāra Baumaņa

prasības lietā pret Emīliju Luizi
Zetti Bauman, dzim. Blumberg,
par laulības šķiršanu atmugu-
riski nosprieda: šķirt laulību,
kas slēgta Rīgā, Jāņa draudzē
1914. g. 8. jūnijā (v! st.) starp
Voldemāru Baumani un Emīliju
Luizi Zetti Baumans, dzimušu
Blumbergs.

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

Rīgā, 1929. g. 12. augustā.
Ns 432180. 10564b

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



Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
30. augustā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Marijas ielā Ns 21a, pārdos Zal-
māna Jachnina kustamu mantu,
sastāvošu no 5 kungu uzvalkiem,
novērtētu par Ls 220.—.

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

Rīgā, 1929. g. 1. augustā.
11064 Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
31. augustā, plkšt. 10 dienā, Rīgā,
A. B. Dambī, pārdos Leo Lib-
mana kustamu mantu, sastāvošu
no 300 tonnām Polijas ogļu,
novērtētu par Ls 7.200,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. aug. 11063
Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava š.g. 1. au-
gusta nolēmumu, uzaicina to per-
sonu, kuras rokās atrodas šāda
Tukuma-Talsu zemes grāmatu
nodaļā uz Fricim Rozentalam pie-
derošā nekustamā īpašuma —
Kabiles „Dižais Eģenieku" m.,
ar zemes grām. Ns 2240, korrobo-
rēta obligācija par 3000 c. rbļ.,
izstādīta uz Jelgavas namsaim-
nieku krāj-aizdevu kases vārdu
un korroborēta 1912. g. 25. jū-
lijā ar Ns 1051, ierasties tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
nomaksātu un lūdzējam Fricim
Rozentalam atvēlēs prasīt hi-
potēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
10446z L. Ns 163/29. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
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. 15. februārī
mirušā Donata Antona d. Alek-
sandroviča mājas kārtībā 1928. g.
26. decembri Vandzenes Poļos
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
deviņu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,.Valdības Vēstnesī".

Pēc minētā termiņā notecējuma
tiesa nekādas ierunas nepieņems
un nepieteiktās tiesības atzīs par
spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
10459z L. Nsl789/29.g

Priekšsēd. v. (paraksts).
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 ieru-
nas pret 1928. g. 4. oktobrī mi-
rušā Hermana Zīles publiskā
kārtībā 1928.' g. 28. septembrī
Matkules pagasttiesā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,.Valdības Vēst-
nesī".

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

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
L. Ns 2135/29. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
14060z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927.g.
14. dec. mir. Kristapa Roberta
Krišjāņa d. Grinauska (Grinov-
ska) atstāto mantojumu kādas
tiesības kā mantiniekiem, lega-
tāriem, fideikommisāriem, kre-
ditoriem u. t t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma ie-
spieduma dienas ,.Valdības Vēst-
nesī" . Termiņā nepieteiktas
tiesības ieskatīs par spēku zau-
dējušām. L. Ns 1171/29. g.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
Priekšsēd. v. (paraksts).

10461z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g
1. augusta nolēmumu, uzaicina
tās personas, kuru rokās atrodas
šādi Jelgavas-Bauskas zemes grā-
matu nodaļā uz Natālijai un Jē-
kabam-Eduardam Ramiņiem pie-
derošā nekustamā īpašuma Bau-
skas apr. Kaucmindes m. Annite
Liel m. ar zemes grām. Ns 340
korroborētas aktis: 1) obligācija
par 1950 c. rbļ., izstādīta
1894. g. 22. novembri uz Augu-

stes Drengers vārdu un korrobo-
rēta 1894. g. 3. decembrī at
Ns 1329 un 2) obligācija par 70C
c. rbļ., izstādīta 1908. g. 14. nov.
uz Paula Palēna vārdu un korro-
borēta 1908. g. 22. novembrī ai
Ns 2591, ierasties šai tiesā sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „Val-
dības Vēstnesī" un iesniegt minē-
tās aktis.

Ja noteiktā laikā aktis ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādus par
nomaksātiem un lūdzējiem Na-
tālijai un Jēkabam-Eduardam
Ramaņiem atvēlēs prasīt hipo-
tēku dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
10462z L. Ns. 1138/29. g.

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.

paziņo, ka Jelgavas valsts ierēdņu
kooperatīvs saskaņā ar šās tiesas
1929. gada 7. marta lēmumu,
slēgts.

Jelgavā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 132/21. g. 10566b

Nod. pārzinis K- Vītols.
Sekretāra p. i. M. Helmanis,

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
1. augusta nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
Ventspils zemes grāmatu nodaļā
uz Kristam Jātniekam piederošā
nekustamā īpašuma Ventspilī,
III kvartālā ar zemes grām.
Ns 217 korroborēta obligācija,
izstādīta uz Ventspils Latviešu
krāj-aizdevu sabiedrības vārdu
un korroborēta 1911. g. 16. maijā
ar Ns 179 par 1000 krievu c. rbļ.
ierasties šai tiesā sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības
Vēstnesī" un iesniegt minēto
akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs obligāciju
par zudušu un lūdzējam Kristam
Jātniekam atvēlēs prasīt hipo-
tēkas dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 30. augustā.
L. Ns 1560/29. 10465b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
saskaņā ar Valsts Zemes bankas
lūgumu un pamatodamās uz
sava šā gada 1. augusta nolē-
muma un civ. proc. lik. 2081. p.
2. pkt., kā arī 1923. g. 17. marta
lik. 3. p., uzaicina io personu,
kuras rokās atrodas pirkšanas-
pārdošanas akts, kas korroborēta
1885. g. 16. maijā ar Ns 294

uz Talsu apriņķa Lub-Ezeres
pagasta ,,Celmu" mājām ai
hip. Ns 177, nodrošinot pirkšanas
summas atlikumu 1300 kr. c. rbļ.
ar ķīlu tiesībām uz minētām
mājām, kā arī personas, kurām
būtu kādas tiesības uz minētc
akti, — iesniegt akti un pie-
teikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Jā minētā
termiņā akti neiesniegs vai tie-
sības nepieteiks, tiesa atzīs pa-
rāda aktu par iznīcinātu un
valsts zemes bankai dos tiesības
prasīt hipotēkas dzēšanu zemes
grāmatās.

Jelgavā, 1929. . 0. augustā.
L. Ns 90/29. 10464b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs,

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
1. augusta nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Jelgavas - Bauskas zemes
grāmatu nodaļā uz Lizetei un
Augustam Pinka piederošā ne-
kustamā īpašuma Jelgavas apr.
Anes m. zemesgab. „Niedres"
ar zemes grām. Ns 823 korrob.
pirkuma - pārdevuma līgums,
izstādīts 1884. g. 31. novembrī
uz Aleksandra Šenkevica vārdu
un korroborēts 1885. g. 8. martā
ar Ns 1188 par 185 c. rbļ., ierasties
šai tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parāda summu
par samaksātu un lūdzējiem
Lizetei un Augustam Pinka at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā,
L. Ns 1536/29. 10466b

Priekšsēd. v. (paraksts)
Sekretārs Mittelhofs

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava šā gada
1. augusta nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma - Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Fridricham-
Rūdolfam Upeslācim piederošā
nekustamā īpašuma Tukuma apr.
Slampes muižas Vec-Lādu m.
ar zemes grām. Ns 3438 korrob.
obligācija par 700 c.rbļ., izstādīta
1909.g. 19. februārī uz Džūkstes-
Pienavas krāj-aizdevu kases v.
un korroborēta 1909. g. 20. febr.
ar Ns 150, ierasties šai tiesā
viena mēneša laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī" un iesniegt
minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
nomaksātu un lūdzējam Fnd-
richam-Rūdolfam Upeslācim at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemes grāmatās.

ļelgavā, 1929. g. 10. augustā.
L. Ns 1535/29. 10467b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1927. g.
7. jūlijā mirušās Annas Grinbergi
atstāto mantojumu kādas tiesības
ka mantniekiem , legatāriem,
fideikommisāriem , kreditoriem u.
t. t., pieteikt savas tiesības šai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 1478/29. g. 10661

Priekšsēd. v. K. Vītols
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

pamatodamās uz sava šā gada
1. augusta nolēmumu, uzaicina
to personu, kuras rokās atrodas
šāds Tukuma ' - Talsu zemes
grāmatu nodaļā uz Jāņa Brem-
zes alias Lasenberga piederošā
nekustamā īpašuma Tukuma apr.
Vecmoku muižas Dobeļu m. ar
zemes grām. Ns 1805 korroborēta
obligācja par 2700 c. rbļ., iz-
stādīta 1911. g. 4. jūlijā uz
Boto Elsena vārdu un korrob.
1911. g. 4. jūlijā ar Ns 1286,
ierasties šai tiesā viena mēneša
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti ne-
iesniegs, tiesa atzīs parādu par
nomaksātu un lūdzējam Jānim
Bremzēm alias Lasenbergam at-
vēlēs prasīt hipotēkas dzēšanu
zemesgrāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 10. augustā.
L. Ns 1537/29. 10468b

Priekšsēd. v. (paraksts).
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1921. g. 4. aprīlī Kremenčugā
mir. Esteres Jude atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
„VaId. Vēstn.".

