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Valdības rīkojumi un pavēles

Rīkojums.
Pamatojoties uz pieminekļu aizsardzības

likumu, pieminekļu valde nolēma ierakstīt
valsts aizsargāmo pieminekļu sarakstā se-
košus pieminekļus:

Ne 454. Madonas apriņķī, Viesienas
pagastā esošo pilskalnu, t. s. ,,Dārznicas
kalnu".

Ne 455. Kuldīgas apriņķī, Rendas pa-
gastā Ja unlauku mājās un Talsu apriņķī
Pastendes pagasta Stepu mājās esošos
„Māru kambarus" .

Ne 456. Daugavpils apriņķī, Vīpes pa-
gastā, Mežmuižas centrā esošos divus
ozolus ar vietēju vēsturisku nozīmi.

Ne 457. Jēkabpils apriņķī, Ābeļu pa-
gastā, Ābeļu muižas jaunsaimniecībā Ne23F
esošo pilskalnu, t. s. ,,Kaupre ".

jvfo 458. Talsu apriņķī, Kandavas pa-
gastā Reiņu māju robežās esošo ,,Lazdu
kalniņu".

Ne 459. Valmieras apriņķī, Burtnieku
pagastā Burtnieku ev.-lut. baznīcu, līdz
ar iežogojumu un vārtu kambari.

Ne 460. Valmieras apriņķī, Burtnieku
pagastā, Burtnieku ev.-lut. baznīcā esošo
dievmaizes šķīvi ar uzrakstu: No Burt-
neeku Draudses savvam Deewa Nammam
par Gohdu dohts Anno 1781.

Ne 461 Valmieras apriņķi, Burtnieku

pagastā, Burtnieku ev.-lut. baznīcā esošo
vīna kausu ar uzrakstu ,,No Burtneeku
Draudses sawam Deewa Nammam par
Gohdu dohts Anno 1781".

Ne 462. Valmieras apriņķī, Burtnieku
pagastā, Burtnieku ev.-lut. baznīcā esošo
oblātu kārbiņu ar uzrakstu „No Burtneeku
Draudses savvam Deewa Nammam par
Gohdu dohts Anno 1781".

Ne 463. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcu ar
iežogojumu un vārtu kambari.

Ne 464. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
alvas vīna kannu I.

Ne 465. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
alvas vīna kannu II.

Ne 466. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
piemiņas vapeni (kokgriezumā).

Ne 467. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
sienas lukturi ar uzrakstu „Jacob Nothelf-
fer MARGRETA DENNINGER ANNO
1670".

Ne 468. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
vīna kausu ar uzrakstu „HERMANN
GORDIAN PA 1675".

Ne 469. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
oblātu kārbiņu ar uzrakstu „GEH 1728".

Ne 470. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīcā esošo
kroņlukturi ar uzrakstu „JOHAN AL-
BRECHT VON PLATEN ANNA ELISA-
BET VON ESSEN" ,,1652" ,,1904" .

Ne 471. Valmieras apriņķī, Rūjienas
pagastā, Rūjienas ev.-lut. baznīca esošo
altāra lukturi ar uzrakstu „ANNA MAG-
DALĒNA ENGELHARDT GEBOHRE-
NE VON SCHUTZ" „MICHAEL JOHAN
ENGELHARDT ERB HERR VON
WIERKEN HOFT DEN 20 JULY ANNO
1721".

.Ne 472. Kuldīgas apriņķī, Vārmes pa-
gastā, Šķēdes muižā esošo, baronam

% Zas'am piederošo gleznu Gotharda
Kettlera ģīmetni ar uzrakstu „GOTHARD
KETTLER" Letzter Meister von Liefland
und erster Herzog zu Curland, Liefland,
fet Semgallen. Gestorben, Ao 1587 den
17. May".

Ne 473. Kuldīgas apriņķī, Vārmes pa-
gastā, Šķēdes muižā esošo un baronam
G_. Zas'am piederošo gleznu Gotharda
Kettlera sievas ģīmetniar uzrakstu „ANNA
geborene Herzogin von Mūklenburg Ge-
storben, Ao 1602, den 4 July".

Ns 474. Kuldīgas apriņķī, Vārmes pa-
gastā, Šķēdes mūžā esošo' un baronam
Zas'am piederošo gleznu barona Zas'am
ģīmetni.

Rīgā, 1929. g. 3. septembrī. Ne 1786.
Pieminekļu valdes priekšsēdētāja v. i.

P. Gailīts.
Pieminel<u aizsardzības inspektors

A.Štāls.

Valdības iestāžu paziņojumi

Papildinājums pilsētu tirgu sarakstā.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-

taments atļāvis Valdemārpils pilsētas
valdei līdzšinējo četru gada tirgu vietā
noturēt gada tirgus sekošos datumos:
19. aprīlī, trešā vasaras svētku dienā,
15. septembrī, 11. un 12. oktobrī un
24. novembrī.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī. Ne 92289.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības

departamenta direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītājs Rob. Ķelle.

Iekšlietu ministrijas pašvaldības
departaments

paziņo, ka iekšlietu ministris ar š. g.
30. augusta rezolūciju, pamatojoties uz
1922. gada 14. jūlija likuma (Lik. krāj. 136)
14. p. 2. daļu, atļāvis pārdēvēt Jaunlat-
gales apriņķī, Gauru pagastā atrodošos
zemes gabalu ar nosaukumu ,,Gubarevo-
Sīkstuļi" vārdā „Straumes".

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī. Ne 92294.
Pašvaldības departamenta

12429 direktors J. Zankevics.
Nodaļas vadītāja v. i. I. Ziemanis.

Pasts un telefons.

I. Atklātas:
a) telefona palīgnodaļas:

Bozemnieki — Valkas apriņķa Lejas-
ciema pagastā,

Dēsele — Liepājas apriņķa Embūtes
pagastā, ?

Vārtaja — Liepājas apriņķa Asītes
pagastā,

Zālīte — Bauskas apriņķa Zālītes
pagastā.

II. Pārveidotas:

b) pasta palīgnodaļas par pasta un telefona
palīgnodaļām:

Code — Bauskas apriņķa Codes
pagastā,

Lone — Jēkabpils apriņķa Saukas
pagastā,

c) telefona palīgnodaļa par pasta un
telefona palīgnodaļu ar visām pasta
operācijām:

Bukaiši — Jelgavas apriņķa Bukaišu
pagastā,

d) telefona palīgnodaļa par pasta un
telefona palīgnodaļu vienkāršu un ie-
rakstītu sūtījumu operācijām:

Trakši — Madonas apriņķa Prau-
lienas pagastā

e) Kalvenes pasta un telefona palīg-
nodaļa, Aizputes apriņķī, pārveidota
par pasta un telegrāfa kantori.

III. Iekārtotas naudas un paku
operācijas:

Lāčplēša pasta palīgnodaļa, Rīgas ap-
riņķī un

Pilišķu pasta palīgnodaļa, Daugavpils
apriņķī. , ,

Slēgta Krimuldas pasta palīgnodaļa,
Rīgas apriņķī. ,

Direktors A. Auziņs.

Ekspluatācijas pārvaldes priekšnieks
V.Krūmiņš.

Senāta lēmums
Krieviņa dzīvokļa nodokļa lietā.

1929. g. jūnija mēneša 10. dienā, Lat-
vijas senāts, administratīvā departamenta
tiesas sēdē, caurlūkojis Bruno Krieviņa
sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 1928. g.
19. decembra spriedumu, viņa, Krieviņa,
sūdzība par Rīgas pilsētas domes lēmumu
dzīvokļa nodokļa lietā, izklausījis virspro-
kurora biedra atzinumu, atrod: Rīgas
pilsētas valde uzlikusi sūdzētājam Krie-
viņam dzīvokļa nodokli par 1928. gadu
Ls'28,— apmērā; uz viņa sūdzības pamata
pilsētas dome nodokli samazinājusi līdz
Ls 17,—. Pilsētas domes lēmumu Krie-
viņš pārsūdzējis Rīgas apgabaltiesā, aiz-
rādot, ka par savu dzīvokli Rīgā, Krišjāņa
Barona ielā Ne 76, sastāvošu no 4 istabām,
viņš maksājot gadā īres naudu Ls 288,—
un sakarā ar to no viņa ņemamais no-
doklis nevar pārsniegt Ls 5,—; sūdzētāja
maksājamo īres naudu Ls 288,— ap-
mērā deklarējis arī viņa nama saimnieks
A. Pekka savā pilsētas valdei iesniegtā
paziņojumā: arī pagājušā gadā sūdzētājs
maksājis dzīvokļa nodokli tikai Ls 4,—,
un īres nauda pēc tam neesot paaugstināta.
Pievesto iemeslu dēļ Krievinš lūdza atcelt
pilsētas domes lēmumu. Atbildētājas
Rīgas pilsētas pašvaldības pilnvarnieks
zvēr. adv. Ķuze savos paskaidrojumos

altiesai aizrādīja, ka namsaimnieka
uzrādītā īres maksa Ls 288,— eadā ir

ļoti zema un nesamērīga ar vairāku citu
dzīvokļu īres maksu tanī pašā namā,
kamdēļ, izejot no dzīvokļa vidējā novēr-
tējuma Pekkas namā, pilsētas valdei biji?
likumīgs pamats piemērot dzīvokļa no-
vērtējuma principu dzīvoklim, salīdzinot
to ar citu dzīvokļu vērtību tanī pašā
namā un uzlikt dzīvokļa nodokli Ls 17,—.
Šo iemeslu dēl Krieviņa sūdzība esot no-

raidāma. Apgabaltiesa, pārbaudot lietas
apstākļus un ņemot vērā, ka atbildēja,
apliekot sūdzētāju ar dzīvokļa nodokli
par 1928. gadu, nav ņēmusi par pamatu
tiešo gada īres maksu (Noteik. par pilsētu
ienāk. u. t. t. 22. p.), bet lietojusi ap-
rēķina kārtību, kāda paredzēta to pašu no-
teikumu 27. p.; tomēr lietojot minēto
noteik. 27. pantā paredzēto kārtību dzī-
vokļa īres maksas noteikšanai, atbildētāja
nav izpildījusi šī likuma nosacījumu, ka
sūdzētājam dzīvokļu nodoklis būtu ap-
rēķināts pēc līdzīgām, par parastu maksu
iznomātām telpām un tādēļ arī nevar
novest tiesu pie atzinuma, ka Ls 480,—
gada īres maksa patiešām būtu bijusi tā
likumīgā, — kamdēļ apgabaltiesa pārsū-
dzētos Rīgas pilsētas valdes un domes
lēmumus atcēlusi un uzdevusi Rīgas pil-
sētas valdei aprēķināt sūdzētājam dzīvokļa
nodokli par 1928. g. Noteik.«par pilsētu
ienāk. u. t. t. 27. p. kārtībā. Par šo
apgabaltiesas spriedumu B. Krievinš ie-
sniedzis senātam pārsūdzību, kurā aizrāda,
ka apgabaltiesa nepareizi iztulkojusi piev.
not. 27. pantu un nemaz neesot ņēmusi
vērā to pašu noteikumu 22. un 28. pantu,
kamdēļ apgabaltiesas spriedums esot at-
celams.

B. Krieviņa pārsūdzība pelna ievērību
un apgabaltiesas spriedums grozāms āļa
sekošiem apsvērumiem. Par nama Rīgā,
Krišjāņa Barona ielā Ne 76 īrniekiem un
viņu ieņemto dzīvokļu īres maksas apmēru
1927. g. 1. decembrī, nama īpašnieks,
saskaņā ar Noteik. par pilsētu ienākumiem,
izdevumiem u. t. t. 29. pantu, savā laikā
iesniedzis Rīgas pilsētas valdei paziņojumu,
kurā sūdzētāja apdzīvotā dzīvokļa īres
maksa par 1927. gadu (pēc tā paša gada
decembra īres maksas) uzrādīta Ls 288,—
apmērā, neieskaitot apkurināšanu. At-
bildētāja Rīgas pilsētas pašvaldība ne ar
ko lietā nav pierādījusi savus iebildumus,
ka sūdzētājs Krievinš lietotu dzīvokli par
pazeminātu maksu, pie kam neceļ arī
iebildumus, ka minētais nams nebūtu
padots likumam par telpu īri. Par grū-
tībām sūdzētāja īres maksas apmēra no-
teikšanā atbildētāja uzskata to faktu,
ka tanī pašā namā, kurā sūdzētājs ieņem
dzīvokli, esot, izejot no īres maksas par
I istabu arī vēl augstākas īres maksas,
nekā tā, kuru namsaimnieks uzrādījis par
sūdzētāja dzīvokli. Šim atbildētājas aiz-
rādījumam nevar būt priekš šīs lietas iz-
šķirošas nozīmes, jo: 1) namā, kurā sū-
dzētājs ieņem dzīvokli, ir ari vēl citi dzī-
vokļi (piem. N°N°6, 8, 12), kuru īres maksa,
rēķinot par vienu istabu, neatšķiras no
sūdzētāja īres maksas (skat. namsaimnieka
paziņojumu Ne 4701); 2) no tā fakta vien,
ka minētā namā ir arī dzīvokļi, kuru īres
maksa augstāka, salīdzinot ar sūdzētāja
dzīvokli, vēl nevar taisīt slēdzienu, ka
sūdzētājs ieņem dzīvokli par pazeminātu
īres maksu Noteik. par pils. ienāk., izdev.
un t. t. 27. panta nozīmē, bet lai pie tāda
slēdziena varētu nākt, tad nepieciešami
tieši pierādījumi, ka namsaimnieks iz-
īrējis dzīvokli par pazeminātu maksu,
resp. par tādu maksu, kura ir zemāka par
normu, kura minēta 1924. g. 16. jūnija
likumā par telpu īri 37. pantā; ja viens
otrs īrnieks labprātīgi maksā augstāku
īres maksu, nekā to noteic likums par
telpu īri, tad šāda labprātīga augstākā
īres maksa nevar noderēt par pamatu
dzīvokļa nodokļa paaugstināšanai arī tiem
īrniekiem, kuri maksā īres naudu saskaņā
ar likumu par telpu īri.

Tādā kārta, aiz aprādītiem iemesliem
jāatzīst, ka celtie iebildumi pret sūdzētāja
dzīvokļa īres maksas apmēru ne ar ko lietā
nav pierādīti, kamdēļ par sūdzētāja ap-
dzīvotā dzīvokļa īres maksu namā Rīuā
Kr. Barona ielā Ne 76, 1927. gadam uz-
skatāma summa, kuru uzdevis pilsētas
valdei minētā nama īpašnieks, t. i.
Ls 288,—, no kuras summas arī :
ķinārns sūdzētājam dzīvokļa nodoklis nar

Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām

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

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

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

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

Latvijas valdības j*0&l oficiāls laikraksts
Iznāk katru dienu, izņemot J&fi Wh?Ē<^

svētdienas
un

svētku dienas

Redakcija:
4P^ll»l§yiililll^

Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Ne 2. Tālrunis 20032 ^§^§§g

SPP^
R'gā, pilī Ne 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 ^H^P ^ Atvērts no pulksten 9—3

Pap ildinājums vajsts aizsargāmo piemi-
nekļu sarakstā.

Ministru kabineta sēde 1929.g.5. septembrī.
m———i ,... ...