Termiņā nepieteiktas tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 13. augustā.
L. Ns 2101/29. 10662

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Liepājas apgabaltiesa,
saskaņā ar savu š. g. 5. augusta
lēmumu un civ. proc. lik. 293.
un sek. pantiem, uz Grietas
Baumans lūgumu viņas prasības
lietā pret Jēkabu Baumani dēļ
laulības šķiršanas, uzaicina at-
bildētāju Jēkabu Baumani, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā vai uzdot
savu dzīves vietu Liepājā četru
mēnešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn.".

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

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

Liepājā, 1929. g. 10. augustā.
L. Ns 8. 10481b

Priekšsēd. b. v. A. Pētersons,
Sekretāra v. (paraksts),

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.,

pamatojoties uz 1923. g. 17. marta
likumu un uz civ. proc. lik.
1460032 . un 33. p., uzaicina to
personu vai iestādi, kuras rokās
atrodas obligācija, kas apstipri-
nāta 1892. g. 20. oktobri par
9000 kr. rbļ. uz Klaudijas Fe-
doram. Katešenkovs, pēc vīra
Cellinskis, vārda, uz Daugavpils
apr., Dagdas pagasta ,,Zveriņec "
un „Riepišče" zemes gabaliem
(hip. Ns 8097), — ierasties šai
tiesā, līdzņemot minēto obligā-
ciju, Ls 192,— kapitāla parāda
un °/0°/0 saņemšanai,kas iemaksāti
no valsts zemes, bankas minētās
obligācijas dzēšanai. Ns I22b/29.

Daugavpilī, 1929.g. 13.augustā.
Priekšsēdētāja b. v. Dibietis.

.10639o Sekretārs Ķ. Kangurs.
Latgales apgabaltiesas reģistr. nod,
dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
7. augusta lēmumu, uz civ. proc.
lik. 14607u.-71 . p. pamata reģi-
strēti Dagdas tirdzn. un rūpnie-
cības krāj-aizdevu sabiedrības
statūti un ievesti kooperatīvu
sabiedrību reģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atro^
das Dagdas miestā.

Daugavpilī, 1929.g. 13. augustā
Reģistr. nod. pārzinis (paraksts).
10640o Sekretāra v. A. Auziņš.

Latgales apgabaltiesas reģistr. nod.

dara zināmu, ka saskaņā ar
Latgales apgabaltiesas 1929. g.
7. augusta lēmumu, uz likuma
par biedrībām 17. panta pamata
reģistrēti Aknistes amatnieku un
strādnieku biedrības statūti un
ievesti bezpeļņas biedrību re-
ģistra pirmā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis atro-
das Aknistē.

Daugavpilī, 1929.g. 13. augustā.
Reģistr. nod. pārzinis (paraksts).
10641o Sekretāra v. A. A uzi ņ š

Rēzeknes 3. iec. miertiesnesis,
uzaicina 1928. g. 12. maijā mir.
Aleksandra Jēzupa d. Dikuļa
mantiniekus pieteikt viņam savas
mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī uzaicinājuma
iespiešanas dienas „VaId. Vēstn."

Rēzeknē, 1929. g. 10. augustā.
10482b Miertiesnesis (paraksts).

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jēkaba Jāņa d. Rolava (Rolau)
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no zemes gabala ar
nosaukumu „Silinieku ferma",
platībā 35,55 des. Jaunlatgales
(senāk Ludzas) apriņķa, Balti-
navas pagastā, ievešanu zemes
grāmatu reģistri, — uzaicina
visas personas, kurām ir kādas
tiesības uz minēto nekustamo
mantu, iesniegt kommisijai par
to paziņojumu četru mēnešu
laikā, skaitot no izsludināšanas
dienas ,,Valdības Vēstnesī", pre-
tējā gadījumā nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekusta-
mās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkērisku apgrūtinājumu tiesībām

Daugavpilī, 1929. g. 12. aug.
Ns3787. 10567b

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekret.-darbvedis A. Vitko ' vskis.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Jāņa (Ivana) Antona d. Mizāna
lūgumu par nekustamās mantas,
sastāvošas no Švedeļu (Zviedriņu)
sādžas viensētas JVs 17 zemes
gabala, platībā piecas desetīnas
2175 kv. asis, atrodošos Rē-
zeknes apriņķa Viļēnu pagastā,
ievešanu zemes grāmatu reģ.,
uzaicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto ne-
kustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no izslu-
dināšanas dienas ,,Vald. Vēstn."
pretējā gadīj. nepieteiktās tie-
sības skaitīsies par iznīcinātām
un minētais lūdzējs varētu tikt
ievests Latgales zemes grāmatu
reģistri par norādītās nekustamās
mantas īpašnieku bez kādiem
aprobežojumiem ar neapstrīda-
mas pārdošanas un hipotekā-
ri sku apgrūtinājumu tiesībām.

Daugavpilī, 1929. g. 12. aug.
JVs 3795. 10568b

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekret.-darbvedis A. Vitkovskis.

Rīgas apr. 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 74.,
75., 294., 299i«e8., 301.—311. p.
uz prasītāja Pētera Kļaviņa lū-
guma prasības lietā pret Olgu
Bergmani par Ls 50,— uzaicina
atbildētāju Olgu Bergmans, kuras
dzīves vieta nezināma, viena mē-
neša . laikā no šī sludinājuma-
iespiešanas dienas paziņot mier-
tiesnesim savu Rīgas apriņķī
izvēlēto dzīves vietu, vai uzdot
Rīgas apriņķī Birzgales pagastā
dzīvojošu personu, kuru atbildē-
tāja pilnvaro saņemt viņas vietā
nomiertiesneša piesūtītos rakstus.

Ja atbildētāja noliktā laikā
paziņojumu neiesniegs, visas pa-
vēstes un rakstus uz atbildētājas
vārdu atstās miertiesneša kance-
lejā un atbildētājai nebūs tiesība
aizbildināties par minēto rakstu
nezināšanu, un lieta tiks nolikta
tiesas sēdē izklausīšanai aizmugu-
riski. Ns 745. 10666b

1929. g. 10. augustā.
Miertiesnesis (paraksts).

Balvu iec. miertiesnesis, sa-
skaņā ar savu š. g. 8. augusta
lēmumu un pamatojoties uz civ.
proc. lik. 14606". p 1460** . p.,
paziņo, ka ģenerālpilnvara, kuru
1929. g. 14. jūnijā Balvu notāra
Mikalka kantorī ar reģ. Ns 3259
Nikolajs Jēkaba d. Kovaļevs
izdevis savai sievai Natālijai
Dmitrija m. Kovaļevai, atzīta
par spēkā neesošu ar augš-
minēto lēmumu.

Balvos, 1929. g. 12. augustā.
Bl. Ns 220. 10647b

Miertiesnesis (paraksts),
Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar savu š. g. 13. augusta
lēmumu uz civ. proc. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. lik. 1401. p.
pamata paziņo, ka pēc 1925. g.
24. aprīlī mirušā Pāvila Jezupa d.
Skuķis ir palicis nekustams
īpašums, Daugavpilī, Višķu pag.,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu vai sakarā
ar to būtu kādas tiesības kā
mantniekiem, pieteikt tās pēc
piekritības sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespieša-
nas dienas ,,Vald. Vēstn.".

Daugavpilī, 1929. g. 13.augustā
10589o Miertiesnesis (paraksts)

Daugavpils 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 13. augusta
lēmumu uz civ. proc. lik. 10. sēj.
1239. p. un civ. lik. 1401. p.
pamata paziņo, ka pēc 1927. g.
29. aprīlī mirušās Matrenas
Leona m. IIjinas ir palicis ne-
kustams īpašums, Daugavpilī,
Liepājas ielā Ns 59, kādēļ uz-
aicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu
kādas tiesības kā mantniekiem,
pieteikt tās pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.". C. 1. Ns 932.

Daugavpilī, 1929.g. 13. augustā
10673o Miertiesnesis (paraksts).

Druvienas pagasta tiesa,
Cēsu apriņķī, pamatojoties uz
savu lēmumu no 1929. g. 1. au-
gusta un pagasta tiesu likuma
108. un 109. p., paziņo, ka
Pēteris Pētera d. Ku 'rcens,
dzīv. Druvienas pagasta Liel-
trušļos, adoptē turpat dzīvojošo
Juri , Jāņa d. Lāsīti, dzim.
1925. g. 16. februārī, piešķirot

viņam visas likumā paredzētās
laulībā dzimuša miesīga bērna
tiesības un savu uzvārdu ,,Kur-
cens".

Visas personas, kurām pret šo
adopciju būtu kādas pretenzijas,
tiek uzaicinātas sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma

i espiešanas pēdējo reizi ,,Valdības
Vēstnesī", pieteikt tās pagasta
tiesai.

Pēc šī termiņa notecēšanas
nekādi iebildumi un pretenzijas
netiks ievēroti un adopcija tiks
no tiesas apstiprināta. 2

Priekšsēdētājs K- Kube.
10267o Darbvedis M. Zoste.

Nīcas pagasta tiesa
dara vispārībai zināmu, ka pie
Nīcas pagasta pierakstīts laulāts
pāris Jēkabs Miķeļa d. Embūt-
nieks, dzim. 1884. ģ. 16. dec, un
viņa laulāta sieva Anna Miķeļa
m. Embūtnieks, dzim. Bumbulis,
dzim. 1883. g. 15. augustā, pie-
ņem bērna vietā adoptē pie Nīcas
pagasta pierakstītu Jēkabu Anša
d. Paviļu, dzim. 1907. g. 16. maijā,
piešķirot tam visas bērna tiesības
un uzvārdu ,,Embūtnieks" un
ka tiesas sēde dēļ šīs adopcijas
apstiprināšanas nolikta uz 1929.g.
14.novembri, Nīcas pagasta namā.

Visi, kam pret šo adopciju
būtu kādas ierunas, top uzaici-
nāti tās pieteikt šai pagasta tiesai
līdz adopcijas apstiprināšanas
dienai. Vēlāki celtas ierunas ne-
tiks pieņemtas.

Nīcā, 1929. g. 8. augustā.
1* Priekšsēd. (paraksts).

10857r Darbvedis (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
27. augustā, pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Avotu ielā Ns 31, pārdos Dāvida
Devirca kustamu mantu, sastā-
vošu no veikala skapja un lellēm,
novērtētu par Ls 290,—.

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

Rīgā, 1929. g. 12. augustā.
11065 Tiesu izp.J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
30. augustā, pīkst. 'lO rītā, Rīgā,
Dzirnavu ielā Ns 82, dz. 13,
pārdos Jāņa Krieviņa kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 1050,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. augustā.
11060 Tiesu izp.J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
30. augustā, pulkst. 10 dienā,
Rīgā, Marijas ielā Ns 46, dz. 4,
pārdos Šakira Hustnedinova
kustamu mantu, sastāvošu no
ratiem, tējmašīnām un pianino,
novērtētu par Ls 920.—.

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

Rīgā, 1929. g. 19.augustā.
11062 Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rigas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.3. septembri, pulkst. 10 dienā *
Rīgā, Kurmanova ielā Na 12"
skārni un Bruņinieku ielā 44/46*
dz. 8, pārdos' Hiiša Bergmaņa
kustamu mantu, sastāvošu ncr
skārņa iekārtas un mēbelēm
novērtētu par Ls 653,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. augustā.
11061 Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. ties*
izpildītājs paziņo, ka 1929. g„
3. septembrī, pulkst. 10 dienā *

Rīgā, Blaumaņa ielā Ns 28^dz. 3, 2. ūirupē pārdos LinasT
Zubov-Ziemels kustamo mantu
sastāvošu no mēbelēm, novērtēti*
par Ls 1.147.

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

Rīgā, 1929. g. 19. augustā.
11067 Tiesu izp. J. Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.g.
29. aug., pikst. 10 dienā, Rīgār
Balastdambī, Āgenskalna ielā,
koku apstrād. fabr. pārdos
Aleksandra Bise kustamu mantu,,
sastāvošu no 1 gatera ar pied.
u. c, novērtētu par Ls 665.

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

Rīgā, 1929. g. 3. augustā.
11083 Tiesu izp. J. Grīnios.-

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
30. augustā, plkšt. 10 dienā, Rīgā,
Ērgļu ielā Ns22, pārdos 2. torgos
Eduarda Dēruma kustamo mantu,
sastāvošu no 4 vētījamām ma-
šīnām u. c, novērtētu par Ls 560.

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

Rīgā, 1929. g. 15. augustā.
11085 Tiesu izpild J. Grīnios.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
1. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Pil-
soņu ielā Ns 16, pamatojoties
uz civ. proc. lik. 1143., 1146.—
1149. p., paziņo, ka:

1) izpildot Rēzeknes 1. iec.
miertieneša spriedumu no 1928. g.
27. septembra, izteiktu viņa iz-
pildu rakstā 'no 1928. g. 29. sept.
ar Ns 1967, par piedzīšanu no
Nikolaja Pāvela d. Krasnoperova-
Samuila Micheļa d. Lotkina un
citu pievienotu kreditoru prasību
apmierināšanai, kopsummā par
Ls 7427,23 ar % un izdev.,
1929. g. 26. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Daugavpilī, Šosejas ielā
Ns 37, Latgales apgabaltiesas
sēžu zālē, publiskā izsolē, tiks
pārdota Nikolaja Pāvela d.Krasno-
perova nekustamā manta, kura
atrodas Rēzeknes pilsētā, Pasta
ielā Ns 24 un Ns 36 un sastāv
no grunts zemes gabala 1008,45
kv. sāž. platībā ar atrodošamfes
uz tā divām dzīvojamām koka
mājām, 1 šķūņa, 1 pirts un
augļu koka ' dārza, ar zemes-
grāmatu reģ. Ns 453 (IV sēļ.);.

2) nekustamā manta novērtēta
publiskai pārdošanai par LsSOOO,
no kādas summas iesāksies solī-
šana;

3) nekustamā manta ieķīlāta
Latvijas hipotēku bankai pat
Ls 14,000,— un Vikentijam Ka-
spara d.Skangelam parLsI800,-yJ

4) personām, kūpas vēlas pie-

dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu
izpildītājam, vai tiesu depozīta,
drošības nauda 10% no novēr-
tējamas summas, t.i. Ls 800, >

5) visus rakstus un dokumentus
attiecošos uz pārdodamo mantu,
var apskatīt Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnoda as kanceleja ,
darba laikā. 11 0°™

Tiesu izp. A. Lazdiņ š.

Rīgas apgabaltiesas 6. iec. tiesu,
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
28. augusfā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Kr. Barona ielā Ns 3, Ābe
Hirša Feldhuna lietās pārdos -
Ābrama Šeera kustamu mantu,
sastāvošu no manufaktūras uti
novērtētu par Ls 1250,—.

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

Rīgā, 1929. g. 2. augustā.
11082 Tiesu izp. J. Zirge 1s..

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
28. augustā,pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Kr. Barona ielā Ns 112, pārdos
I un II torgos M. Baums, Dorai
un Teklai Levitans kustamo»
mantu, sastāv, no mēbelēm, no-
vērtētu par Ls 1315,—.

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

Rīgā, 1929. g. 15. augustā.
11084 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
31. augustā, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Jelgavas šosejā Ns 13-a
otros torgos pārdos MārtiņaBaum-
garta kustamu mantu, sastāvošu
no 5-vietīga pasažieru automobiļa
novērtētu par Ls 4000,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. augustā.
11068b Tiesu izp. J.Ķazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
2. septembrī, p'ulksten 10 dienā,
Rīgā, Avotu ielā Ns 6, pārdos
Rubina Šadovska kustamu mantu,

sastāvošu no mēbelēm, noTtrtētiu
par Ls 1510,—.

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

Rīgā, 1929. g. 19. augustā.
11066 Tiesu izp. Ķazubierns.



Latgales apgabaltiesas Rēzeknes

iec. *i'esu izpildītājs, kura

lance leja atrodas Rēzeknē, Pil-

nnu ielā Ns 16, pamatojoties
"fciv proc. lik. 1143., 1146 —
;,4« P- paziņo, ka:

1) izpildot Rēzeknes apr. I. iec.

miertiesneša spriedumu nol926.g.
^fe bruāra

Ns 426 un Ns
427

iespiedu kārtībā uz vekseļiem,
Lp iedzīšanu par labu Latvijas
ir dzniecības un rūpniecības ban-
.« Rēzeknes nodaļai Ls2000 —
,"' o „ un izdev. ,1929. g. 26 .okt.,
nīkst 10 rītā, Daugavpili, Šosejas

? elā Ns 37, Latgales apgabaltiesas
\-zglē, publiskā izsolē tiks

«atdota Radiona Jupatova dēla
Kuraševa nekustamā manta, kura

atrodas Rēzeknes apr., .Makašenu

oaeastā, Fiļku sādžā un sastāv
' lemnieku piešķirtās zemes

viensētas Ns 13, 13 des. 2160 kv.
.un tiesībām uz '/5

nlavu zem nosaukuma ,,Hocn-

gtij" — 3 des. 1150 kv. sāž.
platības, ar zemes grāmatu reģ.