Kara tiesa,

pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
6. Rīgas kājnieku pulka jaunkareivi Aleksandru
Pētera d. Z u n d u , apsūdzētu uz kara sodu lik.
133. un 162. p. 1. d. pamata.

Zunda dzimis 1903. g., Rēzeknes apr. Andru-
penes pag. piederīgs, vecticībnieks, krievs, ne-
precējies.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties ziņot kara tiesai un policijai, kurai to
apcietināt, ievietojot kara pārmācības iestādēs,
Rīgā, un ieskaitīt 3. iec. kara izmeklēšanas
tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 4. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu šīs dienas rīcības sēdes
lēmumu un kara tiesu lik. 951. un 953. p., meklē
bij. Latvijas Strēlnieku pulka kareivi Jāni Kri-
stapa d. Freibergu, apsūdzētu uz kara sodu
lik. 133. p. pamata.

Freibergs dzimis 1898. g. 10. septembrī, Kul-
dīgas apr. Kurmales pag. piederīgs, latvietis,
luterticīgs, ar agrākās ministrijas skolas izglītību,
pēc nodarbošanās strādnieks; viņa ārējās pazī-
mes: vidēju augumu, bakurētainu seju, taisnu
degunu, zilām acīm.

Kam būtu zināma viņa uzturēšanās vieta, ne-
kavējoties zinot kara tiesai un tuvākai policijai,
kurai to apcietināt, ievietojot tuvākā ieslodzī-
juma vietā, un ieskaitīt 4. iec. kara izmeklē-
šanas tiesneša rīcībā, paziņojot pēdējam un tiesai.

1929. g. 4. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ier. A. Rumpe.

Valdības darbība

Ministru kabineta sēde
1929. g. 5. septembrī.

1. Ieceļ līdzšinējo vecāko tiesu amatu
kandidātu pie Latgales apgabaltiesas
Hugo Švarcbachu par papildu mierties-
nesi pie tās pašas apgabaltiesas.

2. Pieņem jaunu amatu sarakstu kara-
spēkā un nolemj to izdot pārvaldes
kārtībā.



1928. g. Ls 5,— apmērā (Noteik. par
Rīgas pils. dzīv. nod. „V. V." 1927. g.
Ne 284.),

Ievērojot visu augšā izteikto un pama-
tojoties uz lik. par administratīvām tie-
sām 54. un 56. p. p. un Noteik. par pilsētu
ienākumiem, izdevumiem u. t. t. 22., 27.
un 28. p. nolemj: grozot Rīgas apgabal-
tiesas spriedumu, noteikt Bruno Krieviņa
dzīvokļa nodokli par 1928. gadu piecu (5)
latu apmērā.

Latvijas bankas nedēļas pārskati
uz 1929. g. 4. septembri.

AKTĪVĀ. Lati. S. PASĪVĀ. Lati. S.
Zelts lējumos un monētās kasē un Bankas naudas zīmes apgrozībā . . 45,135,550 —
_ pie ārzemju emisijas bankām . . 23,900,434 70 Pamata kapitāls 15,581,423 98
£3,nf'n?

48AIilnRezerv^kapitāls 3,090,586 02Sudraba nauda 4,640,520 — 0 -,- „„U„»
Valsts kases zīmes un sīka metāla Speciālas rezerves ,j^°2' ~

nauda 9,468,548 95 Noguldījumi 13,666,135 35

īsa termiņa vekseļi 91,101,552 48 Tekoši rēķini 61,020,327 56
Aizdevumi pret nodrošinājumiem . 58,284,838 14 Valsts rēķini un depozīti 94,774,364 86
Citi aktīvi . 18,634,201 65 Citi pasīvi . 18,356,986 61

254,125,374 38 254,125,374" 38

Rīgā, 1929. g. 4. septembri Padomes priekšsēdētājs J. Celms.
12349 Galvenais direktors K. Vanags.

Māksla.
Nacionālā opera. Sezonas atklāšana sestdien,

7. septembri, ar Jāzepa Mediņa „Vaideloti".
Galvenās lomās Vilija Lamberts, Helēna Berzinskis,
Herta Lūsis, Nikolajs Vasiljevs, Ādolfs Kaktiņš,
Jānis Niedra. Diriģēs Teodors Reiters. — Svēt-
dien, 8. septembrī, pulksten 2 dienā, tautas
izrādē ,.Gulbju ezer s". Piedalās Aleksandra
Feodorova, Osvalds Lēmanis un viss balets.
Diriģēs Otto Kāris. Pulksten 7.30 vakarā „S e-
viljas bārddzinis" ar Adu Benefeldi,
Alvilu Spenneri, Albertu Verneri, Jāni Niedru,
Jāni Kornetu galvenās lomās. Diriģēs Teodors
Reiters. — „J ā z e p a leģendas" pirmizrāde
otrdien, 10. septembrī, M. Semmlera
iestudēšanā. Kā viesi piedalās Berlines valsts-
operas dejotāja Anni Švaningers un Irils Ga-
deskovs no Ņujorkas Metropolitenoperas. Uzve-
dumā ņem dalību ari viss operas balets. Diriģēs
prof. G. Šnefogts. Biļetes dabūjamas. Derīga
abonementa 1. biļete.

Abonentus lūdz pasteigties ar abonementa
biļešu izņemšanu. Pirmā abonementa izrāde
notiks otrdien, 10. septembrī. Uzvedīs R. Strausa
,,Jāzepa leģendu", M. Semmlera iestudē-
jumā. Diriģēs prof. Šnefogts.

Nacionālais teātris. Piektdien, 6. septembri,
pulksten 7.30 vakarā, Šekspira „D o t s pret
dotu". — Sestdien, 7. septembrī, pulksten 7.30
vakarā, Fodora komēdija „Plika kā baz-
nīcas žurk a". — Svētdien, 8. septembrī,
pulksten 2 dienā, tautas izrādē, Dālgrena „V e r m-
1a n d i e š i". Pulksten 7.30 vakarā, Šekspira
,,Dots pret dotu". — Pirmdien, 9. sep-
tembri, pulksten 7.30 vakarā, M. Dišleres „0 z o 1-
nieka meita". — Otrdien, 10. septembri,
pulksten 7.30 vakarā, Molnara ,,M e 1 n a i s
briljants". — Trešdien, 11. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, pirmo reizi Džeroma K- Dže-

roma komēdija ,,Fannija", E. Feldmaņa
režijā, A. Cimermaņa dekoratīvā inscenējumā.
Biļetes dabūjamas.

Dailes teātra pēdējās vasaras izrādes Viestur-
dārzā: Piektdien, 6. septembri, pulksten 7.30
vakarā, komēdija ,,Jātnieku drudzi s". —
Arkadijas dārzā: Svētdien, 8. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā ,,Jātnieku drudzi s".
Ieejas maksa no Ls 1,— līdz Ls —,30.

Dailes teātris. Otrdien, 10. septembrī, pulk-
sten 7.30 vakarā, sezonas atklāšanā pirmo
reizi A. Švabes luga ,,Piebaldzēni-vēve-
rīši". — Trešdien, 11. septembri, pulksten 7.30
vakarā, V. Igo romāna dramatizējums ,,Parī-
zes Dievmātes Katedrāle". Studen-
tiem un skolniekiem' puscenas. Biļetes būs
dabūjamas sākot ar sestdienu, 7. septembri, pie
kases no pulksten 10 līdz 1 un no 5 līdz 8 vakarā.

Telegrammas
(Latvijas telegrāfa aģent, ārzemju telegrammas.)

Berlīne, 6. septembrī. „Vossische
Zeitung" ziņo no Frankfurtes pēc Mainas;
,,Šejienes prokuratūrā ceturtdienas vakarā
pieteicas tirgotājs Jozefs Hetts, kurš pa-
ziņoja, ka sarīkojis bumbas sprādzienu
reichstaga ēkā Berlinē. Savus līdzzinā-
tājus viņš neuzdod".

Romā, 5. septembrī. Montekiari (Mon-
techiari) pulvera fabrikā vakar izcēlās

liels ugunsgrēks ar briesmīgu municijas
sprādzienu. Plašā municijas noliktava
līdz ar daļu no fabrikas uzskrēja gaisā
Līdz šim atrasti 17 līķi un liels skaits
smagi ievainotu. Fabrika nodarbināja
pavisam 120 strādnieku.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 6. septembrī.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5 192
1 Anglijas mārciņa 25,155—25,105

100 Francijas franku 20,27—20 4*>
100 Beļģijas beigu 71,90—72^45
100 Šveices franku 99,65—100 40
100 Itālijas liru 27,07—27,28
100 Zviedrijas kronu 138,80—139 50
100 Norvēģijas kronu .... 138,00—138'70
100 Dānijas kronu 137,95—138^65
100 Austrijas šiliņu ' 72,75—73,45
100 Čechoslovaķijas kronu . . 15,33—15',48
100 Holandes guldeņu .... 207,65—208,70
100 Vācijas marku 123,40—124* 00
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
4% 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. Skujevies.

Zvērināts biržas māklers P. Rupners.

Ārzemes

Ļoti bagāta raža Francijā.
Parīzē, 5. septembrī. Laikraksti ziņo,

ka sakarā ar šī gada ļoti bagātīgo ražu
Francijas saimnieciskās aprindās pacelts
jautājums par soļiem, kādi būtu sperami,
lai veicinātu Francijas pārvēršanu par
labības eksporta zemi. Parīzes tirdznie-
cības kamera jau pieņēmusi lēmumus,
kuru nolūks ir regulēt labības tirgu. LTA.

Kara darbi tālos austrumos.
Londonā, 5. septembrī. „Morning

Post" telegrafē no Tientsinas: Ķīniešu
laikraksti ziņo, ka 3000 vīru liela sar-
kanarmijas nodaļa 31. augustā ie-
brukuši Sinkiangas provincē, Ķīnas
Turkestanā. Krievi virzoties uz priekšu
Iii upēs ielejā pret Kuldžu un jau esot ieņē-
muši dažus pierobežas ciemus. LTA.

Literatūra.
Daugava. Literatūras, mākslas un zinātnes

mēnešraksts. Ne 9. Septembris. 1929. g. Saturs:
Ed. Virza, Straumēni. Tēlojums. — Jonass
Miesnieks, Pagājība. Dzejolis. — Nigella, Die-
nām pelēkām. Sonets. — Jānis Veselis, Trīs
laimes. Romāns. (Turpinājums.) — Aleksandrs
Čaks, Elēģija logā. Dzejolis. — Aleksandrs
Čaks, Agonija. Dzejolis. — Marta Grimma,
Elizabete kafejnīcā. Dzejolis. — A. Tamsāre,
Jēkabs un sievietes. Fragments no romāna.
Tulk. Elīna Zālīte. — Zvārguļu Edvards,
Mēmi . . . Dzejolis. — Pēteris Ermanis, Jau-
tājumi. Dzejolis. — Pēteris Ermanis, Pilsētā
priekš negaisa. Dzejolis. — Viljams Blēks,
Tīģeris. Dzejolis. Tulk. V. Dāvids. — Arnis,
Zinātne un materiālistiskā metafizika. (Beigas.) —
Prof. A. Speķis, No Parīzes uz Tulūzu. Ar
4 illūstrācijām. — Privātdoc. K. Bambergs,
Dzīvības ģeoķīmiskā nozīme. — Chronika. —
Pielikums: L. Liberta ,,Elizejas laukos" repro-
dukcija.

Šīs dienas ,,Vald. Vēstn." numuram
iet kā pielikums līdz mežu departamenta
sludinājums par augošu mežu pārdošanu
jauktā izsolē 1929. g. 29. oktobrī, Rīgā.

[ ( Tiesu
mltāāimāļmvmi.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
izklausījusi Voldemāra Šiliņa lū-
gumu atzīt Jēkabu Ādama d.
Šiliņu par mirušu un pamatojo-
ties'uz savu lēmumu no 1929. g.
13. augusta un civ. proc. lik.
1947.—1950. p. un viet. civ.

lik. 524. p. pamata —nolēma:
uzaicināt bezvēsts prombūtnē eso-
šo Jēkabu Ādama d. Šiliņu gada
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas ,,Valdības Vēstnesī",
ierasties tiesā, vai dot tiesai
drošas 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 ' publikācijas termiņa no-
tecēšanas nebūs saņemtas drošas
ziņas, ka Jēkabs Ādama d.
Šiliņš atrodas pie dzīvības, tiesa
uz ieinteresētu personu lūgumu,
uz civ. proc. lik. 1951. p. pamata
atzīs viņu par mirušu.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
L. Mē 4813/29. g. II g. 11595b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Augusta
Neimaņa hipotēkārisko parādu
«Izēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
4200 rbļ., apstiprinātu 1914. g.
17. maijā ar Ne 425 uz nekust,
īpašumu Blomes muižas zemnieku
zemes Olnieku mājām, Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. Ne 1988
Emmai, Bertai, Vilhelmam un
Lotei Neiman kā viņiem pie-
nākošos izmaksu nodrošinājums
pēc dalīšanas līguma, ka no
min. obligāc. Emmai un Bertai
Neiman pienākas katrai 600 rbļ.,
Vilhelmam un Lotei Neimans
pienākas katram 1500 rbļ.

Rigā, 1929. g. 26 augustā.
Ns4583. 11599b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 17. septembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē attaisīs un nolasīs 1909. g.
23. maijā Galgauskas pagastā
mirušā Reiņa Jāņa dēla Hirša
testamentu.