No 2417;
2) nekustama manta novērtēta

publiskai pārdošanai par Ls 1500,
no kādas summas iesāksies solī-

šana; -i " ' ?
3) personām, kuras veļas pie-

dalīties izsolē, jāiemaksā tiesu

izp ildītājam, vai tiesu depozītā,
drošības nauda 10% no no-

vērtējuma summas, t. i. Ls 150,—
4) visus rakstus un dokumentus

attiecošos uz pārdodamo mantu,

var apskatit Latgales apgabal-
tiesas 1 civīlnodaļas kancelejā,

darba laikā. 11008b

Tiesu izp. A. Lazdiņš.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Aiz-
nilsētas ielā Ns 23, paziņo, ka:

1) izpildot Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas vadītāja
1928 g. 17. janvāfa spriedumu
civillietā Ns 76, bl/28, Vilhelma
Origorija d. Zdanovska prasībā

par Ls 2000— ar % un izdev.
1929. g. 26. oktobrī, pīkst. 10
rītā, Latgales apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, atklātā izsolē,
tiks pārdots Maksima Grigorija d.
Timošenk nekustams sipašums,
kas atrodas Rēzeknes apriņķī,
Kaunatu pagastā ar nosaukumu
Roskošas muižas III daļas zemes
gabals „Lugovka" ar zemes grām.
reģistra Ns 4525 (XXVII sēj.)
un sastāv no 30,027 ha zemes

platības ar atrodošamīcs uz tā i
ēkām;

2) nekustams īpašums priekš
izsoles novērtēts par Ls 2500,—,
no kuras summas iesāksies solī-
šana;

3) bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar Valsts
zemes bankas hipotēkas parādu
par Ls 1500,— un aizliegums
Izraēla Kranča prasībā par
Ls 1600,— ar ° „ un izdev.;

4) personām, kuras vēlas izsolē
dalību ņemt, jāiemaksā drošības
nauda desmitā daļā no apvērtē-
šanas summas, t. i. Ls 250,—
un jāstāda priekšā tieslietu
ministrijas atļauja par īpašuma
iegūšanas tisībām;

5) zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

6) personām, kurām jr kādas
tiesības uz pārdodamo īpašumu,
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
jāuzrāda līdz pārdošanas dienai.

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Rēzeknē, 1929. g. 20. augustā.
L. Ns 858/28. 11009b

Tiesu izp. J. Stumbergs.

nauda — desmitā daļa no no-
vērtēšanas summas, t. i. Ls.

oj zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Latgales
zemes grāmatu nodaļā;

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas 1. civīlnodaļas kancelejā.

Rēzeknē, 1929. g. 20. augustā.
L. Ns 184 29. g. 11010b

Tiesu izp. J. Stumbergs.

Notārs V. Friedenthals,
uz Hedvigas Šmits (Schmidt)
lūgumu paziņo, ka minētā Hed-
viga Šmits ir atsaukusi un iz-
nīcinājusi ģeneralpilnvaru, izdotu
no viņas viņas vīram Frīdricham
Fridricha dēlam Šmitam, aplieci-
nātu no Jelgavas notāra V. Frie-
denthala 1925. g. 16. oktobri ar
reģ. Ns 1320, kā arī visas uz šīs
pilnvaras pamata izdotas turp-
mākas pilnvaras. 11092

Notārs: V. Friedenthals.

i "

'Citu icst&žu
sludinājumi.

*-

Nodokļu departamenta dažādu
maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1929. g. 28. augustā, pīkst. 3 dienā
Liepājā, Kungu ielā Ns 41, pārdos
vairāksolīšanā Jākoba - Jankeļa
Rolofa kustamu mantu, novērtētu
par Ls 230,— un sastāvošu no
dažādām mēbelēm, viņa 1928. g.
nekust, mantas, 1928. g. tirdzn.
zīmes vērtības, 1929.g. kanalizā-
cijas nodokļa parāda segšanai.

Liepājā, 1929. g. 20. augustā.
11015b Piedzinējs T. Ruduls.

Alūksnes iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 25. septembrī,
pīkst. 11 Zeltiņu pag. Zeltiņu
muižā pārdos publiskā vairāk-
solīšanā Eduardam Magnusam
piederošas dažādas ,«iantas, no-
vērtētas kopsummāj^is 904,—
dēļ %°,peļņa^BBkļa un
ienākuma nodokļā^pWas. Pār-
dodamās mantas var apskatīt
ūtrupes dienā, minētā vietā un
laikā. 11018b

Mazzalves pagastam,
Jēkabpils apr., adr. caur Ērberģi,
Taurkalna 4 klās. pamatskolai

vajadzīgs

sKolotājs-skoIns pārzinis.
Kandidāti uz minēto vietu

tiek uzaicināti pieteikties pagasta
valdē līdz š. g. 1. septembrim,
iesniedzot vajadzīgos dokumentus
Taurkalna pamatskolā strādā
tikai viens skolotājs. 11049b

2* Mazzalves pagasta valde.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Rēzeknē, Aiz-
pilsētas ielā Ns 23, paziņo, ka:

1) izpildot Viļēnu iec. mier-
tiesneša 1928. g. 2. februāra
spriedumu piespiedu kārtībā uz
vekseļa par piedzīšanu par labu
Broņislavam Zagorskim Ls 1000
ar% un izdev., 1929. g. 26. okt.,
pīkst. 10 rītā, Daugavpili, Lat-
gales apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, otrā atklātā izsolē, tiks
pārdots mir. Michaila Aleksandra
dēla Zagorska nekustams īpa-
šums ar nosaukumu: zemniekiem
piešķirtās zemes viensēta Ns 10,
atrodošos Rēzeknes apriņķī,
Ružinas pag., Vec-Ružinas sā-
džā, ar hipotēkas Ns8569 (68. sēj.)
un sastāv no 8,798 ha zemes
platībā;

2) nekustams īpašums priekš
izsoles novērtēts par Ls 2000,—
no kuras summas iesāksies solī-
šana;

3) bez augšminētās un pie-
vienotām prasībām, nekustams
īpašums nav nekur ieķīlāts;

4) personām, kuras vēlas izsolē
dalību ņemt, jāiemaksā drošības

Rigas prēl. 12. iec. priekšnieks
1929. g. 31. augustā, pīkst. 1!

pārdos publiskā vairāksolīšanā
Pēterim Ozoliņam, Ropažu ielā
Ns 19 piederošu mantu, sas
no 43201 pusbalta stikla 0,3 litra
tilpuma degvīna pudelēm, no-
vērtēta par Ls 432,01.

Pamats: Darba inspektora
slimo kasu lietās 1929. g. 30. jūl.
raksts ai JVs Ds 8105. 11072b

Preiļu iec. polic. priekšnieks
paziņo, ka 1929. g. 5. septembri,
pīkst. 10 rītā, Preiļu pag. Gavar-
čiku sādžā tiks pārdota vairāk-
solīšanā Donata Ribuļa kustama
manta, sastāvoša no 6 birkavi
āboliņa un novērtētu par Ls 30,—

Pārdodamās mantas varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas.

Preiļu iec. polic. priekšnieks
paziņo, atklātībai, ka 1929. g.
12. septembrī, pīkst. 10 ritā,
Vārkavas pag. Putku ciemā tiks
pārdota vairāksolīšanā Augusta
unjēzupa Gavaru kustama manta,
sastāvoša no 1 kamanām, 1 vētī-
jamas mašīnas, 1 kalēja darbnīcas
iekārtas un 1 kuļmašīnas, no-
vērtētas kopvērtībā par Ls 240 -
Pārdodamās mantas varēs ap-
skatīt pārdošanas dienā uz vietas.

Litenes pagasta, Madonas apriņķī,
6-kl. pamatskolai vajadzīgs

skolotājs (-ja)
Pilntiesīgus kandidātus (tes)

lūdz pieteikties rakstiski līdz
š. g. 29. augustam, pīkst. 12
dienā, pieliekot dokumentus vai
to norakstus un 80 sant. zīmog-
markas, vai ierasties minētā dienā
personīgi pie pagasta valdes.
11055b Pagasta valde.

Latvijas universitātes leģitimā-
cijas kartiņa Ns 9234 ar Jāņa
Vēzis vārdu pazaudēta un ar šo
tiek izsludināta par nederīgu.

Šoseju un zhro|i departaments
izsludina uz š. g. 5. septembri, pīkst. 11 dienā, savās telpās, Gogoļa
ielā Ns 3, ist. 468

jauktos(mutiskos un rakstiskos) izsoles
šādām piesfiolm:

1) 2500 mlaukakmeņu piegāde uz Daugavpils-Jaunaleksandrovas
šosejas km 10,000^15,000. Nodrošinājums Ls 4.000—.

2) 600 mlaukakmeņu piegāde uz Latgales šosejas km 8,000—10,000.
Nodrošinājums Ls 1.000,—.

3) 1500 mlaukakmeņu piegāde uz Latgales šosej.km 35,000—38,000.
Nodrošinājums Ls 2.300,—.

4) 990 ralaukakmeņu piegāde uz Rīgas-Lubānas šosejas km.

6,946—9,777. Nodrošinājums Ls 2.000,—.
Solīšana notiks arī pa mazām vienībām.
Tuvākas zinas un paskaidrojumi dep-tā, ist. 467, parastā

darba laikā. 11091z L 3183

Pasta un telegrāfa departaments
izsludina

vaftstis&u izsoīi
19H9. g. *. sep<cm6rī , pufftsten 11

u 181i iti. tonnām apkurināmā koksa.
Drošības nauda jāiemaksā 10% apmērā no piedāvājuma

kopsummas. 2* L3180 11090

Tuvākas ziņas Pasta un telegrāfa departamentā, istabā Ns 10.

Dzelzceļu virsvaldes materiālu apgāde
izsludina

vafcstisfciM izsoli
1919. g. 31.augustā uz taukiem, liellopu — 1000 kg

un rakstisku sacensību
1929. g. 4. septembrī uz logu stikliem — 260 loksnēm.

Izsoles un sacencību sākums pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
jāiemaksā 5% drošības naudas no piedāvājumu vērtības. Tuvākas
zinas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa ielā Ns 3, ist. 103.
'I1087z 2* L3167

Šoseju un zemesceļu depart. 9. rajona inženieris
š. g. 30. augustā, pulksten 12, savā kancelejā, Valmierā, Lilijas
ielā Ns 1, 11089

izdos jaukta izsolē
Alojas-Ungurpilsmuižas bruģa jaunbūves darbus

0,550 km garumā.
Izsoles dalībniekiem jāiemaksā drošība Ls 940,—.

Tuvākas ziņas kancelejā, darba laikā. L 3176



Liepupes un Tūjas pag.,
Valmieras apriņķī, vajadzīga

pilntiesīga vecmāte.
Pieņemšana 1929. g. 5. sept.,

pīkst. 10 no rīta Liepupes Jel-
gavas krogu. Alga Ls 80,—
mēnesī pie brīva dzīvokļa un
apkurināšanas. Kandidātes vai
pieteikties līdz minētai denai
pie Liepupes pagasta valdes,
vai pieņemšanas dienā pie paš-
valdību pilnvarotiem, iesniedzot
ar Ls 0,80 zīmognodevu ap-
maksātus rakstiskus lūgumus ar
dokumentiem par izglītību un
praksi. Tuvākas ziņas pa tāl-
runi ,,Liepupes Ns 1".
11050b Liepupes pagasta valde.

Galošu tirdzniecības akciju
sabiedrības

,.Jretotn "
aknām pilna sapulce
tiek sasaukta 1929. g. 14. sept
pīkst. 6 vak. sab. telpās, R&*
Palastu ielā JVs 9, ar šādu '

dienas kārtību:
1) Sapulces prezidija vēlēšanas-
2) 1928. g. pārskats;
3) Revīzijas kommisijas ziņo-jums;
4) 1929. g. darbības plāns unbudžets;
5) Vēlēšanas;
6) Ziņojumi un priekšlikumi .

Ja minētā dienā, t. i. š."g
14. sept. neieradīsies statūtos
paredzētais akcionāru skaits, tad
14. sept. pīkt. 7 vak. sab. tel pās
ar to pašu dienas kārtību, tiek
nolikta otrreizēja akcionāru piina
sapulce, kura skaitīsies par liku-
mīgi notikušu, neskatoties uz
to, kādu akciju daļu reprezentē
viņā ieradušies akcionāri

11081b Valde
Maksātnespējīgās parādnieces

tirdzniecībā paju sab. ,,Krīvs "
zvēr. kurators uzaicina kredi-
torus uz pilnu sapulci, kas
notiks 1929. g. 29. augustā ,
pīkst. 17', 2 , Rīgas apgabalt. telpās

Dienas kārtība:
1) Zvērināta kuratora ziņojums;
2) Zvērināta kuratora atalgo-

jums;
3) Konkursa valdes vēlēšana;
4) Dažādi jautājumi un priekš-

likumi.
Zvērināts kurators zvēr. adv.

11078b A. Libenso ns.

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Rīgas prēf. 10. iec. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec, ar Ns 5624,
izd. 1927. g. 2. nov. no 12. Baus-
kas kājn. pulka ko-diera ar
Kārļa Vītes vārdu, dzim. K'īveru
ielā Ns 1, dz. 42, dzim. 1895. g.
10. janvāri. 11071b

Rīgas kara apr. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
kara kļaus, apliec, ar Ns 2211/Nfl,
izd. nojūras novērošanas dienesta
pr-ka 1927. g. 27. maijā ar
Gustava Krišjāņa d. Pētersonas,
dzim. 1905. g. 19. febr. vārdu.

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina par nederīgiem, kā
pieteiktus par nozaudētām
šādas pases: a) Latvijas pasi
ser. CK Ns 18699, izd. no Bauskas
apr. pr-ka pal. 1. iec. 1928. g.
23. maijā ar Lības Freibergs,
dzim. Kaucis vārdu un 2) Lie-
tavas ārzemes pasi Ns 4817, izd.
no Lietavas konzulā Rīgā,
1928. g. 5. maijā ar Majauskaites-
Nudienes Ievas vārdu. 11013b

Nozaudēta un tamdēļ uzska-
tāma par nederīgu Lietavas pase
Ns 6525, izd. no Lietavas iekšl.
min. Kaunā ar Stasijas Kazimira
dēla Šidlauskas vārdu. 11080b

Alsviķa pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus-noz. dok.:
1) Latvijas iekšz. pasi ser. PT
Ns 014739/739, izd. no šīs pag.
valdes 1928. g. 20. apr. ar Jāņa
Rutks vārdu; 2) kara klausības
apliecību ar Ns 1592, izd. no
Valkas kara apr. pr-ka 1928. g.
13. febr. ar Jāņa Rutks vārdu un

3) Latvijs iekšz. pasi ser. CL
Ns 9145/945, izd. no Rankas
pag. valdes 1927. g. 17. nov.
ar Alekša Tropis vārdu. 10168b

Raudas apg. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kara
klausības apliec. Ns 4905, izd.
1922. g. 2. okt. no Jēkabpils-
llūkstes kara apr. pr-ka Jānim
Konstantīna d. Ivanovskam —
par nederīgumu kara dienestam.

Taurupes pag. valde izsludina
par nedjM|^^nozaudēto kara
klausībjfflHļ M**' ar N8354,
izd. no ^^PPkara apr. pr-ka
1929. g. 9. februārī ar Augusta
Kārļa d. Mencis vārdu, par viņa
nederīgumu kara dienestam.

10382b

Preiļu pag. valde, Daugavpils
apr., izsludina par nederīgu no-
zaudēto zirga pasi ar Ns 2075,
izd. no Preiļu pag. valdes 1926. g.
21. maijā ar jMikulova Dementija
vārdu un atsauc sludinājumu ,
iespiesto ,,Vaid.Vēstn." 289. num.
no 1929. g. 5. apr., attiecībā
uz Brovackis Kunegundas (Gun-
des) vārdu Latvijas iekšz. pases
ser. JP Ns 106586, izd. no Preiļu
pag. valdes 1927. g. 28. nov.
un oriģināls tiesību nostiprin.
akts, izraksts Ns 1643, ar Kune-
gundas Brovackajas, Monikas un
Teklas Brovacku vārdiem Dau-
gavpils apr. zem. grām. reģ.
zem fol. Ns 14812, dokumentu
nozaudēšanu, jo minētie doku-
menti ir atrasti un atzīstami
par derīgiem. 10507b

Jelgavas pils. polic. priekšnieks
izsludina par nederīgu kara klans,
apliecību Ns 3185. izd. 1925. g.
22. febr. no Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-ka ar Osipa Osipa d.
Trakačenoks vārdu. 10484b

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederigu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. AT
Ns 006967, izd. no Rīgas prēf.
1928. g. 24. janvārī ar Heinricha-
Vilhelma Brinks vārdu. 10319b

$»azādi
sludinojumni.

—?

Maksātnespējīgās parādnieces
Rochas Kanter tirg. zem firmas
,,Derby" zvērināts kurators zvē-
rināts advokāts O. Finkelsteins
uzaicina kreditorus uz

pilnu kreditoru sapulci,
kas notiks 1929. g. 2. septembrī,
pīkst. 5 pēc pusd., Rīgā, Eliza-
betes ielā Ns 45/47. dz. 6.

Dienas kartība:
1) Zvērināta kuratora ziņojums

un darbības pārskats;
2) Zvērināta kuratora atalgo-

jums;
3) Konkursa valdes vēlēšanas;
4) Dažādi jautājumi. 11074b

Zv. kurators O. Finkelsteins.

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu apliecību
Ns 622, izd. 1921. g. 15. janvāri
no Jelgavas - Bauskas kara apr.
pr-ka Jānim Indriķa d. Kūms,
ka viņš atzīts par kara dienestam
nederigu. 10370b

Paziņojums.
Kastranes piensaimnieku sa-
biedrības , Ražotājs" likvi-

dācijas kommisija
paziņo atklātībai, ka uz sa-
biedrības pilnas sapulces lēmuma
no 1929. g. 29. marta Kastranes
piensaimnieku sab. ,,Ražotājs"
ir nolēmusi likvidēties, kādēļ
visas ieinteresētas personas šini
lietā lūdz šo apstākli ņemt
vērā un pieteikt savas prasības
pret biedrību saskaņā ar at-
tiecīgiem likumiem.
11073b Likvidācijas kommisija

Vecmuižas virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1929. g. 6. septembrī, pīkst. 12, virmežniecības

kancelejā, Zvirgzdes meža muižā, mazākprasītājiem

grāvju rakšanas darbus
Zvirgzdas novadā 69, 70, 58 un 71 kvart. 1602 tek. m, darbi ap-
vērtēti par Ls 1600,—.