Rīgā, 1929. g. 4. septembri.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12358 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz civ. proc. lik.
2060. un 2062. p., ievērojot
Pētera Jēkaba d. Baloža lūgumu
un savu 1929. g. 20. augusta
lēmumu, paziņo, ka lūdzējam
ir gājusi zudumā obligācija par
Ls 8000,—, apstiprināta 1926. g.
11. augustā ar Ns 1003 uz ne-
kustamo īpašumu Madonas apr.,
Liezeres - Ozolu muižas Kalna-
Mikelanu mājām ar zemes
grām. reģ. Ne 2585 par labu
Pēterim Balodim, kas cedēta
uzrādītājam.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā ap-
rādīto obligāciju, pieteikties tiesā
sešu (6) mēnešu laikā, skaitot no
dienas, kad šīssludināj. iespiests
,,V. V." un aizrāda, ka ja šīs
personas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam izdos tiesas lēmuma
norakstu dēļ duplikāta saņem-
šanas, kurš izpildīs oriģināla vietu

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ne 5302. 11598b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Eduarda
Skujiņa un Martas Liniņš hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas lietu
un nolēma: atzīt par samaksā-
tām 2 obligācijas par 1500 rbļ.
katru, apstiprinātas 1895. g.
20. martā un 1915. g. 29. apr.
ar N° 132 un 116 uz nekustamo
īpašumu Vainižu muižas zemn.
zemes Talsu No 7 māj. Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. Nq 4234
par labu a) Jānim Golveram,
kas to cedējis blanko un kura
pārgājusi uz Jāni Grēnu, kas
to cedējis blanko un b) Ale-
ksandram Bachmanim, kas te
cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ns 4581. 11600b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls,
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Lienes
Venteris, dzim. Kupcis hipotēkā-
risko parādu dzēšanas lietu un
nolēma: atzīt par samaksātu
mant. daļu par 25 rbļ., apstipri-
nātu 1904. g. 16. aug. ar Ns 594
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.
Jaunpiebalgas muižas Vec-Nau-
deļu Ns 242 māj,, ar zemes grām.
reģ. No 3985 par labu Lotei Tavars
dzim. Venteris.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ns 4503. 11601b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Jāņa-
Arnolda Trauliņa hipotēkārisko
parādu dzēšanas lietu un no-
lēma: atzīt par samaksātām
obligācijas par 575 un 4000 rbļ.,
apstiprinātas 1910. g. 30. nov.
un 1912. g. 19. nov. ar Ne 860
un 705 uz nekust. īpašumu
Limšenes muižas zemnieku zemes
Kabbe Ns 4 māj., Valmieras apr.,
ar zemes grām. reģ. Ns 3749
par labu pirmā — Aleksandram
Frīdenšteinam, otrā — Kasparam
Lūrinam, kas abi viņas cedējuši
blanko. Ne 4586. 11597b

Rīgā, 1929. g.' 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apagbaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Jāņa Ap-
lecina hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt par
samaksātu obligāciju par 900 rbļ.,
apstiprinātu 1887. g. 21. martā
ar Ns343 uz nekust. īpašumu Cēsu
apr., Jaunpiebalgas muižas Meža-
kragu Ne 189 māju, ar zemes gr.
reģ. Ng 3932 par labu Pēterim
Bisniekam. Ns 4028

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
116Hz Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Pētera
Rozenstraūcha hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātu obligāciju
par 2500 rbļ., apstiprinātu
1912. g. 10. jūl. ar Ns 403 uz
nekust. īpašumu Idus muižas
zemnieku zemesJaun-Pillatu māj.
ar zemes grām reģ. Ns 2090
par labu Jūlijam Vuškalnam,
kas viņu cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ns 4580. 11603b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Alfrēda
Andersona hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātu obligāciju par
5000 rbļ., apstiprinātu 1915. g.
18. martā ar Ns 77 uz nekust,
īpašumu Duntes muižas zemn.
zemes Jostu mājām, Valmieras
apr., ar zemes grām. reģ. Ns 2165
par labu Vilhelmam Olavam,
kas viņu ir cedējis blanko.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ne 4587. 11602b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Paula Bai-
diņa lūgumu dzēst atzīmi un
nolēma: dzēst atzīmi, kas ie-
vesta uz nekustamo īpašumu
Madonas apr. Madonas (Biržu)
muižas atdalīto zemes gabalu
Ns 2 ar zemes grām. reģ. Ns 1548
1915. g. 28. maijā ar Ne 165 pēc
Citas pilsētas 3. iec. miertiesneša
1915. g. 24. janvāra revolūcijas,
ar kuru vērsta piedzīšana par
labu Jānim- Alfrēdam Mauriņam
1547 rbļ. 87 kap. apmērā, pēc
vekseļa; pieņemt tiesas glabāšanā
Ls 49,54 iemaksātus pēc Latvijas
bankas kvītes Ns 15/30583 no
1929. g. 2. augusta.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ns 5271. 11606b

Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Augusta
Buša hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par samaksātām 5 mant. daļas
par 50 rbļ. katru, apstiprinātas
1906. g. 10. jūl. ar Ns 556 uz
nekust. īpašumu Cēsu apr., Vec-
piebalgas muižas Vec-Tētīt Ns 131
māju, ar zemes grām reģ. Ns 3267
par labu Jānim, Pēterim, Ar-
tūram, Alvīnei un Paulinei Bu-
šiem. Ne 4549. 11604b

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja Jāņa Ban-
kovska hipotēkārisko parādu dzē-
šanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
3000 rbļ., apstiprinātu 1913. g.
29. maijā ar Ns 411 uz nekust,
īpašumu Valtenberga muižas zem-
nieku zemes Jaunzemu māju,
Valmieras apr., ar zemes grām.
reģ. Ns 129 par labu Kārlim
Bankovskim, kas to cedējis
blanko. Ne 4582. 11605b

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausija valsts ze-
mes bankas hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu un nolēma: atzīt
par iznīcinātu obligāciju par
1266,78'/2 atl. rbļ., apstiprinātu
1880. g. 17. dec. ar Ne 1190 uz
nekust. īpašumu Pantenes muižas
zemn. zemes ,,Dedžanu" mājām,
Valmieras apr., ar zemes gr. reģ.
Ne 2759 par labu Voldemāram
Levis of Menaram, kā pirks,
summas atl. nodr., kas pārgājusi
uz Amāliju Levis of Menars, dz.
Perlbachs, Verneru, Kārli, Jū-
liju, Adelini, Hariju, Otto un
Maksi Levis of Menariem un
Liliju Kampenhausens, dz. Levis
of Menars, kas minēto obligāciju
ir cedējuši blanko. Ne 4099

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

11608z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p..
paziņo, ka 1929. g. 17. septembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1928. g. 11. decembri
Mālpils pagastā mirušā Laura
Mārtiņa dēla Iesalnieka testa-
mentu.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls

12359 Sekretārs A. Kalve

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g-
20. augustā izklausija Reiņa
MārtiņaVanaga hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu, nolēma: at-
zīt par samaksātu obligāciju par
435,03 rbļ. atlikumā no obligā-
cijas par 3000 rbļ. pirmatnējā
lielumā, apstipr. 1907. g. 15. okt.
ar Ne 987 uz nekust. īpašumu
Madonas apr. Grašu muižas
Voičoku Ns 18 māju, ar zemes
grām. reģ. Ne 212, par labu Anžam
Skrīveram, kas cedēta uzrādītā-
jam, pie kam no min. obligācijas
ar viņas blanko īpašnieces zem-
nieku agrārbankas Rīgas nodaļas
atļauju 1912. g. 1.9. nov. arNel412
samaksas dēļ dzēsti 2564 rbļ.
97 kap. Ne 4313

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

11610z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

uz civ.ties.lik.1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Georga
Rudzīša pilnvarn. zvēr. adv.
V. Minkeviča lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut kā-
das pretenzijas, strīdi vai ieru-
nas pret šai tiesā 1929. g. 27. aug.
publicēto 1929. g. 9. jūlijā Edin-
burgā, Rīgas Jūrmalā mirušās
Jūlijas Friča meitas Rudzītis,
atr. Zulters, dzim. Lauk (Lange)
1929. g. 7. jūnijā pie Rīgas
notāra K. Sumberga taisīto
testamentu, kā ari visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
tiesības uz mir. Jūlijas Rudzītis
mantojumu vai sakarā ar šo man-
tojumu, kā mantniekiem, lega-
tārijiem, fideikommisārijiem, pa-
rāddevējiem u. t. t., pieteikt sa-
vas tiesības, pretenzijas un ieru-
nas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas dienas.

ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ns 534U

Rīgā, 1929. g. 27. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

11781 Sekretārs A. Kaive.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa ,

saskaņā ar civilprocesa likumu
1958. p., ar šo paziņo, ka 1929. g-
17. septembrī minētās nodaļas
atklātā tiesas sēdē attaisīs un
nolasīs 1928. gada 21. jūnijā Ķecu
pagastā mirušā Jāņa Reiņa deia

Dīzenbaka testamentu.
Rīgā, 1929. g. 4. septembri.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12361 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausīja valsts ze-
mes bankas hipotēkārisko pa-
rādu dzēšanas lietu un nolēma:
atzīt par iznīcinātām 2 hipotēkas,
apstiprinātas uz nekustamo īpa-
šumu no Stukmaņu muižas zem-
nieku zemes ,,Ādmiņu" mājām,
atdalītām ,,Kalna-Dr'apanu" mā-
jām, Rīgas apr., ar zemes grām.
reģ. Ns 6641, ingrosētas: a) 1870.
gada 20. maijā par 1514 rbļ. 13
kap., atlikumā, par labu Zofijai
Medem, kā pirkšanas summas at-
likuma nodrošinājums, kas 1928.
gada 23. augustā pārvesta ar
līdzšinējo priekšrocību, un „Ād-
miņu" māju, ar zemes grāmatu
reģ. Ns 102, zolidaru atbildību uz
minētām Kalna-Drapanu mājām
un b) 1890. g. 14. febr., ar Ns 24
par 502 rbļ. par labu Teodoram
Medemam, kā dažādu nenokār-
totu rēķinu maksas nodrošinā-
jums, kas 1928. g. 23. augustā
pārvesta ar līdzšinējo priekšro-
cību un ,,Ādmiņu" māju, ar zemes
grām. reģ. Ne 1021 zolidaru at-
bildību uz minētām ,,Kalna-Dra-
panu" mājām; abas minētās
hipotēkas ir pārgājušas mantoša-
nas ceļā uz Teodoru Fridricha d.
Medemu, kā Stukmaņu muižas
ieguvēju un proti uz Teodoru
Ludviga d. Medema testamenta
pamata,saskaņā ar Rīgas apgabal-
tiesas lēmumu no 1921. g. 13.dec.
turklāt abas hipotēkas apgrūtina
ari Damaru mājas ar zemes gr.
reģ. Ne 6639, Jūras Kalna mājas
ar zem. gr. reģ. Ns 6640 un Rāce-
nāju mājas, ar zemes grām. reģ.
Ns 6642. Ne 4423

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.
11612z Sekretārs A. Kalve.

Redaktors M. Arons.
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Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Peldu ielā Ns 24, Rafaela
Meienberga prasībā u. c. pārdos
pirmā un otrā izsolē Borucha
Fainsteina kustamu mantu, sa-
stāvošu no chromādas lOOfJlpēdu
un veikala iekārtas un novēr-
tētu par Ls 285,—.

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

Rīgā, 1929. g. 5. septembrī.
Ns 1125. 12444b

Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Hjo-as apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē- 1929. g.
20 augustā izklausīja Valsts
zernes bankas lūgumu dzēst hipo-
tēkāriskos parādus no Krimuldas
ļaunās muižas piederošas Lat-
vijas valstij un nolēma: 1) at-
zīt nar samaksātām 8 obligācijas,
ingrosētas uz nekustamo īpašumu
Kr muldas Jauno muižu ar zemes

grām reģ. Ns 130 Rīgas apr.,
kuras apgrūtina arī no min-
mii žas atdalītās muižu zemes
gabalus ar zemes grām. reģ.
js|bN° 3110 un 3137, un apstipri-
nātas: 1) 1854. g. 27. apr. ar
j\|b 86 par 14.000 rbļ. atlikumā
«ar labu Aleksandram Stadenam
un kura bij pārgājusi uz Kon-

ādu Knīrimu, kā blanko cessio-
nāru, kas to bij cedējis atkal
blanko ; 2). 1857. g. 18. janv.

ar Ne 196 par 15.000 rbļ. par
labu Vīlumam Nolkenam, kura
ar Rīgas apgabaltiesas 1921. g.
18. maija lēmumu bija atzīta
par iznīcinātu un uz tās pašas
tiesas lēmuma pamata bij iz-
gatavots un izsniegts 1921. g.

sept. ar Ne 7916 jauns zemes

grāmatu dokuments priekš Hansa
Rūtenberga kā kreditora;
3) 1883. g. 17. martā ar Ne 44
par 16.000 rbļ. par labu Kārlim
Hedenštrēmarn un kura bij pār-
gājusi uz Valteri Siversu kā
blanko cessionāru, kas to bij
cedējis atkal blanko; 4) 1904. g.
12. janvāri ar Ne 1 par 8000 rbļ.
par labu Ernstam Engelhardtam,
kas to bij cedējis blanko un
kura bij pārgājusi uz Valteri
Siversu, kā blanko cessionāru,
kas to cedējis atkal blanko;
5) 1904. g. 12. janv. ar Ne 5
par 8000 rbļ. par labu Ernstam
Engelhardtam, kas to bij cedējis
blanko un kura bij pārgājusi
uz Valteri Sieversu kā blanko
cessionāru, kas to bij cedējis
atkal blanko; 6) 3000 rbļ. lie-
lumā, kura cedēta no obligācijas
par 20000 rbļ. atlikumā, apstipr.
1838. g. 23. augustā ar Ne 177,
Johanam Šepeleram, par ko
viņam bij 1866. g. 2. novembrī
izsniegts atsevišķs zemes grāmatu
dokuments šī daļa par 3000 rbļ.
vēlāki bij cedēta Hermanim
Vrangelim, un kura bij pārgājusi
uz Konrādu Knīrimu, ka blanko
cessionāru, kas to cedējis atkal
blanko; 7) par 10.000 rbļ. at-
likumā, kura pārpalikusi no
obligācijas par 20.000 rbļ. at-
likumā, apstipr,. 1838. g. 23. aug.
ar Ne 177 par labu Hermanim
Ginterim, un kura bij pārgājusi
uz Konrādu Knīrimu, kā blanko
cessionāru, kas to cedējis atkal
blanko un 8) 3000 rbļ. lielumā,
kura atlikusi no 1838. g. 23. aug.
obligācijas ar Ns 177 cedētas
daļas summā 7000 rbļ. par
labu Henrietei Viļķen, par ko
viņai 1893. g. 17. decembrī ar

.Ne 6457 bij izsniegts atsevišķs
zemes grāmatu dokuments, šī
3000 rbļ. lielā cedēta daļa bij
pārgājusi uz Konrādu Knīrimu
l<ā blanko cessionāru, kas viņu
feij cedējis atkal blanko; visas
augšmin. obligācijas un cedētās
daļas ir 1924. g. 11. jūlijā dzēstas
no min. muižas uz agrārās ref.
likuma pamata pie min. muižas
pārrakstīšanas uz valsts vārdu.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Ne 2949. 11596b
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

. Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ.ties.lik. 1967., 2011.—2014.
un 2079. p. un Balt. privāttiesību
kop. 2451. p. pamata, uz Augusta
Jenča pilnv. zv. adv. V. Min-
keviča lūgumu uzaicina visas
personas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas pret
šaī tiesā 1929. g. 27. augustā
publicēto 1928. g. 27. jūlijā
Vilzenu pagastā mirušā Pētera
Pētera d. Jenča (Jenca-Genče),
1925. g. 18. novembrī mājas

kārtībā taisīto testamentu, kā arī
"visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mir. Pētera
Jenča (Jenca-Genče) mantojumu,
vai sakarā ar šo mantojumu, kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisārijiem, parāddevējiem u.
t- t., pieteikt savas tiesības, pre-
tenzijas un ierunas 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 liku-
mīgā spēkā gājušu. L. Ne 5355

Rīgā, 1929. g. 27. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

11782 Sekretārs A. Kalve.
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1958. p.,
paziņo, ka 1929. g. 17. septembri
minētās nodaļas atklātā tiesas
sēdē nolasīs 1928. g. 18. decembri
Mālpils pagastā mirušā Miķeļa
Mārtiņa dēla Kalniņa testamentu.

Rīgā, 1929. g. 4. septembrī.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

12360 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa
atklātā tiesas sēdē 1929. g.
20. augustā izklausija Kristīnes
Račevskis hipotēkārisko parādu
dzēšanas lietu, nolēma: atzīt par
samaksātām obligācijas par 500
un 3000 rbļ., apstiprinātas 1902.g.
26. aug. un 1909. g. 23. nov. ar
Ns 642 un 1368 uz nekust.īpašumu
Madonas apr., Kraukļu muižas
Kalnu-Komšaru māju, ar zem.
gr. reģ. Ns 2036 par labu pirmā —
Jānim Račevskim, kas to cedējis
uzrādītājam un otro — Jūlijam
Račevskim, kas to arī cedējis
uzrādītājam. Ns 4616

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. A. Blūmentāls.