Izsolē iemaksājama drošības nauda 10% apmērā no izpildāmo
darbu vērtības. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā.

11075b Vecmuižas virsmežniecība.30.

«^i^ 1929. g. augustā, pīkst. 4 p. p., Pirmās
UlFIl|fC Rīg?s savstarpīgās kredītbiedrības telpās,
Rīgā, L. Smilšu ielā Ns 8 10, pārdos publiskos torgos uz attiecīgās
firmas rēķina partiju virsādas. Interesentiem, kuri vēlas piedalīties,
jāiemaksā līdz š. g. 30. augustam, pīkst. 12 dienā Pirmā Rīgas
savstarpīgā kredītbiedrībā Ls 4000.— drošības naudu; paskaidrojumi
un apskatīšana turpat. Ja š. g. 30. augustā ūtrupe paliktu bez
panākumiem, tad š. g. 31. augustā, pīkst. 2 p. p. tanīs pašās
telpās notiks otrā galīgā ūtrupē. 11069

Zvērināts biržas māklers M. Okmians.

6. rajona inženieris, Rēzeknē.
izdos š.g.27. augustā, pīkst. 11, savā kancelejā, Atbrīvošanas alejā 70,

jauktā izsolē sekošos bruģēšanas darbus:
1) Maltas m. — Maltas st. ceļa, pie Maltas stacijas, garumā 1,162 km.

Drošības nauda Ls 1800,—.
2) Viļēnu—Preiļu ceļa, Ribiņu miestā, garumā 0,685 km. Drošības

nauda Ls 1600,—.
3) Ribiņu-Bukmuižas ceļa, Ribiņu miestā, garumā 0,250 km.

Drošības nauda Ls 340,—.
4) Ludzas-Rēzeknes ceļā, pie Ludzas, 1,444 km garumā. Drošības

nauda Ls 2700,—.
5) Ludzas pilsētas, resp. Vakzāles ielas, bruģa pārbūve, garumā

1,036 km. Drošības nauda Ls 2300,—.
6) Lauderu-Poļeščinas ceļa, resp. Poļeščinas miesta bruģis, garumā

1,096 km. Drošības nauda Ls 2300,—.
Pie līguma slēgšanas drošības naudas lielums divkāršs. Tuvākas

ziņas kancelejā parastā darba laikā. 11088z L 3174

Jlactonala teātra
bufete izdodama.
Personas, kuras vēlētos uzņemties nākoša sezonā bufetes

turēšanu, lūdzu iesniegt rakstiskus piedāvājumus līdz š. g.
27. augustam, pulksten 10 rītā.

Sīkāki noteikumi teātra birojā. 11086

Jelgavas virsmežniecība
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 13. septembrī, virsmežniecības kanceleja,

Jelgavā, I Vaļņu ielā Ns 2, dz. 15,
saiianiec. kārtā sagatavotu bērza
un melnatHšnadedzinaTno mattzu:
Vien. Vērt. Ls
Ns 1 uz Mises upes krasta pie Paužu mājām 420 steru 2940,—
Ns 2 „ „ „ 345 „ 2415,—
Ns 3 „ „ „ 210 „ 1385 —
Ns 4 uz Lielupes krasta pie Klīves muižas . 420 ,, 2845,—
Ns 5 „ „ „ 347 „ 2370,—
Ns 6 uz Lielupes labā krasta pie Lēpēm . . 298 ,, 2100,—
Ns 7 „ „ ,, 559 „ 3730 —
Ns 8 Pie Upmalu mājām 226 „ 1575,—

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles

kommisijai 10% drošības naudas no novērtējuma summas. Pēc
nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no summas, par
kādu vienība nosolīta.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs ar 10% drošības naudu no
piedāvātās summas iesniedzami līdz mutiskās izsoles sākumam.
Nepilnos apmēros nodrošinātus piedāvājumus neatzīs.

Materiālus pārdos uz Zemkop. ministra apstiprinātu nosacī-
jumu pamata.

Kā drošības naudu pieņems arī Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, banku un kredītiestāžu garantijas.

Izsolē aizsludinātie materiāli pircējam jāpieņem tādā stāvoklī,
kādā tie uz vietas atrodas, bez pārmērīšanas un šķirošanas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie III un IV iec.
mežziņiem. 11076b Jelgavas virsmežniecība.



Mežu departaments

,.Valdības Vēstneša" 1929. g. 188. numura pielikums.

pārdos jauktā izsolē 1929. g 16. oktobri, Rīgā, Mērķēja ielā Nr. 13, Latviešu biedrībā,
augošu skuju un lapu koku mežu no sekošām virsmežniecībām:

;

_, Pārdos

ri Kādas virsmežniecības, novada, '« °.d ., ,
2. |* « Koku suga
> apgaitas un kvariāla ~ e
«i eoj 52 3 ^JS ci. 5 Z-3

Taurkalna virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Taurkalna novadā.

1. Muižas 1. apg., kv. 159, c. 1929. g. atd.
1 un 2, kv. 143, c. 1927. g., atd. 1—3,
Sveka 3. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
170,' atd. 3 un 4, kv. 175, atd. , 1, kv.
176, atd. 1, Akota 6. apg., kv. 123, c.
1929. g. atd. l,Sveķa3. apg., kv. 170, c.
1929J«., atd. 1 un 2 (num. koki) un
lit.^K (pāraug, koki) 8,28 328 priede, egle, bērzs, alksn. . . .

^J II iec. mežniecībā.

Taurkalna novadā.

2. Vāveru II. apg., kv. 41, c. 1929. g.
atd. 1—3, kv. 23, c. 1929. g., atd.
I, kv. 42, c. 1929. g., atd. 1—8,
kv. 43, c. 1929. g., atd. 1, kv. 26,
c. 1927. g„ atd. 1, kv. 27, c. 1927. g.,
atd. 1, kv. 41, c. 1926. g., atd. 1,
kv. 41, c. 1927. g., atd. 1 un 2, kv. 43,
c. 1921. g. (num. koki), kv. 42, c.
1921. g.,Ns 11, atd. 1 un 2 (num. koki),

kv. kv. 42, 43, c. 1921. g.,atd. 12 un
13 (num. koki), kv. 41, c. 1921. g.,

atd. 10 (num. koki) 19,02 495 priede, egle, bērzs, alksn. . , .

III iec. mežniecībā.

Jumpravas novadā.

3. Lāčplēša 17. apg., kv. 15, c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 21, c. 1929. g., atd. 1,
kv. 22, c. 1929. g., atd. 1, kv. 19,
c. 1929. g., atd. 1, kv. 11, c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 12. c. 1929. g., atd. 1 un 2,
kv, 2, c. 1929. g., atd. 1, kv. 15, c.
1923. g., atd. 1, kv. 37, c. 1924. g.,
atd. 1, kv. 2, c. 1923. g., atd. 1 un 2 . 19,21 — egle, priede, bērzs, alksn., apse .

4. Ķivenu 18. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 88,
atd. 1,kv. 68, atd. 1,kv. 72,atd. I ,kv. 131,
atd. I un 2, kv. 116, atd. I un 2, kv. 92,
atd. 1, kv. 105, atd. 1 un 2, 1922..24. g.
cirsmas: num. koki: kv. 158, atd. 60,
59, kv. 118, atd. 52, kv. 105, atd. 51,
kv. 104, atd. 46, 50 un 43, kv. liti,
atd. 48 un 57, kv. 105, atd. 53 . . . 17,15 283 priede, egle, alksn., bērzs . . .

IV iec. mežniecībā.

Jaunjelgavas novadā.

5. Pizuļu 25. apg., kv. 123. c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 124, c. 1929. g., atd.
1 un 2, Girupnieka 27. apg., kv. 168,
c. 1929. g., atd. 1, kv. 169, c. 1929. g.,
atd. 1—3, kv. 187, c. 1929. g., atd. 1,
kv. 188, c. 1929. g., atd. 1—3, kv. 189,
C 1929. g., atd. 1—3, kv. 190,
c. 1929. g., atd. 1, Luiku 21. apg.,
kv. 1, c. 1929. g., atd. 1, Lāču 24. apg.,
kv. 86, c. 1929. g., atd. 1—4, Gi-
rupnieku 27. apg., 1922.24. g. cir.:
(num. koki): kv. 168, atd. 1, kv. 187,
atd. 3, kv. 188, atd. l,kv. 189, atd. l,kv.
190, atd. 2 28,61 181 priede, egle, bērzs, alksn. . . .
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II iec. mežniecība.

Taurkalna novadā.

6. Saleiiicka 13. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
130, atd. I, kv. 131, atd. I un 2, Smor-
des 14. apg., kv. 150, e. 1923. g., atd. 1
un 2 16,98

III lec. mežniecībā.

Jumpravas novadā.

7. Lāčplēša 17. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 37,
atd. I un 2, kv. 56, atd. 1, kv. 39, atd. 1,
kv. 34, atd. 1, kv. 35, atd. 1 un 2 . . 10,14

IV un V. iec. mežniecībā.

Jaunjelgavas novadā.

8. Girupnleka 27. apg., kv. 169, c. 1929. g.,
' atd 4 un 5, kv. 171, c. 1929. g., atd. 1

un 2, Pagrabkalna 26. apg., kv. 153,
c. 1926. g., atd. 1, Plika 29. apg., kv.
108, C. 1028. g., atd. 1, c. 1929. g., atd.
1—4, Mentes 30. apg., kv. 200, c. 1927.g.
atd. 2, Kalniņa 32. apg., kv. 135, c.
1929. g. atd. 1 30,66

Talsu virsmežniecībā.

Stendes novadā.

1. Muldas ii. apg., kv. 216, c. 1930. g., atd.
1—3 kv. 218, c, 1930. g., atd. 1 un 2,
kv. 226, c. 1930. g., atd. 1, kv. 235,
C. 1930. g., atd. I, kv. 236, c. 1930. g.,
atd. I un 2, Dumpīša 4. apg., kv.
166, c. 1930. g., atd. 1, kv. 167, c.
1930. g., atd. 1 --4, kv. 175, c. 1930. g.,
atd. l un 2 18,64

2, Priedina 8. apg., 1930. g. cirsmas: kv.
150,' atd. 1. kv. 152, atd. 1 un 2, kv.
162, atd, 1, kv. 171, atd. 1, kv. 197,
atd, 1—4, Birziņa 9. apg., 1930. g.

cirsmas: kv. 148, atd. 1—4. kv. 149,
atd. I, Šules 10. apg., 1930. g. cirsmas:
kv. 131, atd, I un 2, kv. 139, atd. 2 19,20

Kalešu novadā.

ii. Ceplīša 17. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 64,
atd. 1, kv. 74, atd. 1, kv. 75, atd. 1,
kv. 78, atd. l, kv. 90, atd. l, Kapluža
19, apg., 1929. g. cirsmas: kv. 117,
atd. 1, kv. 119, atd. 1 un 2, kv. 120,
atd. I, kv. 137,-atd. I, kv. 175, atd. I,
kv. 164, atd. 1, kv. 174, atd. 1 un 2,
Klaba 32. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
168, atd. l,kv. 177, atd. 1, kv. 186, atd.
l.kv. 189,atd. 3, kv. !92,atd.l,Plostiņa
16, apg., kv. 198, c. 1930. g., atd. I, kv.
199, c. 1930. g., atd. I, kv. 200, c.
1929. g., atd. I, kv. 204, c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 200, c. 1930. g., atd. 1, kv.
208, c. 1930. g., atd. I, kv. 213, c.
1929. g., atd. 1—3, kv. 218, C. 1929. g.,
atd. 1, kv. 219, c. 1929. g., atd. I,
Peka 15, apg., kv. 124, c, 1929. g.,
atd. I, kv. 126, c. 1929. g., atd. 1 . . 35,35

Spāres novadā.

4. Dangas 2-2.apg.,kv. 63, c. 1932. g., atd.2;
kv. 64, c. 1931. g., atd. 1, kv. 65, c.
1931. g., atd, I, kv. 65, c. 1932. g.,

1 (zemes fondā nodotie n
lli) . . . . * 15,38
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Stendes novadā.
5. Puļķīša 13. apg.,kv. 59, c. 1930. g., atd. 1,

Kukuļa 30. apg., kv. 38, c. 1929. g.,
atd. 1 un 2, kv. 30, c. 1929. g., atd.
1 un 2 . . - 9,35

Talsu novadā.
6. Dūna 25. apg., kv. 14, c. 1929. g., atd.

1—6, kv. 15, c. 1929. g., atd. 1 un 2,
kv. 17, c. 1929. g., atd. 1 6,31

7. Struņķa 26. apg., 1928. g. cirsmas: kv. 4,
atd. 1—3, kv. 7, atd. 1 un 2 ... 6,95

Stendes novadā.
8. Medņa 11. apg., 1927. g. cirsmas: kv. 141,

atd. I,kv. 142, atd. l,kv. 150, atd. 1 un
2, kv. 151, atd, 1, Lēmaņa 12. apg.,
1927. g. cirsmas: kv. 94, atd. 1, kv.
95, atd. 1, kv. 110, atd. 1, sēk-
linieki un pāraug, koki: kv.kv. 98, 91,
94, un 102, atlikumi no 1926. g. c: kv.
kv. 99, 104, un 110, Medņa 11. apg.
(num. koki): kv.kv. 127, 141 un 151.

Kalīšu novadā.
Peka 15. apg., 1927. g. cirsmas: kv. 40/
atd. 1, kv. 54, atd. 1 un 2, kv. 56, atd. 1,
kv. 40,c.l928.g., atd. 1, Ceplīša 17. apg.,
1927. g. cirsmas: kv. 52, atd. 1 un 2,
kv. 65, atd. 1 un 2, Garoziņa 18. apg.,
kv. 24, c. 1927. g., atd. 1 27,53 i

Kalīšu novadā.
9. Plostina 16. apg., 1927. g. cirsmas: kv.

194,' atd. 1, kv. 195, atd. 1 un 2,
kv. 196, atd. 1, kv. 201, atd. 1, kv. 209,
atd. 1 un 2, kv. 210, atd. 1—3. . . 14,44

Kursīšu virsmežniecībā.
Strīķu novadā.

1. Strīķu 6. apg., kv. 6, c. 1929. g., atd. 1,
kv. 7, c. 1929.g., atd.l, kv. 18, c.1929.g.,
atd. 1, kv. 18, pak. c. 1925.—1939. g.
(num. koki), kv. 20, c. 1929. g., atd. 1 5,23

Žvārdes novadā.
2. Smites 4. apg., kv. 16, c. 1929. g., atd. I 3,58

Žvārdes novadā.
3. Sēdus II, 13. apg., 1929. g.cirsmas: kv. 36,

atd. 2, kv. 35, atd. 1. Sēdus I, 12. apg.,
kv. 29, c. 1929. g., atd. 1. .

Ķerkliņu novadā.
Kerklinu 14. apg., 1929. g. cirsmas:

kv. 21, atd. 1 un 2,kv. 31, atd. 1, kv. 30,
Bulduru 9. apg., kv. 3, c. 1929. g.,atd.l 22,39

Kursīšu novadā.

4. Zaļmuguru 15. apg., kv. 5, c. 1929. g.,
atd. 2 4,92

Jēkabpils virsmežniecībā.

Leimaņu III iec. mežniecībā.;

Dignājas novadā.

1. Sudmalas 27. apg., kv. 101/157, Dāboliņa
maiņas gab 20,20
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2. Sudmalas 27. apg., kv. 116(167), c. 1926.g.
atd. 1, kv. 113 (165), c. 1926. g., atd. 1 13,32

Dignājas IV iec. mežniecībā.
Dignājas novadā.

3. Akačpurva 31. apg., kv. 103, c. 1929. g.,
atd. I, Reinukalna 34. apg, 1926. g.
cirsmas: kv. ' 104 (159), atd. 2, kv. 105
(159), atd. 3, kv. 120 (169), atd. 1, kv.
104, c. 1929. g., atd. 1, Silaunieku 35.
apg., kv. 131 (173), c. 1926. g., atd. 1 33,98

Leimaņu III iec. mežniecībā.

Dignājas novadā.

4. Mudini 20. apg., 1929. g. cirsmas: kv. li,
atd. I, kv. 16, atd. 1, kv. 17, atd. 1,
kv.19, atd. 1, „Sma|u" 22. apg., 1929.g.
cirsmas: kv. 8, atd. 1. kv. 20, atd. 1 37,47

5. Buivanu 24. apg., kv. 33, c. 1929. g., atd.
I, Sejiņu 26. apg., kv. 56, C 1929. g.,
atd. l,Šusejas21.apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 59, atd. 1, kv. 60, atd. 1. Sudmalu
27. apg., 1929, g. cirsmas: kv. 114,
atd. 1, kv. 115, atd. I 3

Skulberģu virsmežniecībā.

Ķirbcnu I iec. mežniecībā.

Rūjienas I novadā.

1. Kūka 1. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 34,
atd. 1, kv. 38, atd. 1, kv. 40, atd. 1 un 2 5,72

Idus novadā.

2. Stakles 3. apg., kv. 9, c. 1928. g., atd, 1,.
kv. 8, c. 1929. g., atd. 1 un num. koki:
kv. 4, p. c. 1929. g., atd. 1, kv. 7, p. c.
1929. g., atd. 1, kv.kv. 13, 19, 30, 31

un 33, agr. gadu atlikumi 2,54

Ipiķu novadā.
3. Ipiķu 5. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 4,

atd. I, kv. II, atd. 2, kv. 19, atd. 1,
kv. 26, atd. I, kv. 34, atd. I un num.
koki: kv. 30, p. c. 1929. g., atd. I,
kv. (i , p. c. 1928. g., atd. 1—4 . . . 9,18

Arakstes novadā.