11609z Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Valerianas EmmasTerezes Kuno,
dzim. Grīnbergs, lūgumu viņas
prasības lietā pret Georgiju Kuno
par laulības šķiršanu, uzaicina
pēdējo, kura dzīves vieta prasī-
tājai nav zināma, ierasties tiesā
4 mēnešu laikā, skaitot no ši
sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ns 1443.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. b.v. i. L. Bruemmers.
11614o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Staņislavas Ermalis, dzim. Si-
dorovič, lūgumu viņas prasības
lietā pret Jāzepu Ermali par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti
no iesūdzības raksta un tam pie-
vienotiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā
neieradīsies personīgi vai caur
pilnvarnieku, tiks nolikta tiesas
sēde lietas izklausīšanai aizmu-
guriski. L. Ne 1437.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. b.v. i. L. Bruemmers.
11613o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa

uz lik. par Iairl. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g. 14. augustā Mildas
Engels, dzim. Bērziņš, prasības
lietā pret Ingriku Engeli par
laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas
sjēgta 1917. g. 10. decembri
Ēveles baznīcā starp Ingriku
(Indriķi) Engeli un Mildu Alvīni
Engels, dzim. Bērz'ņš, atļaujot
prasītājai iestāties jaunā laulībā
pēc sprieduma spēkā stāšanās.

Ja atbildētājs civ. proc. lik.
728., 731. un 748. p. paredzētā
laikā neiesniegs tiesai atsauksmi
vai pārsūdzību, tad spriedums
stāsies likumīgā spēkā. L. Ns 779

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. b.v. i. L. Bruemmers.
11615o Sekretāra v. Stūre.
Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par iaul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g. 14. augustā Jāņa Zariņa
prasības lietā pret Helēni Zariņš,
dzim. Ņiminskaja, par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda:
šķirt laulību, kas slēgta 1920. g.
15. decembrī, Krievijā, Pēterpili
starp Jāni Zariņu un Helēni
Zariņš, dzim. Ņiminskaja, atstā-
jot atbildētājas audzināšanā maz-
gadīgo dēlu Vladimiru.

Ja atbildētāja civ. pr. lik. 728.,
531. un 748. p. paredzētā laikā
neiesniegs tiesai atsauksmi vai
pārsūdzību, tad spriedums stāsies
likumīgā spēkā. L. Ne 658.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. b.v. i. L. Bruemmers.
11616o Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa
uz lik. par laul. 77. p. pamata,
ar šo dara zināmu, ka tiesa
1929. g. 6. februārī Annas
Margas, dzim. Stārķis, prasības
lietā pret Kārli Alfrēdu Margu
par laulības šķiršanu aizmuguriski
nosprieda: šķirt laulību, kas
slēgta Jumpravas ev.-lut. draudze
1913. g. 22. decembrī (v. st.)
starp prasītāju Annu Margu,
dzim. Stārķis, un atbildētāju
Kārli Alfrēdu. Margu, piešķ'rot
mātes - prasītājas audzināšanā
prāvnieku nepilngadīgos bērnus:
dēlu Arnoldu Voldemāru, dzim.
1914. g. 28. maijā un meitu Liliju
Ernestini, dzim. 1915. gada
27. septembrī.

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

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
11617o L. Ns 573.
Priekšsēd. b.v. i. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311 p. pamata, uz
Giteles Gurvičs, dzim. Raik
lūgumu viņas prasības lietā pret
Salamonu Gurviču par laulības
šķiršanu, uzaicina pēdējo, kura
dzīves vieta prasītājai nav zi-
nāma, ierasties tiesā 4 mēnešu
laikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti no
iesūdzības raksta un tam pievie-
notiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
11618z L. Ne 1448

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

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298.,
301., 309., 311. p. pamata, uz
Marijas Mildas Kuške, dzim.
Blūzmanis lūgumu viņas prasības
lietā pret Romāni Kuške par
laulības šķiršanu, uzaicina pēdējo,
kura dzīves vieta prasītājai nav
zināma, - ierasties tiesā 4 mēnešu
lsikā no šī sludinājuma publicē-
šanas dienas.

Pie lūguma pielikti noraksti ne
iesūdzības raksta un tam pievie-
notiem dokumentiem.

Ja atbildētājs noliktā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, tiks nolikta tiesas sēde
lietas izklausīšanai aizmuguriski.

Rīgā, 1929. g. 26. augustā.
11619z L. Ne 1438

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

Rīgas apgabaltiesas reģistr. nod.,
uz likuma par biedrībām, savie-
nībām un politiskām organizā-
cijām 17. p. pamata paziņo, ka ar
viņas 1929. g. 12. jūnija lēmumu
reģistrēta bezpeļņas biedrība:
Biedrība ,,Baltijas jachtklubs,
Rīgā", ar valdes sēdekli Rīgā.
Nod. pārz. v. i. L.Bruemmers.
11620z Sekr. Fridrichsons.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
22. augusta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka 2000 c. rbļ,
lielais parāds pēc pirkuma-pār-
devuma līguma, korrob. 1874. g,
10. jūnijā ar Ns203 uz Jelgavas
pils. 1. hip. iec. imobilu ar hip.
Ns 98, atzīts par samaksātu un
lūdzējiem Nochumam-Šliomam
Pakam-Falkam un Nochumam
Rozenfeldam dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. Ns 924/29.g.

Jelgavā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. K. Vītols.

11700z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g:
22. augusta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka 5600 c. rbļ.
lielais parāds pēc pirkuma-pār-
devuma līguma, korroborētal906.
gada 17.febr. ar Ne 1184 un 5 obli-
gācijām, korroborētām 1) 1000 c.
rbļ. lielumā — 1906. g. 21. febr.
ar Ne 1289, 2) 1000 c. rbļ. lie-
lumā 1906. g. 28. okt. ar Ne4064,
3) 1100 c. rbļ. lielumā — 1908. g.
8. febr. ar Ne 385, 4) 1400 c. rbļ.
lielumā — 1909. g. 26. sept. ar
Ne 2224 un 5) 500 c. rbļ. lielumā —
1912. g. 24. maijā ar Ns 1444 uz
Jelgavas pils. V hip. iec. imobilu
Ne 200, atzīts par samaksātu un
lūdzējiem Andrejam un Martai
Purmaliem dota tiesība prasīt
attiecīgas hipotēkas dzēšanu ze-
mes grāmatās. L. Ne 1252/29.g.

Jelgavā, 1929. g. 26. augustā.
Priekšsēd. v. K. Vītols.

11701z Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
pamatodamās uz sava š. g.
22. augusta nolēmuma, dara zi-
nāmu vispārībai, ka 3000 c. rbļ.
lielais parāds pēc 2 obligācijām,
korrob. 1) 1906. g. 17. maijā ar
Ne 2924, 2) 1909. g. 22. janv. ar
Ne 149 uz Jelgavas apr. Peter-
Balt-Vērpju muižas Anit-Muce-
nieku mājām, ar zemes grām.
reģ. Ne 2333, atzīts par samaksātu
un lūdzējai Almai Ozols dota tie-
sība prasīt attiecīgas hipotēkas
dzēšanu zemes grāmatās.

Jelgavā, 1929. g. 26. augustā.
11702z L. Ne 28 29. g.

Priekšsēd. v. K. Vītols.
Sekretārs Mittelhofs.

Latgales apgabaltiesas 1. civīl-
nodaļa, pamatojoties uz savu
1929. g. 29. jūlija lēmumu, uz-
aicina tās personas, kuru rokās
atrodas Jēkabpils-Ilūkstes zemes
grāmatu nodaļā uz Rozālijas
Kucs, Domiceļas Ustina m,, Pē-
tera Konstantīna un Faustina
Michaila d. d. Gudanišiem ne-
kustamu īpašumu, Laucen mui-
žas Barankiški Ns 40 mājām, ar
zemes grām. Ne 40 korrob. akts
ieķīlāšanas raksts, dots uz barona
Alfonsa d. Engelhardta vārdu un
korroborēts 1902. g. 13. sept.
ar Ne 955 par 1900. kr. rbļ. lielu
parādu, dzēšanu ar iemaksām
63 rbļ. 333 kap. lielumā katrā

12. jūnijā un 12. decembri, 15
gadu laikā, pie kam līdz pilnīgai
kapitāla samaksai par kapitāl-
parāda atlikumumaksājami5°gadā, ierasties šaī tiesā viena mē-
neša laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,ValdībasVēst-
nesī" un iesniegt minēto akti.

Ja noteiktā laikā akti neie-
sniegs, tiesa atzīs parādu par
samaksātu un lūdzējai Rozālijai
Kucs atvēlēs prasīt parāda dzē-
šanu zemes grāmatās. Ns466a 29.

Daugavpilī, 1929. g. g. 26. aug.
Priekšsēd. b. (paraksts).

11717z Sekr. v. J.Tiltiņš.
Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šopaziņo vispārībai, ka 1928.g.
13. aprīlī mirušā Jāņa Jura d.
Ozoliņa 1926. g. 24. febr. sastādī-
tais notariālais testaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 31. dec.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 26. aug.
11715z L. Ns 2327a, 29.g.

Priekšsēd. b. v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Lūka Bogdanova lūgumu
par nekustamās mantas, sastāvo-
šas no Frašku folvarka zemes
gabala Ne 8, platībā 16 des.
2383 kv.. asis un esošas Ludzas
apr. Istras pagastā, ievešanu
zemes grāmatu reģistri, — uz-
aicina visas personas, kurām
ir kādas tiesības uz minēto
nekustamo mantu, iesniegt kom-
misijai par to paziņojumu četru
mēnešu laikā, skaitot no iz-
sludināšanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktas tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri par norādītās
nekustamās mantas īpašnieku bez
kādiem aprobežojumiem ar ne-
apstrīdamas pārdošanas un hipo-
tēkārisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ne 3944. 11718b

Daugavpilī, 1929. g. 27. aug.

Priekšsēd. v. E. Kriķis.
Sekr.-darb. A. Vitkovskis.

Latgales apgabaltiesas 1. civīlnod.
ar šo paziņo vispārībai, ka 1925.g.
15. augustā mirušā Ādama An-
dreja d. Daukšta 1925. g. 15. au-
gustāsastādītais privāttestāments
ar apgabaltiesas 1926. g. 11. jūnija
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 26. augustā
11716z L. Ne 197a/26. g.

Priekšsēdētāja b. v. (paraksts).
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Jaunjelgavas iec. miertiesnesis,

saskaņā ar sodu lik. 218. p.
izsludina, kā ar viņa 1929. g.
6. jūlija spriedumu Kārlis Ozols
pēc s. 1. 210 1. p., par tirgošanos
ar sabojātām un veselībai kai-
tīgām desām, sodīts ar naudas
sodu Ls 50,— apmērā, vai mak-
sātnespējas gadījumā ar arestu
uz divām nedēļām.

Atzīme: Kārlim Ozolam ir
Jaunjelgavā, Jelgavas ielā Ne 21
tējnīca.

Jaunjelgavā, 1929. g. 3. sept.
Ne 3518. 12393b

Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 1. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, -ka 1929. g.
12. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Peldu ielā Ne 27, dz. 3,
Rīgas Balt. Savstarp. kredīt-
biedrības prasībā pārdos Michela
Maljacka kustamu mantu, sa-
stāvošu no mēbelēm, un novērt.
par Ls 600,—.

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

Rīgā, 1929. g. 5. septembrī.
Ne 149. 12445b

Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Latgales apgabaltiesas Rēzek-
nes 2. iec. miertiesnesis, saskaņā
ar savu š. g. 23. jūnija lēmumu un
civīl. proc. lik. 1401. p. un civīl.
lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p. pamata,
paziņo, ka pēc 1) 1927. g. 29. no-
vembrī mir. Ksavera Kazimira d.
Češļa, 2) 1927. g. 3. decembri
mirušā Donata Kazimira d.Češļa
un 3) 1927. g. 9. decembrī mir.
Marijas Kazimira m. Češļas ir
atstāts mantojums, kurš atrodas
Sakstigalas pag., Lepuru sādžā,
kādēļ uzaicina visas personas,
kam uz šo mantojumu, vai sakarā
ar to ir kādas tiesības, kā mant-
niekiem, pieteikt šīs tiesības sešu
mēnešu laikā pēc piekritības,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1929. g. 26. augustā.
12179z Miertiesnesis (paraksts).

Rigas apgabaltiesas 1. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
17. septembrī, pīkst. 11 dienā,
Rīgā, Kungu ielā Ns 25 27, firm.
,,C. Hohage un Cie" prasībā
pārdos Artūra Klave kustamu
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
un novērtētu par Ls 600,—.

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

Rīgā, 1929. g. septembrī.
Ne 437. 12446b

Tiesu izp. J. Grīnfelds.

Rīgas apgabaltiesas 3. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
13. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Avotu ielā Ns 1/3, skārnī
pārdos Abe-Abela Heimansona
kustamu mantu, sastāvošu no
skārņa iekārtas un svariem un
novērtētu par Ls 310.

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

Rīgā, 1929. g. 31. augustā.
12451 Tiesu izp. J.Kazubierns.

Rīgas apgabaltiesas 4. iec. tiesu
izpildītājs, kūja kanceleja atrodas
Rīgā, Merkeļa ielā Ns 7, paziņo, ka
1929. g. 16. septembrī, pīkst. 10
dienā, Rīgā, Vaļņu ielā Ne 22,
veikalā, otrreizēja izsolē pārdos
sabiedrības ,,L. Karnevāls un Co."
kustamu mantu, sastāvošu no
brokāt tapetēm, 53 ruļļos, krēma
un gaišzaļas krāsas un novēr-
tētu par Ls 358.

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

Rīgā, 1929. g. 17. augustā.
L. Ns 1472 12416

Tiesu izp. V. Požariskis.
Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu

izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
14. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rigā, Brīvības ielā Ns 127,
pārdos Emīlijas Briedis kustamo
mantu, sastāvošu no viena
trimo spoguļa un viena velo-
sipēda, novērtētu par Ls 300.

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

Rīgā, 1929. g. 24. aug. 12345
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. septembri, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 27,
pārdos Ābrama Goldšmidta kust.
mantu, sastāvošu no mēbelēm,
novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1929. g. 24. aug. 12346
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
18. septembrī, pīkst. 10 dienā,
Rīgā, Bruņinieku ielā Ne 19,
II torgos pārdos Roberta Gora
kustamu mantu, sastāvošu no
vienas bufetes, novērtētu par
Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 24.aug. 12347
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 8. iecirkņa
tiesu izpildītājs paziņo, ka 1929.'g.
13. septembrī, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Blaumaņa ielā Ne 9, pārdos
Voldemāra jakana kustamu
mantu, sastāvošu no 1 ēvel-
mašīnas firmas ,,W. Eikert,
Rijs un Co." u. c. un novērtētu
par Ls 305.

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

Rīgā, 1929. g. 30. augustā.
12450 Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ne 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 27.608,70 ar soda naudām
un izdevumiem, 1929. g. 14. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
pirmā publiskā vairāksolīšanā pār-
dos Kārļa Reiņa d. Ozoliņa neku-
stamo īpašumu, kas atrodas Ma-
donas apriņķī, Lubānas pagastā
un sastāv no Vecizkaušaru Ne
262F mājām, ar zemes grāmatu
reģ. Ne 8756 un aptver 35,40 ha
zemes:

2) ka īpašums pārdošanai vai-
rāksolīšanā novērtēts par Ls
7000,—, no kūpas summas sāksies
solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 1300,—;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls. 700,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to,
ka no tieslietu ministrijas puses
nav iebildumu, ka minētās perso-
nas iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-

došanu, ir tādas tiesības jāpierāda
līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 1. septembrī.
12394z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulv. Ne II, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 126,11 ar soda naudām un
izdevumiem, 1929. g. 14. no-
vembrī, pīkst. 10 rītā, Rīgas ap-
gabaltiesas civīlnodaļas sēžu zālē,
pirmā publiskā vairāksolīšanā pār-
dos Jāņa Cīruļa nekustamo īpa-
šumu, kas atrodas Madonas apr.,
Kusas pagastā un sastāv no
Lodes muižas atdalītās „Pakal-
niešu Ns 12 F" mājas ar zemes
grāmatu reģistra Ns 5580 un
aptver 22,85 ha;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 3000,—;

3) solīšana sāksies ne zemāk
par valsts zemes bankas prasību
kopā ar priekštiesību prasība
bankas prasībai

4) personām, kuras veļas vai-

rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls 300,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
iebildumu, ka minētās personas
iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas uz šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-
došanu,ir tādas tiesības jāpierāda
līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 1. septembrī.
12395z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulv. Ne 11, paziņo, ka:

1) Jēkaba Sipana prasībā par
Ls 245,— ar procentiem un iz-
devumiem 1929. g. 14. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē,pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos
Pētera Jēkaba d. Sipāna neku-
stamo īpašumu, kas atrodas Ma-
donas apriņķī, Vējavas pagastā
un sastāv no lauku mājas „Lejas-
Skrandas Ns4", ar zemes grām.
reģ. Ne 2500 un aptver 81,04
pūrvietas ar 99,71 taksācijas ie-
nākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 6000,—,
no kuras summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem opar Ls 2500,—;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 600,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
iebildumu, ka minētās personas
iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpierāda
līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 1. septembrī.
12396z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Madonā, Rīgas bulv.
Ne 11, paziņo, ka:

1) Valsts zemes bankas prasībā
par Ls 13875,— ar procentiem un
izdevumiem, 1929. g. 14. novembrī
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē,pirmā publi-
skā vairāksolīšanā pārdos A S.
,,Lini" nekustamo īpašumu, kas
atrodas Madonas apr., Kalsnavas
pagastā un sastāv no Jaunkal-
snavas muižas atdalītām ,,Trim-
puļu Ne 82 F" mājām, ar zemes
grāmatu reģistra Ne 10174 un
aptverošas 1,34 ha zemes;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 5000,—;

3) solīšana sāksies ne zemāk
par Valsts zemes bankas prasību
kopā ar priekštiesību prasībām
bankas prasībai:

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā drošības nauda — desmit
procenti no apvērtēšanas sum-
mas un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāuzrāda
līdz ūtrupes dienai.

v isi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. I. septembri.
12398z Tiesu izp. J. Driba.



Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē,Dārzu
ielā Ns 11, paziņo:

1) ka Valsts zenes bankas Val-
mieras nodaļas prasības apmieri-
nāšanai, pēc Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas pavēles no 1929. g.
30. jūlija Ne 324148 par Ls 327,32
ar soda naudu un izdevumiem,
1929. g.7. novembrī, pīkst. 10 rītā
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pār-
dos Jāņa Kraukļa nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Valkas
apriņķa Smiltenes pag. ar zemes
grāmatu reģ. Ns 3360 un sastāv
no Vecošiņu Ne 48F mājas, kop-
platībā 24,20 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2700,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. Lk. 1871. p.;

3) ka personām, kuras vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda priek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu un

4) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nep.elaiž, tādas jāuz-
rāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 3. septembrī.
12434z Tiesu izp. K. Lapiņš.

^itu iestāžu
sludinājumi.

Jelgavas pilsētas valde
1929. g. 14. septembrī, pīkst. 10

nodos sacensībā
Jēkaba kanāla vienas dalās
pārbūves darbus.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs
nomaksāti ar Ls 0,80 lielu zīmog-
nodevu, iesniedzami Jelgavas piļl
sētas valdei ne vēlāk kā sacensības
dienā līdz pīkst. 10 rītā. Tuvāki
noteikumi ieskatāmi pilsētas būv
nodaļā. 1* 12219»

Jelgavas pilsētas valde.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā, Rīgas
bulv. Ns 11, paziņo, ka:

1) Jāņa Ķēniņa, Tirzas krāj-
aizdevu sabiedrības un Adulie-
nas patērētāju biedrības prasībās
par Ls 916,92 ar procentiem un
izdevumiem, 1929.g. 14.novembrī,
pīkst. 10, Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē pirmā pub-
liskā vairāksolīšanā pārdos Jāņa-
Vernera Jāņa d. Cīruļa nekustamo
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Adulienas pagastā un
sastāv no Jaunadulienas muižas
Liepkalņu Ne 11F, HFa mājām
ar zemes grāmatu reģistra Ns 8760
un aptver 16,11 ha ar novērtē-
jumu nodokļu aprēķināšanai par
Ls 2778,— ;

2) īpašums pārdošanai publi-
skā vairāksolīšanā novērtēts par
Ls 1000.—:

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 3600,—, no
kuras summas saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. sāksies solīšana;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jāie-
maksā Ls 360,— drošības nauda
un jāiesniedz apliecība par to, ka
no tieslietu ministrijas puses nav
iebildumu, ka minētās personas
iegūst šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
Mirau tiek vestas Cēsu-Valkas
zetn.es grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpie-
rāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 1. septembrī.
12397z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Madonā,Rīgas
bulvāra Ns 11, paziņo, ka:

1) Andreja Puteņa, Otto Kai-
daka, Jūlija Reitmaņa un Ernesta
Beitana prasībās par Ls 391,—
ar procentiem un izdevumiem,
1929. g. 14. novembrī, pīkst. 10
rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē, pirmā publiskā
vairāksolīšanā pārdos mir. Kārļa
Jēkaba d. Skubina nekustamo
īpašumu, kas atrodas Madonas
apriņķī, Gulbenes pilsētā, sastā-
voša no Vecgulbenes muižas
zemes gabala Ne 271 F ar zemes
grāmatu reģistra Ns 4122 un
aptver kopplatībā 2940 kv. mtr.
ar novērtējumu nodokļu aprēķi-
nāšanai uz Ls 180,—;

2) īpašums pārdošanai publiskā
vairāksolīšanā novērtēts par Ls
200,— un Ls 300,—, no kuras
summas sāksies solīšana;

3) īpašums apgrūtināts ar hi-
potēku parādiem par Ls 200,—;

4) personām, kuras vēlas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 30,— drošības nauda
un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šā īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpierāda
līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas
attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kancelejā.

Madonā, 1929. g. 1. septembrī.
12399z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs, kura kan-
celeja atrodas Madonā, ' Rīgas
bulv. Ns 11, paziņo, ka:

1) Atašienas krāj-aizdevu sa-
biedrības, Latvijas atjaunošanas
sabiedrības ,,Lats" un Meža-
Gala krāj-aizdevu sabiedrībaspra-
sībās par Ls 662,— ar procentiem
un izdevumiem, 1929. g. 14. no-
vembrī, pīkst. 10, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē.pirmā
publiskā vairāksolīšanā pārdos
Noasa Andreja d. Zvaigznes ne-
kustamo īpašumu, kas atrodas
Madonas apr., Mētrienas pagastā
un sastāv no lauku mājas ,Ru-
māņi Ne 51" ar zemes grāmatu
reģ.stra Ne 5821 un aptver 158,72
pūrvietas ar 101,86 taksācijas
ienākumu rubļu vērtību;

2) īpašums pārdošanai vairāk-
solīšanā novērtēts par Ls 400 — ?
Ls 1500,— un Ls 2000,— ;

3) īpašums apgrūtināts ar hip.
parādiem par Ls 18053,—, no
kuras summas saskaņā ar civ.
proc. lik. 1871. p. sāksies solī-
šana :

4) personām, kuras veļas vai-
rāksolīšanā dalību ņemt, ir jā-
iemaksā Ls 1805,30 drošības
nauda un jāiesniedz apliecība par
to, ka no tieslietu ministrijas
puses nav iebildumu, ka minētās
personas iegūs šo īpašumu un

5) zemes grāmatas par šo īpa-
šumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā. /

Personām, kurām ir kādas tie-
sības nepielaist šī īpašuma pār-
došanu, ir tādas tiesības jāpie-
rāda līdz ūtrupes dienai.

Visi raksti un dokumenti, kas

attiecas uz pārdodamo īpašumu,
ir ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas
3. civīlnodaļas kanceleja.

Madonā, 1929. g. 1. septembrī.
12400z Tiesu izp. J. Driba.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē,Dārzu
ielā Ne 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sību apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļas 1929.
gada 18. jūn. pavēlēm Ne 320251
un 320252— kopā par Ls 23972,52
ar soda naudu un izdevumiem,
1929.g. 7. novembrī, pīkst. 10rītā,
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē, publiskos torgos pār-
dos komanditsabiedrības ,,Seda"
nekustamu īpašumu, kurš atrodas
Valmieras apr., Rencēnu pag. ar
zemes grāmatu reģ. Ns 6902 un
sastāv no Rencēnu muižas muižu
zemes atdalītā zemes gabala
Seda Ne 150F, kopplatībā 8,64 ha;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 10000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. ;

3) ka bez augšminētās prasī-
bas īpašums apgrūtināts ar hipo-
tēku parādiem par Ls 28000,—
un nodokļu parādiem: 1) valstij
Ls 25,18 ar soda naudu un 2)paš-
valdībai Ls 262,81 ar%;

4) ka personām, kuras vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda priek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu un

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

Personām, kurām kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti , at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 3. septembri.
12435z Tiesu izp. K- Lapinš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Ne 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas pra-
sības apmierināšanai pēc Rīgas
apgabaltiesas 3. civīlnodaļsa pa-
vēles no 1929. g. 3. apr. Ns 310392
par Ls 220,39 ar soda naudu un
izdevumiem, 1929. g. 7.novembrī,
pīkst. 10 rītā Rīgas apgabaltiesas
civīlnodaļas sēžu zālē publiskos
torgos pārdos Kārļa Jēkaba d.
Ulasta nekustamu īpašumu , kurš
atrodas Cēsu apriņķī, Lizuma pa-
gastā ar zemes grāmatu reģistra
Ns 5989 un sastāv no Apsītes
Ne 36F un 36Fa mājas, koppla-
tībqā 14,80 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5200 —
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka personām , kuras vēlas
torgoe dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstādapriek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu un

4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas jāuz-
rāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 3. septembrī.
12436z Tiesu izp. K. Lapinš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iec. tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē, Dārzu
ielā Ns 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
Valmieras nodaļas prasībā, pēc
Rīgas apgabaltiesas 3. civīlno-
daļas pavēles Ns325733 no 1929.g.
13. augusta par Ls 666,50 ar soda
naudu un izdevumiem piedzī-
šanu, 1929. g. 7. novembrī, pīkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civīl-
nodaļas sēžu zālē publiskos torgos
pārdos Jāņa Krieviņa nekustamu
īpašumu, kurš atrodas Valkas
apr. Vijciema pagastā ar zemes
grāmatu reģistra Ns 3721 un sa-
stāv no Veczūru Ns 32 mājām,
kopplatībā 90,76 pūrv. ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 4300,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka personām, kuras veļas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstāda priek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu un

4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Cēsu-Valkas
zemes grāmatu nodaļā.

Personām, kurām kādas tie-
sības uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas jāuz-
rāda līdz pārdošanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 3. septembrī.
12437z Tiesu izp. K- Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas, apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kurā
kanceleja atrodas Smiltenē .Dārzu
ielā Ns 11, paziņo:

1) ka Valsts ' zemes bankas
Valmieras nodaļas prasības ap-
mierināšanai, pēc Rīgas apgabal-
tiesas 3. civīlnodaļas pavēles no
1929. g. 30. jūlija Ne 324150 par
Ls 262,57 ar soda naudu un iz-
devumiem, 1929. g. 7. novembrī,
pīkst. 10 rītā, Rīgas apgabal-
tiesas civīlnodaļas sēžu zālē ,
publiskos torgos pārdos Pētera
Apsītes nekustamu īpašumu, kurš
atrodas Valkas apr., Smiltenes
pagastā, ar zemes grāmatu reģ.
Ns 3364 un sastāv no Jaunošiņu
Ns 52F mājām, kopplatībā 17,95
ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 2900,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka personām, kuras vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zalogs — desmitā daļa no apvēr-
tēšanas summas un jāstādapriek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu un

4) ka zemes grāmatas uz šo
ipašumu ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļa.

Personām, kurām kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu ,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 3. septembrī.
12438z Tiesu izp. K. Lapiņš.

Rīgas apgabaltiesas Valkas apr.
2. iecirkņa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Smiltenē,Dārzu
ielā Ne 11, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības apmierināšanai, pēc Rī-
gas apgabaltiesas 3. civīlnodaļas
pavēles no 1929. g. 16. apriļa
Ns 312204 par Ls 103,46 ar soda
naudu un izdevumiem, 1929. g.
7. novembri, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas civīlnodaļas sēžu
zālē, publiskos torgos pārdos Val-
demāra Jāņa d. Gurtina nekusta-
mo īpašumu, kurš atrodas Ma-
donas apr., Štāmerienes pagastā
ar zemes grāmatu reģ. Ne 4130
un sastāv no Dambenieku
.Ne 57F, 57Fa mājām, kopplatībā
21,06 ha ar ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 3000,—
un solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p.;

3) ka personām, kuras vēlas
torgos dalību ņemt, jāiemaksā
zajogs — desmitā daļa no apvēr-
tēsanas summas un jāstāda priek-
šā apliecība par to, ka no tieslietu
ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt neku-
stamo īpašumu un

4) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu ved Cēsu-Valkas zemes
grāmatu nodaļa.

Personām, kurām kādas tiesī-
bas uz pārdodamo īpašumu, kas
pārdošanu nepielaiž, tādas tiesī-
bas jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai.

Visi papīri un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,
ieskatāmi Rīgas apgabaltiesas 3.
civīlnodaļas kancelejā.