I. Arakstes 7. apg., kv. „Lucas purvs",c,
I'J29. g., atd. I, kv. ,,Smilšu purvs",
C. 1929. g. atd. I un 2, kv. „Annas
birze" , C, 1929. g., atd. 1—3 .... 4,07

Valtenbeigii IV iec. mežniecībā

Rūjienas novadā.

5. Raudītes 2. apg., 192'». g. cirsmas: kv. 19.
atd. I, kv. II6, atd. I, kv. 117, atd. I 3,05

Vaitenbergu novadā.
5. Laivas II. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 62,

atd. 1, kv. 63, atd , 1 un 2. kv. 04 atd. I
un 2, kv. 66, atd. 1, kv. 74, atd.I, kv.79,
atd. I, kv. 81, atd. 1 10,50

Rūjienas I novadā.
7. Aina 12. apg., kv. 58, c. 1929. g., atd. 1

un 2, kv. 60, c. 1929. g., atd. 1 un 2,
kv. 59 un 60, priežu sēklim (num. koki) 9,02

Baldones virsmežniecībā.
Doles novadā.

Numurēt] koki:
I. Misas 2. apg., kv. 68 (bij. 124), c. 1920. g.,

atd. 3 un 4, c. 1924. g., atd..3, Medņu
4. apg., kv. 62 (bij. 81), c. 1927. g.,
atd. I un 2, kv. 51,62 (hij.81),c. 1926.g.,
atd. 5, kv. 61, 62 (bij. 85), c. 1922. g.,
atd. 8, kv. 80 (bij. 112), C. 1921.. g.,
atd. 1, Misas 2. apg., kv. 35 (bij. 117),

:

— apse,egle, bērzs, alksnis, priede, ozols 7415

— egle, bērzs, apse, alksnis, priede, ozols 40370

— priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 67850

-*- egle, priede, apse, alksnis, bērzs . . 76870
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n
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— egle, priede, bērzs, apse 4760

— egle, apse, bērzs, priede, alksnis . 8270

83 egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . 13370

— Kv. 104, c. 1929.g.
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jaunaudze.
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c. 1923. g., atd. 1—3, kv. 34, 35 , 46
(bij. 117), c. 1922. g.. atd. 5, kv. 46
(bij. 120),c. 1926. g., atd. 2, kv. 57, 46
(bij. 120), c. 1925. g., atd. 3, kv. 34,35,46 ,47 (bij. 120), c. 1922. g., atd. 7,
kv. 49,59 (bij. 118), c. 1926. g.,atd. 1,
kv. 48, 58 (bij. 118), c. 1924. g., atd. 2,
kv. 35, 47 (bij. 119), c. 1924. g., atd. 1,
kv. 47 (bij. 119), c. 1922. g., atd. 3,
kv. 35 (bij. 119), c. 1922. g., atd. 6,
kv. 35,47 (bij. 119),c. 1923.g., atd. 4,
kv. 59 (bij. 123), c. 1925. g., atd. 2,
kv. 68 (bij. 123), c. 1925. g., atd. 4,
kv. 58,68 (bij. 123),c. 1922. g., atd. 4,
c. 1927. g., atd. 3, c. 1925. g., atd. 1,
kv. 57 (bij. 120), c. 1922. g., atd. 9,
c. 1923. g., atd. 6 . : —

Baldones novadā.
2. Skarstenes 17. apg., kv. 47, Urlu māju

piegriezums 3.96

Daugmalas novadā.
3. Purina 20. apg., kv. 64, c. 1929. g., atd. 1

un '2, kv. 93, c. 1929. g., atd. 1, Pieraina
19. apg., kv. 62, c. 1929. g., atd. 3 6,54

Baldones novadā.

4. Strauta II, 18. apg., kv. 49, c. 1929. g.,
atd. 1, kv. 53, c. 1929. g., atd. 5. . . 3,08

Daugmalas novadā.
5. Ezeru 9. apg., kv. 25, c. 1929. g., atd. 1,

kv. 30, c. 1929. g., atd. 1 un 2, Mer-
cendorfas 11. apg., kv. 36, c. 1929. g.,
atd. 1—3, kv. 46, c. 1929. g., atd. 1 un
2, kv. 91, c. 1929. g., atd. 1 un 2, kv. 92,
c. 1929. g., atd. 1 7,50

6. AvotniekalO. apg.,kv.88, c. 1929.g.,atd. 1 1,90
7. Pieraina 19. apg., c. 1929, g., kv. 79,

atd.' 1, kv. 62, atd. 1 un 2, kv. 78,
atd. 1 3,05

Baldones novadā.
8. Caunu 15. apg., kv. 41, uz Puņķu māju

piegriezuma, atd. 1—4 ....... 6,46

Kuldīgas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Griķu novadā.

1. Ezermala 4. apg., kv. 12, e. 1929. g., atd.
1—3 4,47

II iec. mežniecībā.

Kuldīgas novadā.

2. Bērzraga 10. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
4, atd. 1, kv. 14, atd. 1 7,44

3. Priednieka 12. apg., 1929. g. cirsmas:
kv. 9, atd. 1, kv. 17, atd. 'l un 2, kv.
18, atd. 1, kv. 26, atd. 1 7,28

4. Strāķa 13. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
11 , atd. 1—4, kv. 19, atd. 1 . . . . 7,97

5. Strāka 13. apg., kv. 29, c. 1929. g., atd.
1—4 6,56

6. Strāka 13. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 38,
atd. I, kv. 39, atd. I 3,93

III iec. mežniecībā.
Kuldīgas novadā.

7. Bundulina 17. apg., kv. 31, c. 1929. g.,
atd. 1 un 2 9,68

8. Cielava 19. apg., 1929. g. cirsmas: kv.
65, atd. I, kv. 66, atd. 1 5,67

9. Ķeskas 21. apg., kv. 69, c. 1929. g., atd.
1 un 2 7,43

10. Kalniņa 16. apg., kv. 62, c. 1929. g.,
atd. 1 0 ,28

11. Kuldīgas 23. apg., kv. 89, c. 1929. g.,
atd. 1 1,68
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c ^

rh~x~- re

S£
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1 E
E §
Vi <"
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III«I o
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§>£ s
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v: v\
re re

E E
E E

— egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 10900 a a
Vi m

Vi »

— priede, egle, alksn., bērzs, apse . . 7780 ™ %_
ra re

— egle, priede, bērzs, alksn., apse . . 6520 >"> ""o °
— priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . 8430 ļf "2

s
ira 'ra

— egle, priede, apse, bērzs, alksn. . . 5040 o. c-
VI <"

ra re

° ,"°
B <=

— egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 9800 .-
> >

— priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 5700 0 o
c c

— egle, alksn., priede, apse, bērzs . . 10230 0 0

— priede, egle 300 n -

— egle, apse alksn., priede ..... 1770

— Saudzējama atauga.

— Saudzējama priežu
jaunaudze.

|Kv.'25, c. 1929 l.g.,
kv. 30, c. 1929,/2g.

43 kv. 36,c.I929/2g.,
_ kv. 92,c.l929 l.g.,

I saudzējama atauga

68

34

33

43

45

22

137

30

20

4
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II iec. mežniecībā.

Kuldīgas novadā.
12. Bērzraga 10. apg., 1928. g. cirsmas: kv. ļ «, « M »

13, atd. 1, kv. 21, atd. 1 8,17 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . 9910 « « Jj g 46

13. Dāma 11. apg., 1928. g. ārk. cirsmas: £ E .jj E
kv. 15, atd. 1, kv. 23, atd. 1, kv. 24, atd.2 7,48 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 8920 > 3 > 3 4g

14. Lāča 14. apg.. 1928. g. ārk. cirsmas: kv. c'ģ c'ģ
37, atd. 1 un 2. kv. 49, atd. 1, kv. 50, -S'S SrS
atd. 4, kv. 51, atd. 3, kv, 59, atd. 1 . 16,09 — egle, priede, alksn., apse, bērzs . . 16200 ) m "g, 2 & 100.

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.

Ciršanas biļeti izņemot pircējam jāiemaksā drošības nauda izcirtumu tīrīšanai un mežu kultūru darbiem uz vienībām, kurām sludinājumā
šī drošības nauda noteikta. Šo drošības naudu nomaksu var nodrošināt ar Latvijas bankas garantijām ar termiņu līdz līguma no-
tecēšanas dienai.

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.

Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kas iemaksās
kommisija! 10°/o drošības naudas no novērtējuma summas, kura pēč nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/n no nosolītās summas.

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

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

Kā drošības naudu pieņems arī: I) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6°/0 ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētās privātu banku garantijas, pie kam pircēju ērtības
labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un garantiju termiņi būtu pēc iespējas garāki, bet ne īsāki par 9 mēnešiem
4) banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina. Ārpus Rīgas atrodošos banku čekiem vajaga būt akcep-
tētiem nu minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.

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

Tuvākas ziņas Mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem. 10820

Mežu departaments.
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