Smiltenē, 1929. g. 3. septembrī.
12439z Tiesu izp. K. Lapiņš.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apr. tiesu izpildītājs, kura kance-
leja atrodas Grīvā, Rīgas ielā
Ne 240, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības Ls 3976,96 ap-
mierināšanai 1929. g. 16. nov.,
pīkst. 10, Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē uz pu-
bliskiem torgiem tiks pārdots
Kārļa-Konstantina Antona dēla
Salna nekustams īpašums, kurš
atrodas Ilūkstes apr. Kaplavas
pag., ar zemes grām. reģ. Ne 5359
urr sastāv no Varnoviču muižas
zemes gabala Augstkalni Ne 3F;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 4.200,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 3900,—

4) ka personām, kurās vēlas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz so
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Uūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 4. septembrī. 12401b
Tiesu izp. G. Biernis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kal-
kūnes ielā Ns 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības Ls 237,01 apmierinā-
šanai, 1929. g. 16. novembrī,
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem tiks pārdots Pētera
Jāņa d. ElksnīŠa ' nekustams
īpašums, kurš atrodas Ilūkstes
apriņķī Silenes pag., un sastāv
no Kumbuļu (Kumelnes) muižas
zemes gabala Lāčplēši Ns 32F ,
ar hip. Ns 3424;

2) ka īpašums priekš publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 4300,— ;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par'Ls 3900,—

4) ka personām, kuras veļas
pie torgiem dalību ņemt, jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 4. septembrī. 12402b
Tiesu izp. G. Biernis.

Latgales apgabaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Kal-
kūnes ielā Ns 115, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības Ls 52,15 apmierinā-
šanai 1929. g. 16. novembrī
Daugavpilī, Latgales apgabal-
tiesas sēžu zālē uz publiskiem
torgiem tiks pārdota Jēkabam
Roberta d. Ponem piederošs ne-
kustams īpašums, kurš atrodas
Ilūkstes apr. Laucesaš pagastā,
un sastāv no Kalkūnes-Buken-
hegen muižas zemes gabala Tau-
riņi Ns 15F un 15Fa, ar hip.
No 4247:

2) ka īpašums prieks publi-
skiem torgiem apvērtēts par
Ls 1100,—;

3) ka īpašums apgrūtināts
ar hipotēku parādiem parLs 900;

4) ka personām, kuras vēlas
pie torgiem dalību ņemt Jā-
iemaksā zalogs —de'smitādaļa
no apvērtēšanas summas;

5) ka zemes grāmatas uz šo
ipašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

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

1929. g. 4. septembrī 12403b
Tiesu izp. G. Biernis.

Daugavpils telefona kantoris
izsludina par nederīgu un atsauc
radiofona lietošanas atļauju N°83S
kā nozaudētu, izdotu 1928. g.
2. maijā ar Folkmāra Rozen-
berga vārdu. 12186b

Latgales apgaoaltiesas Ilūkstes
apriņķa tiesu izpildītājs, kura
kanceleja atrodas Grīvā, Rīgas
ielā Ns 240, paziņo:

1) ka Valsts zemes bankas
prasības Ls 210,12 apmierinā-
šanai 1929. g. 16. novembrī,
pīkst. 10 Daugavpilī, Latgales
apgabaltiesas sēžu zālē publiskā
izsolē tiks pārdots Kārļa Mārtiņa
dēla Nurka nekustams īpašums,
kurš atrodas * Ilūkstes apriņķī
Laucesaš pag., ar zemes grām.
reģ. Ne 4255 un sastāv no Kal-
kūnes - Berkenhegen muižas
zemes gab. ,,Ausekli" Ns 48 F
un 48 Fa;

2) ka īpašums publiskai izsolei
novērtēts Ls 3000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls3000,—

4) ka personām kuras vēlas
pie izsoles dalību ņemt jāiemaksā
drošības nauda — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas; un

5) ka zemes grāmatas uz šo
īpašumu tiek vestas Jēkabpils-
Ilūkstes zemes grāmatu nodaļā.

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

Visi papin un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumi;
ir ieskatāmi Latgales apgabal-
tiesas civīlnodaļas kancelejā.

1929. g. 4. septembrī. 12404b
Tiesu izp. G. Biernis.

Šoseju un zemesceļu dep-ta
4. raj. inženieris, Liepājfi ,

izdos 1929. g. 16. septembri
pīkst. 12 dienā, savā kancelejā
Ul'.cha ielā Ne 44 — jauktā izsolē
dzelzsbetona caurteku

būves darbus
uz:

1) Aizputes-Apriķu ceļa;
2) Liepājas - Durbes un Dtirbes-

Skrundas ceļa.
Drošības nauda I darbam

Ls 450,— II darbam Ls 180,—.
Ar tuvākiem noteikumiem var

iepazīties kancelejā parastā darba
laikā. 12351b

Intentetūros mantu darbnīca
pārdos Jauktā (mutiskā un rukst.) vairāksolīšanā
1929. g. 20. septembri, pīkst. 10, darbnīcas telpās, Rīgā, Baldones

ielā — 1,
šādas wnantas:

I. Atgriezumus:
somiņu ādu — 1888 kg; jēlmītu ādu — 256 kg; sedlu ādu — 82 kg;
juchtādu, melno— 19 kg; platādu — 65 kg; somiņu ādu, melno —
25 kg; oderu ādu, cepuru — 51 kg; platādu melno, biezo— 5^kg;
starpzoļu ādu — 143 kg.

II. Atkritumus:
dažādu ādu — 10805 kg un dažādu lupatu — 1807 kg

Augšminētās mantas ir apskatāmas un ar vairāksoles notei-
kumiem interesenti var iepazīties lntendantūras mantu darbnīcā
Rīgā, Baldones ielā Ne 1, darbdienās no pīkst. 8—11. L 3554 12448»

Posto un tēiejrofo dep. sok darbnīca
izsludina š. g. 27. septembrī

vaik&ti&šku i&sofi
uz: 1) cinka skārdu 4600 kg

2) misiņa skārdu 400
3) elementu oglītēm 20000 ģ'ab.
4) brūnakmeni (Mn0) 4000 kg
5) Ceilonas grafitu 1000
6) salmijaku 1000 ",

Izsole notiks minētā datumā P. T. departamenta saimniecības
daļas ist. Ne 10, Aspazijas bulv. 15.

Izsoles dalībniekiem iemaksājama drošības nauda 10% apmērā
no piedāvājumu kopsummas.

Izsoles un techniskie note-kurni saņemami darbnīcas komerc-
daļā, Vidzemes šos. 19, darbdienās no pīkst. 10—12 un no 12,30—14-

12449o 2* L 3557

Zemkopības ministrijas zemkopības departaments
1929. g. 13. septembrī, pulkst. 10, Kultūrtechniskās dalās telpās,

Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 4,

jaušktā.issofē
izdos Jaunlatgales un Valkas apr., Kacēnu, Liepnas un Pededzes pag.,

Kudupes regulēšanas darbus
11.898 tek. mtr. garumā ar 70.316 kub. mtr. tilpuma, novērtētus
par Ls 68.730,—; izsoles drošības nauda Ls 3400,—.

Izsolē var piedalīties mutiski un rakstiski, iesniedzot
rakstiskus piedāvājumus likumā par darbiem un piegādēm valsts
vajadzībām p. p. 39—42 noteiktā kārtībā pirms mutiskas izsoles
sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darba izvešanas nosacījumiem var
iepazīties Rīgā, Dzirnavu ielā Ne 31, dz. 4. 12447

Sasmakas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē Ārlavas pagasta namā, 1929. g. 7. oktobrī,

augošu un atmirušu mežu
I iec. mežniecībā, Lubes novadā 1 vienību pēc celmu skaita

204 koki, vērtībā Ls 110; Rojas novadā pēc celmu skaita 4 vienības
no 149—307 kokiem, vērtībā no Ls 5—102.

II iec. miežniecībā, Nogales novadā 15 vienības pēc platības
no 0,25—3,20 ha, vērtībā no Ls 51 līdz Ls 1680 un 1 vienība pēc
celmu skaita 123 koki Ls 40 vērtībā.

III iec. mežniecībā, Vandzenes novadā, 2 vienības pēc celmu
skaita 291 un 292 koki, vērtībā Ls 357 un Ls 296.

IV iec. mežniecībā, Ārlavas novadā, pēc platības 2 vienības,
2,10 un 7,20 ha, vērtībā Ls 149 un Ls 2010 un 6 vienības pēc celmu
skaita, no 40—215 kokiem, vērtībā no Ls 65 līdz Ls 401.

Bez tam pārdos Lubes novadā Ne 2 Vīgriežu apg. 29. kvartālā
atrodošos sekvestrētos 60 gab. mizotus zāģu klučus ar 50% takses
pazeminājumu vērtībā Ls 31.

Izsoles sākums pīkst. 12 dienā.
Mežu pārdos uz zemkop. ministra apstiprināto nosacījumu

un meža un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma
pamata.

Izsolē pielaidīs personas, kuras būs iemaksājušas izsoles korn-
misijai drošības naudu 10% apmērā no attiecīgo vienību izsludinātās
vērtības; šī drošības nauda, pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10° o
no summas, par kādu vienība nosolīta.

Cirtumu tīrīšanai valsts mežos jāiemaksā 3%, bet uz fonda
zemēm 10% apmērā no vienību pārdošanas summas; kultūrdarbiem
15% apmērā, no vien. pārdošanas summas tikai valsts mežos.
Šīs drošības naudas var nodrošināt ar Latv. bankas garantiju līdz
līguma termiņa izbeigšanās dienai.

Operāciju nodrošināšanai var iesniegt Latv. bankas un privāto
kredītiestāžu garantijas.

Virsmežniecība patur tiesības noņemt no izsoles vienības pec
saviem ieskatiem. Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie
attiecīgo iec. mežziņiem.
12355o Sasmakas virsmežniecība.



Risas Jūrmalas kultūras biedrības

naudas loterijas noteifcumi.
(Apstiprinājis Finanču ministris A. Petrevics Rīgā — 1929. g. 3. sept.)

Jūrmalas kultūras biedrība sarīko vienreizēju naudas loteriju
uz sekošiem noteikumiem:

I. Iekārta.
1. Loterija sastāv no 15000 biļetēm parLsl,— katra, kop-

summā Ls 15000,— un no 500 vinnestiem Ls 7500,— vērtībā.
2. Vinnesti sadalās sekosi:

1 vinnests ā Ls 2000,— Ls 2000 —
1 ,, ā „ 1000,— ,, 1000 —
1 „ ā „ 600,— „ 600 —
1 „ ā „ 400,— 400 —
1 „ ā ,, 300,— 300 —
1 ā „ 200,— ,, 200 —
2 vinnesti ā"„ 150,— 300,—
2 „ ā „ 100,— 200 —
2 „ ā „ 75,— „ 150 —
3 „ ā „ 50,— „ 150 —
5 „ ā „ 20— 100 —

60' ,, ā „ 10,— ,, 600,—
120 „ ā „ 5,— „ 600 —

300 „ ā „ 3,— „ 900 —
500 vinnesti par summu Ls 7500,—

3. Loterijas plānu, noteikumus un izvešanas kārtību apsti-
prina Finanču ministris.

4. Loteriju izved,pārzina un vadajūrmalas kultūras biedrības
valde. Izlozes pārraudzībā var piedalīties Valsts kontroles pārstāvis.

5. Tiesiskās attiecībās starp loterijas ložu pircējiem un
Jūrmalas kultūras biedrību nosaka šie noteikumi.

6. Par vinnestu izmaksu Jūrmalas kultūras biedrība atbild
ar visiem saviem īpašumiem.

II. Ložu iekārta.
1. Katrai lozei ir savs numurs no 00001 —15000. Pārdod

tikai pilnas lozes.
2. Loze tikai tad derīga, ja viņas priekšpusē ir Jūrmalas

kultūras biedrības valdes priekšsēdētāja, sekretāra un kasiera
paraksti, Jūrmalas kultūras biedrības zīmoga nospiedums un attie-
cīgais numurs.

3. Par lozes īpašnieku skaitās tās uzrādītājs un nekādi
iebildumi par viņas nozaudēšanu netiek ievēroti.

III. Izlozes kartība.

1. Izlozes dienu Jūrmalas kultūras biedrība izsludina ,,Val-
dības Vēstnesī" ne vēlāk kā 7 dienas pirms izlozes.

2. Lozes sagatavo un izlozi izdara valde.
3. Ložu numurus un vinnestu zīmītes ieliek urnās izlozes

dienā publikas klātbūtnē.
4. Biļešu pārdošana jāpārtrauc pēdējā dienā pirms izlozes

sākšanas.
5. Pēc izlozes valde izdod drukātu vinnestu sarakstu, kuru

izsludina ,,Valdības Vēstnesī" un izsūta ložu pārdevējiem.
6. Izloze sākas 1930. g. 2. februārī pīkst. 12, biedrības telpās,

Dubultos, Aleksandra prospektā Ns 12.
IV. Vinnestu izmaksa.

1. Vinnestu izmaksas nodrošināšanai, par pārdotām biļetēm
iekasētā nauda jāiemaksā Latvijas bankā uz sevišķa vinnestu
nodrošināšanas rēķina. Iemaksas bankā izdarāmas par katru
notecējušo mēnesi ne vēlāk, kā līdz nākošā mēneša 10: dienai līdz
tam laikam, kamēr iemaksātā summa sasniedz Ls 7500,—.

2. Vinnestus ā Ls 100,— līdz 2000,— izmaksā Latvijas

banka no augšminētā sevišķā rēķina pret biļetēm, kuras no Jūrmalas
kultūras biedrības valdes ' vai no viņas pilnvarotām personām
apliecinātas ar atzīmi, ka uz tām krituši attiecīgi vinnesti.

Pārējos vinnestus izmaksā Rīgas Jūrmalas krāj-aizdevu
sabiedrība Dubultos un Latvijas kultūras veicināšanas biedrības
centrālā valde Rīgā pret biļetēm, kuras apliecinātas tādā pat augš-
minētā kārtā, saņemot šo izmaksu segšanai no Latvijas bankas
izmaksu: pirmo reizi ne vairāk par Ls 2000,— kā avansu, bet katru
nākošo reizi tikai pēc tam, kad par iepriekšējo summu nodotas
Latvijas bankai izpirktās loterijas biļetes.

Pēc 2 mēnešu notecēšanas Latvijas banka un Rīgas Jūrmalas
krāj-aizdevu sabiedrība un Latvijas kultūras veicināšanas biedrības
eentrālā valde slēdz sevišķu rēķinu, izmaksājot atlikumu Jūrmalas
kultūras biedrībai.

3. Vinnesti padoti attiecīgam nodoklim no naudas ienāku-
miem.

4. Vinnestu izmaksa sākās 7 dienas pēc izlozes.
5. Vinnesti jāizņem 2 mēnešu laikā, pretējā gadījumā tie

pariet Jūrmalas kultūras biedrības rīcībā. 12350o
Valsts saimniecības departamenta vicedirektors A. Kacens.

Tirdzniecības nodaļas priekšnieka v. i. P. Kalnozols.

Kalsnavas virsmežniecība

izdos jauktā izsolē mazākprasītājiem 1929. g. 25. septembrī , pīkst. 12
dienā, Kalsnavas virsmežniecības kancelejā, Jaunkalsnavas muižā,
saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām

(1927. g. „Vald. Vēstn." 54. iram.)
Kalsnavas virsmežniecības un Kalsnavas pagasta Rūžu Ne VIII

māju kopējā novadgrāvja atjaunošanas darbus.
Grāvja garums 2032 mtr., izrokami 2591 kub. mtr. zemes,

novērtēts par Ls 1662,94. Iemaksājamā drošības nauda Ls 167.

Piezīme. Kā drošības naudas pieņems arī: 1) Latvijas bankas
galvojumus, 2) procentpapīrus pēc finanču ministra izsludināta
saraksta un 3) privātu kredītiestāžu galvojumus.

Izsolē var piedalīties rakstiski un mutiski, iesniedzot rakstiskus
piedāvājumus, likumā par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām
39.—42. p. noteiktā kārtībā pirms mutiskās izsoles sākšanas.

Ar tuvākiem izsoles un darbu izvešanas nosacījumiem var
iepazīties Kalsnavas virsmežniecībā, Jaunkalsnavas muižā.

12354o Kalsnavas virsmežniecība.

Mālupes pagastam,
Valkas apr., vajadzīgs labi iestrā-
dājies pagasta valdes un tiesas

darbvedis.
Vēlēšanas notiks š. g. 16. sep-

tembrī, pīkst. 12 dienā, Mālupes
pagasta namā un kandidāti tiek
lūgti ierasties personīgi vai pie-
teikties rakstiski, iesniedzot do-
kumentus par izglītību un līdz-
šinējo nodarbošanos.

Alga pēc kategorijas, brīvs
dzīvoklis, apkurināšana, apgai-
smošana un 4 ha zemes.

Tuvākā dzelzceļa stac. Alūksne
17 km no pagasta nama. Pasta
adrese: caur Alūksni.
12261o 2 Pagasta valde.

Rīgas ostas valde izsludina par
nederīgu nozaudēto reģistrācijas
apliecību liellaivas R.O Ne 1724,
izdotu uz Tomes pag. Jāņa Aukš-
kalns vārdu no 1925. g. 8. jūnija
ar Ns 454/564. 124IOz

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par ned. 1929. g. auto-
mobiļa mēģinājumu braucienu
skārda numurus D 0—93, izdotu
A/S ,,Auto", kurus tā pieteikusi
par nozaudētiem. 12413z

Rīgas prefektūras ārējā nodaļa
izsludina par nederīgu apliecību
autobusa vadīšanas tiesībām Ne
A. 394, izd. no prēf. ārējās no-
daļas 1929. g. 29. jūlijā ar Kārļa
Āzera vārdu, kuru tas pieteicis
par nozaudētu. 12412z

Jelgavas pifsetos valde
nodos rakstiskā sacensībā

1929. g. 17. septembrī, pīkst. 10 dienā,
šādu priekšmetu piegādāšanu:
1. 3 fāžu maiņstrāvas skaitītājus 380 220 V. 50 periodu-
a) 2 gab. 3x100 amp.
b) 5 „ 3x30 ;,
c) 10 ,, 3x5

2. 1 fāžu maiņstrāvas skaitītājus 220 V. 50 periodu:
a) 130 gab. 5 amp.
b) 150 „ 3 „
c) 50 ,, 5 ,, maiņstrāvas pārnesamos mājturības skai-

tītājus (Vergūtungszāhler) iedarbības
jauda pie 250 vatu.

d) 100 „ maiņstrāvas aprobežotājus no 30—50 vatu
220 V. un 50 periodu.

Skaitītājiem un aprobežotajiem jāatbilst vācu V D. E. 1928. g.
normām. Skaitītājiem jābūt ierēģulētiern ar pareizīdarbību — 2%.

Piedāvājumi slēgtās aploksnēs un nomaksāti ar Ls 0,80 lielu
zīmognodevu līdz ar drošības naudu 5% apmērā no piedāvāto
preču vērtības iesniedzami Jelgavas pilsētas valdei ne vēlāk kā
sacensības dienā līdz pīkst. 10.
rz Pie sacensības jāuzrāda arī preču paraugi.
12348o 2* Jelgavas pilsētas valde.

8. Daugavpils kājnieku pulks
izsludina rakstisku izsoli
š. g. 18. septembrī, pīkst. 12, uz

3 tonnu svaigos liellopi galos piegādi
Cēsīs, Jaunās mītnes un Valmierā Kaugurmuižā, laikā līdz
š. g. 30. novembrim.

Izsole notiks pulka štābā, Cēsīs, Cēsu pilī š. g. 18. septembrī,
pīkst. 12, saskaņā ar likumu par darbiem un piegādēm valsts vaja-
dzībām. Izsoles dalībniekiem līdz izsoles atklāšanai jāiemaksā
pulka kasē 10% drošības naudas no prasītās cenas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pulka štāba saimniecības
daļā, darbdienās no pīkst. 9—15. 2* 12352o

Bīriņu virsmežniecība
izdos jauktā izsolē 1929. g. 18. septembī, pīkst. 12 dienā, virsmež-

niecības kancelejā, Bīriņu muižā mazākprasītājiem

grauju ra&šaraas darbus,
sākot solīšanu no zemāk uzrādītās summas.

Lēdurgas novadā kv. kv. NsNe20, 21, 22, 23 un 24— 1709 tek.
metri garumā ar 1282 J<ub. mtr. tilpuma; darbi novērtēti par Ls 752.

Izsolē iemaksājamā drošības nauda Ls 76.
Rakstiksi piedāvājumi ar drošības naudu un zīmognodevu

Ls0,40 iesniedzami slēgtās aploksnēs līdz izsoles sākumam ar uzrakstu
,,1929. g. 18. septembra izsoles kommisijai". Aploksnes ar nepilnu
drošības naudu neatzīs.

Pēc paziņojuma par izsoles apstiprināšanu 7 dienu laika
jānoslēdz Ugunis. Ar noteikumiem var iepazīties virsmežniecības
kancelejā.

Bīriņos, 1929. g. 3. septembrī. Ne 613.
12353o Bīriņu virsmežniecība.



Iekšlietu ministrijai

iesnieguši lūgumus dēļ uzvārdu
maiņas zemāk minētie Latvijas

pilsoņi:
1) Jānīs-Alfrēds Griška, dzim.

1905. g. 30. martā, dzīvojošs
Rīgā. iu. Ķēniņu ielā Ne 15,
dz. 8, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,,Dzintars ";

2) N:kolajs - Emīls Stulpiņš,
dzimis 1904. g. 10. febr., Rīgas
aviācijas pulka seržants, kurš
vēlas saukties uzvārdā „Vētra";

3) Pēteris - Voldemārs Kupcis,
dzimts 1900. g. II. dec, kara
tiesas vecākais rakstvedis, kurš
vēlas saukties uzvārdā „Cen-
sonis";

4) Kārlis Januška (jansons),
dzimis 1904. g. 31. okt., dzīvojošs
Jelgavā, Zaļā ielā Ne 2931,
dz. 8, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,,Pērkons ";

5) Jūlijs (Jūlius)-Voldemārs
Arkliņš, arī Arklis, dzini. 1904. g.
12. augustā ar sievu Elvīrti-
Matildi, dzim. 1906. g. 15. okt.,
dzīvojoši Valkas apr. Apes miestā
Pasta ielā Ne 12, kuri vēlas
saukties uzvārdā ,,Arkliņš";

6) Mārtiņš Šulcs, dzim. 1890. g.
18. augustā, dzīvojošs Tukuma-
Talsu apr. Zemītes pag. Eniņos,
kurš vēlas saukties uzvārdā
,,Smilga ";

7) Jānis (Žanis) Šulcs, dzimis
1893. g. 16. janvārī, dzīvojošs
Tukuma-Talsu apr. Zemītes pag.
Eniņos, kurš vēlas saukties uz-
vārdā ,,Smilga ";

8) Fricis Balandis, arī Balodis,
ari Balodes, dzimis 1881.g. 26.nov.
ar sievu Līdu - Matildi - Gotlību,
dzim. 1881. g. 23. nov., meitu
Mariju - Matildi - Zelmu, dzim.
1909. g. 15. janvāri un dēlu
Andreju Eduardu, dzim. 1915. g.
14. martā, dzīvojoši Tukuma-
Talsu apr. Cēres pag. Kalniņos,
kuri vēlas saukties uzvārdā ,,Ba-
lodis";

9) Vasilijs Varbiki, arī Ver-
bickis, arī Verbikijs, dzimis
1885. g. 23. augustā ar sievu
Kati - Emīliju, dzim. 1890. g.
29. janvārī un meitu Jevdokiju,
dzim. 1914. g. 19. sept., dzīvojoši
Jelgavā, Kapu ielā Ne 6, kuri
vēlas saukties uzvārdā ,,Ver-
b' ckis":

10) Hermanis - Aleksandri?
johansons, arī Jansons, dzimis
1881. g. 21. februāri, ar sievu
Kristīni, dzim. 1881. g. 28. nov.,

meitu Alvīni, dzim. 1908. g.
23. oktobri, dēliem: Kārli, dzim.
1910. g. 28. septembrī un Jāni,
dzim. 1916. g. 15. aprīlī, dzīvo-
juši Valmierā, Beates ielā Ns 9,
kuri vēlas saukties uzvārdā .Jan-
sons".

Varbūtēji iebildumi, pret pie-
vesto lūgumu ievērošanu, ie-
sniedzami Iekšlietu ministrijai
triju mēnešu laikā, skaitot no
šā sludinājuma publicēšanas die-
nas; pretējā gadījumā, pēc minētā
termiņa notecēšanas, lūgumus
izpildīs.

Rīgā, 1929. g. 31. augustā.
Ns 41183 v. 12421b

Administratīvā departamenta
vicedirektora v. K. Ābels.

Pasu nodaļas vadītājs
P. Kurzemnieks.

Plāteres pag. valde paziņo,
ka izsludinātie par nederīgiem
dokumenti ar Jāņa Krastiņa
vārdu: 1) Latvijas iekšz. pase,
izd. no vietējās pag. valdes
1928. g. 3. janvārī ar ser. NZ
Ne 021484 un 2) kara klausības
apliecība, izd. no Rīgas kara
apr. pr-ka 1925. g. 12. janvārī
ar Ns 1548 ir atrasti un tamdēļ
tie uzskatāmi par derīgiem.

Rīgas prefektūras arēja nodaļa
izsludina par ned. apliecību auto-
mobiļa vadīšanas tiesībā profe-
sionālai šķirai Ns 1779, izdotu
no prefektūras 1927._g. 31: maijā
ar Kārļa Augusta d. Āzera vārdu,
kuru tas pieteicis par nozaudētu.

Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīgs 1. iecirknī izsludina par
nederīgiem šādus dokumentus,
kuri pieteikti par nozaudētiem:
1) pasi ser. LL Ns 0006678, izdotu
ap Jelgavas apriņķa priekšnieka
palīga 1. iecirknī 1927. g. 6. no-
vembrī ar Ns 1178; 2) karaklau-
sības apliecību Ns 17770, izdotu
23. oktobrī no Jelgavas-Bauskas
kara apr. pr-ka; 3) velosipēda
braukšanas atļauju Ns 126/746,
izdotu nojelgavas apriņķa priekš-
nieka 1927. g., pagarinātu no
Jelgavas apriņķa priekšnieka pa-
līga 1. iecirkni 1929. g. 23. martā
ar Ne 2175 un 4) ieroču atļauju
Ns 136, izdotu 1828. g. 12. aprīlī
no Jelgavas apr. priekšnieka pa-
līga 1. iecirknī, pagarinātu no tā
paša 1929. g. 5. aprīlī ar Ne 190.
Dokumenti izdoti ar Andreja
Andreja d. Butkus vārdu un pē-
dējais tos pieteicis par nozau-
dētiem. 1226'

Burtnieku pagasta valde izslu-
dina par nederīgu nozaudētoLatv.
iekšz pasi ZK As 001363, izd. no
Burtnieku pagasta valdes 1927.g.
7. oktobrī ar pasu. grām. reģ.
Ns 162 ar Spriča Jūlija Zenka
vārdu. 11378z

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu nozaudēto
viņa izdoto 1929. g. 27. martā
ar i* 798 velosipēdu braukšanas
atļauju ar Viļā Delevica vārdu un
braukšanas Ns 798. 11849o

Kaunatas pag. valde izsludina
par nederīgiem šādus nozaudētus
dokumentus: 1) Latv. iekšz. pasi
ser. NL Ns 003388, izd. no
šīs pag. valdes 1929. g. 2. janv.
ar Dominka Andžana vārdu;
2) kumeļa reģistr. zīmi Ne 70,
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
21. sept. ar Andreja Konstanti-
nova vārdu; 3) kara klausības
apliecību Ne 3925, izd. no
Rēzeknes kara apr. priekšu.
1925. g. 23. janv. ar Jāņa Au-
gusta d. Savicka vārdu; 4) Latv.
iekšz. pasi ser. NL Ns 010721,
izd. no šīs pag. valdes 1927. g.
1. okt. ar Franča Stulpeņa vārdu
un kara klausības apliecību
Ne 11247, izd. no Rēzeknes kara
apr. priekšn. 1924. g. ar Franča
Stulpeņa vārdu. 11565o

Ventspils apr. priekšnieks iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi ser. CT
Ne 015297, izd. no Ventspils pils.
polic. pr-ka 1929. g. 13. febr.
ar Emīlijas Andreja m. Ruluks
vārdu. 11743b

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Makašēnu pag. valde, Rēzeknes
apriņķī, izsludina par nederīgo
nozaudēto vecā parauga Latvijas
pasi, izd. no Makašēnu pag.
valdes 1922. g. 28. apr. ar Ne 596
ar Antona Antona cl. Olutniks
vārdu. 11566b

Stāmerienas pag. valde izsludina
par nederīgu karaklaus. apliec.
Ne 16554, izd. no Valkas kara
apr. pr-ka 1924. g. 25. novembrī
ar Alfrēda Pētera d. Laicena
vārdu, kura pieteikta par
nozaudētu. 11567b

Ropažu pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto zemes-
sargu kara kļaus, apliecību
Ns 14586 ar Roberta Antona d.
Krugeļauša vārdu, izd. no Tu-
kuma - Talsu kara aor. pr-ka
1927. g. 9. decembrī. * 11739b

Tukuma-Talsu apr. prieksn. pal.
1. iec. izsludina par nederīgu
nozaudētoLatv. iekšz. pasi ser.PK
Ne 014044, izd. no Strazdes pag.
valdes 1927. g. 4. nov. reģ. Ne 242
ar Aliņas Veinbergs vārdu. 11850o

Latu. jaunatnes sauienib.
Trikātas organizācijas

š. g. 18. augusta mantu izlozes

vinnestu saruKsls:
N°N<>3, 6, 10, 12 , 16, 17 ,23, 31 , 35 , 39, 46, 47, 49

63, 75, 79, 86. 100, 5, II , 14,17, 20, 21, 23, 27 , 28 , 31 , 41
53, .55, 66, 73 , 79, 86, 92 , 99 ,212, 17, 19, 20, 25 , 34, 44, 48,
60 , 61 , 67, 78, 90, 91 , 93, 99,
307 , 11, 14, 15, 34, 42, 63 , 85,
89, 94, 98, 407 , 8, 9, TO, 11, 12
21 , 25, 30 , 36, 41 , 65 , 70, 73, 77
84, 502, 24, 29, 37, 40 , 45, 74
98, 616, 19, 25, 34 , 55, 66, 67.
72, 73, 76, 87, 92, 710, 13, 34 ,
69, 72, 73, 88, 90, P3, 831, 52,53, 61 , 64, 67, 73, 79, 94, 931
47, 53, 58, 63, 66, 68. 81, 85, 88,93, 99.

1006, 10, 13, 43, 72 , 77 ,
1104, 7, 10, 11 , 12, 13, 15, 20,
21 , 22 , 23 , 25, 27, 28 , 29, 31 , 32,
36 ,37,38 ,39,41 ,44 ,45,49,50 ,55,
57, 61 ,62, 63, 69, 70, 73, 74, 76
77, 80 , 87, 88, 90, 93 , 94, 95, 97
98, 1203, 5, 7, 8, 13, 27, 31, 37,
38, 44, 45, 51, 52, 59 , 60, 62, 64
65, 67, 69, 71, 74, 75, 77, 78, 80
81 ,85 ,86,87,88,90,95 ,97,98,99,
1300, 8, 13, 15, 19, 21, 22, 24,
25, 29 , 36, 38, 44, 45 , 46, 47, 49
50, 51 , 52, 53, 54, 56, 57, 61 , 62
63, 64, 68, 70, 71 , 74 , 75, 77, 79,
80, 83 , 86, 87, 90, 91 , 92, 94, 95,
96, 1405, 10, 15, 16, 17, 19, 32
35, 37, 39, 43, 54, 55 , 58, 60, 63
68,74, 81 , 84, 91 ,94,97 , 1507 ,20,22,, 38 , 51, 54, 55, 59 , 60, 67, 69 ,
71, 76, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 97,98, 1600, 6, 8, 10, 29 , 48 , 1712
13, 17, 20, 23, 31, 57, 59, 61 , 68 ,
77, 1800, 27, 33, 37 , 42, 47, 54
68, 74, 79, 81 , 92, 1900, 5, 6, 7
12, 13, 17, 18, 21 , 22, 30, 36,
38, 41 , 45, 51 , 57 , 66 , 74, 81 ,
86, 91, 95.

2009 , 16, 21, 23, 30, 36 , 41 ,
51 , 53, 54, 55,63 , 64, 65, 69,70.
77, 81, 85, 88 ,90 , 91 , 99 ,2101,4,
12, 22 , 27, 32, 33, 35, 40, 47 , 55.
57, 58, 63, 66, 68, 69, 74, 85, 86i95 , 96, 97, 2201, 36 , 62, 63, 74
79, 83, 97, 2303 , 75 , 2403 , 4, 6,
12, 13, 31 , 41 , 42 , 55, 59, 61 , 65.
69, 71, 74, 81, 83, 85, 86, 87, 96;
2503, 4, 15, 16, 27, 30, 31, 36,
38, 46, 50, 62,72, 74, 76,83,85,88.
93, 2603, 4, 11, 16, 37, 38, 42, 44,

47, 57, 63 , 73, 74, 75 . 77 80 8182, 86, 92, 93, 2713 , 15, 17
'

ir19, 25, 36, 46, 47, 49, 61 69 8290, 93, 2803 , 9, 13, 15,' 1726*
27, 32, 33, 35, 36, 45, 53 59 66
67, 72, 83, 89, 92, 95. 2902, 5 1V
15, 24, 27, 32, 33, 34, 38 41 ' 45'
52, 63, 68, 81, 85, 88. ' '

3014, 25, 47, 53, 84, 92 03
3106, 26, 45, 46, 48, 51, 52 53'
68, 70, 76, 78, 84, 85, 98 3219'
46, 51, 56, 67, 68, 73. 78 81 87'
89, 3313, 18, 22, 27, 35'''
46, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 64 66'
72, 76, 3402, 10, 24, 35 39 ' 40'
50, 53, 61, 64, 65, 78, 80 95 96*
3508, 9, 13, 19, 22, 27, 28 * 29'33, 36, 39, 47, 54, 56, 64, 66 68'
71, 73, 77, 80, 81, 82, 84 86' 87'
90,91,93,99,3611, 12, 14 18 32'
47, 50, 63, 68, 69, 70, 73 ' 94'
3700, 3, 10, 15, 20, 27, 29 3o'
40, 46, 51, 63, 64, 65, 80 91 92'
99, 3810, 12, 13, 16, 17,'' 33'
37, 39, 42, 43, 47, 50, 55 57 58''
66, 67, 71, 82, 84 85, 90 ' 92 '

98*
3902, 7, 8, 16, 21, 23,33 39 45'
46, 50, 51, 58, 62, 67, 68 71 ' 82'
83, 85, 88, 93, 4000.

Vinnesti izņemami viena mē-
neša laikā, skaitot no izsludinā-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn."
Trikātes Lipskalna skolā. 11865b

Ventspils apriņķa priekšnieks
atsauc š. g. „Valdības Vēstneša"
160. numurā ievietoto sludinā-
jumu, ar kuru no 10.'Aizputes
kājn. pulka kom-ra 1927. g.
26. maijā izd. kara kļaus, apliec.
As 4326 ar lija Movša d. Bergera
vārdu izsludināta par nederīgu
kā nozaudēta, jo minētā kara
klausības apliecība atrasta.

J^CEŠtiifi
sīmdimmļmmnĻ

Akciju sabiedrības

Jjh kaluši"
dibinās. vIspĒrēJBsapulce
notiks Rīgā, L. Pils ielā Ne 8,
š. g. 26. septembrī, pīkst. 12.

Dienas kārtība:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas.
2) Statūtu nolasīšana un pie-

ņemšana.
3) Statūtu par. 1. paredzētās

mantas iegūšana.
4) Sabiedrības nodibināšana un

darbības atklāšana.
5) Valdes un revīzijas kommisi-

jas locekļu vēlēšanas.
6) Dažādi jautājumi, 12419z

Maksātnespējīgā parādnieka
Markusa Tuffa konkursa valdes
priekšsēdētājs, zvēr. adv. pal.
Kurts Rimša uzaicina visus Mar-
kusa Tuffa kreditorus uz kredi-
toru sapulci, kas nolikta uz
1929. g. 24. septembri, pīkst. 19,
Rīgā, Aspazijas bulv. Ne 7,dz.3.

Dienas kārtība:
1) Pārskats.
2) Pretenziju pārbaudīšana.
3) Naudas sadalīšana.
4) Konkursa valdes atalgojums.
5) Maksātnespējības raksturs un

konkursa slēgšana.
6) Dažādi jautājumi.

Kreditori tiek uzaicināti ie-
sniegt pieteikto pretenziju apstip-
rinošus dokumentus. 12417z

Konkursa Valdes priekšsēd.,
zvēr. adv. pal. K. Rimša.

Maksātnespējīgās parādniecesHil-
degardes-Matildes Šlink (Schlink)
konkursa valde, Rīgā, Aspazijas
bulv. Ne 3, dz. 7, tālr. 20258,
uzaicina maksātnespējīgās pal
rādnieces Hildegardes - Matildes
Šlink kreditorus uz pilnu kreditoru
sapulci, kas notiks piektdien
1929. g. 13. septembrī, pīkst. 6
pēc pusdienas, konkursa valdes
telpās, ar šādu dienas kārtību:
1) Pretenziju pārbaudīšana.
2) Darba algas izmaksāšana.
3) Mantotā no parādnieces ne-

kustamā īpašuma, Rīgā,Brī-
vības ielā-Ne 134, pārņemšana
un pārvešana uz konkursa
valdes vārdu un tā pārdošana
konkursa masai par labu.

4) Dažādi saimnieciskijautājumi .
5) Dažādi jautājumi.

Konkursa valdes priekšsēd.,
12418z zv. adv. Bergmann.

Nozaudēta un tamdēļ uzskatā-
ma kā nederīga Polijas pase
Ne 4005/28, izd. 1928. g. 11. sept.
no Polijas konsulāta Rīgā ar He-
lēnas Andreja m. J.asinovskajas
vārdu. 1241. Iz



Mežu departaments
pārdos izsolē 1929. g. 29. oktobri, Rīgā, Mērķēja ielā Nr. 13, Latviešu biedrībā,
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I. Mutiskā solīšanā.
Dundagas virsmežniecība.

II iec. mežniecībā.

Ķurbes II novadā.
11. Kaives 9. apg.,kv. 39, c. 1929. g.,

atd. 1—3, jaunsaimn. Ne 664F . . . 9,06 — egle, priede, bērzs, alksn., apse . . 1310
12. Kalves 9. apg., kv.kv..32, 39 un 40, c.

1929. g., atd. 1—3, jaunsaimn. 665F 9,80 — egle, priede, bērzs, alkšu., apse . . 4240
13. Kalves 9. apg., kv.kv. 32, 33, 40 un 41,

atd. 1—4, jaunsaimn. 666F .... 8,85 — egle, alksn., bērzs, priede, apse . . . 417(1
14. Kalves 9. apg., kv.kv. 32 un 33, atd. ,1 ,

jaunsaimn. 667F 12,20 — egle, priede, alksn., bērzs, apse . . 7000

Smiltenes virsmežniecībā.

11 iec. mežniecībā. ?

Smiltenes novadā.
5. Ķenģa 19- apg., 1930. g. cirmsas: kv.kv.17

' un 11, likv. gab. 204F, atd. 1 .... 15,20 — egle, bērzs, apse, alksn., priede . . 7200 ™

Sasmakas virsmežniecībā. E
3

II iec. mežniecībā. «
Nogales novadā. «

22. Jūrmalnieka 20. apg., kv. 111, c. 1929. g.,
zvejn. saimn. 188Fa, virsn. mežs . .' 0,39 — egle, bērzs, priede, apse, alksn. . . 120 c —- — '

23. Bij. Cepļa 16. apg., (tagad Jūrmalnieka «
20. apg.), kv. 100, c. 1929. g., zvejn.
saimn. 223Fa virsn. mežs 1,23 — egle, bērzs, alksn., priede, apse . . 940 ° — —

24. Jūrmalnieka 20. apg., Randiņa r. mājas, "o
č. 1929.g., atd. 1, zvejn. saimn.J75F3
virsn. mežs ..' ... 0,58 — egle, bērzs, alksn., apse, priede . . 200 « — —

25. Jūrmalnieka 20. apg., kv. 105, c. 1929. g., o-
zvejn. saimn. 214Fa virsn. mežs . . 0,58 — egle, priede, bērzs, alksn 440 m — —

26. Jūrmalnieka 20. apg., Raudina r. mājas. „
c. 1929. g., zvejn. saimn. 182F virsn.

^mežs : . 0,33 — egle, apse, bērzs, priede 110 — —
27. Jūrmalnieka 20. apg., Raudina r. mājas, B

c. 1929: g. zvejn. saimn. 181F virsn. ' u
mežs 0,37 — egle, bērzs, priede 90 — —

28. Jūrmalnieka 20. apg., Raudina r. mājas, ? >
C. 1929. g., zvejn. saimn. 180F virsn.
mežs 0,66 — egle, priede, bērzs, apse, alkšu. . . 105 '

29. Jūrmalnieka 20. apg., piegr. Dobeļu m., c

kv. 119, c. 1929. g. 0,12 — egle, bērzs, apse, alksn 65 o
30. Jūrmalnieka 20. apg., Raudina r. mājas,

c. 1929. g., zvejn. saimn. 222F virsn. —
mežs . - 0,64 — egle, bērzs, apse, alksn., priede . . 225

31. Jūrmalnieka 20. apg., Raudina r. mājas,
c. 1929. g., atd. 1, zvejn. saimn. 176F,
virsn. mežs . 0,27 — egle, priede, bērzs, alksn 35

32. Jūrmalnieka 20. apg., Raudina r. mājas,
c. 1929. g., zvejn. saimn. 178F virsn.
mežs . ." 0,31 — egle, bērzs 55

33. Jūrmalnieka 20. apg., kv. 105, c. 1929. g.,
atd. 1, zvejn. saimn. 214Fa, virsn. mežs 0,19 — egle, apse 175

34. Jūrmalnieka 20. apg., kv. 111, c. 1929. g.,
zvejn. saimn. 178Fa virsn. mežs . . 0,95 — egle, bērzs, apse, alksn., priede . . 815

35. Jūrmalnieka 20. apg., kv. 105, c. 1929. g.,
zvejn. saimn. 212Fa virsn. mežs . . 0,59 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 560

36. Jūrmalnieka 20. apg., kv. 111, c. 1929. g.,
zvejn. saimn. 185Fa virsn. mežs . . 0,90 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 1070
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37. Bij. Cepļa 16. apg., tagad llmata 13. apg.,
kv. 75, c. 1929. g., zvejn. saimn. 193Fa
virsn. mežs 0,50 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 335 ' — —

38. Bij. Cepļa 16. apg., tagad llmata 13.apg., ^kv. 75, c. 1929. g., zvejn. saimn. 187Fa «g g
virsn. mežs 0,52 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 400 £ g — —

39. Bij. Cepļa 16. apg., tagad llmata 13.apg., £ =
kv. 62, c. 1929. g., atd. 1 un 2, zvejn.ļ>saimn. 190Fa virsn. mežs 0,56 — priede, egle, bērzs, alksn 560 ļ o g — —

40. Bij. Cepļa 16. apg., tagad llmata13.apg.,ckv. 75, c. 1929. g., zvejn. saimn. 195Fa ^!g
virsn. mežs 0,52 — priede, egle, bērzs, alksn 400 2,1; — —

41. Jūrmalnieka 20, apg., kv. 156, c. 1929. g. c
(apmainās gab. ar'Bekeru mājām) . 2,99 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 2155 — —

II. Rakstiskā un mutiskā solīšanā.

Dundagas virsmežniecībā.

1 iec. mežniecībā.

Ķurbes II novadā.
1. Grāvera 2. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 114,

atd. 1 un 2, kv. 119, atd. 1, kv. 131,
atd. 1 11,27 — egle, priede, apse 14200 12

II iec. mežniecībā.
Kurbes II novadā.

2. Ozoliņa 6. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 124,
atd ' . 1 un 2, kv. 127, atd. 1 un 2 . . 12,37 — egle, bērzs, priede, ozols, alksn., apse 11400 »> 16

3. Kalves 9. apg., kv. 93, c. 1928. g., atd. 1 ra ra
un 2 3,91 — egle, apse, priede, bērzs, ozols, alksn. 3600 E ^ 5

III iec. mežniecībā. £
=

Ezermuižas II novadā. «
4. Žagatu 12. apg., kv. 11, c. 1929. g., atd. 1 4,15 — egle, priede, bērzs, apse, alksn. . . 2700 £ « —

IV iec. mežniecībā. c wre

Kaugas novadā. "" o
5. Kārkla 18. apg., 1929. g. cirsmas: kv. 27, -S ^ Saudzējama skuju

atd'? kv ' 28< aU1 ' ' 6
'
65 Priede, egle, bērzs 8500 - ,re 50 j^loZTiS

o- °~ mērā.
6. Akinenkalna 20. apg., kv. 59, c. 1929. g., m « >„ . ,. - .

atd. 1, Pesteļa22. apg., kv. 87, c. 1928.c re ra raudzējama skuju
,,fr , * i,,-j-i . , , u- 1 11 o-,™ .0 -0 kol <jaunaudzeatu- ' 1U,32 — priede, egle, bērzs, ozols, alksn., apse 3700 £ — — i ļjdz jo cm kruš-

V iec. mežniecībā. c v mērā.
OJ ,_ v

Oķenes novadā. "£ >
7. Kadiķa 24. apg., kv. 12, c. 1929. g., atd. 1 Q 0

un 2 9,52 — priede, egle, bērzs 17300 c « —

-° ^
(Saudzējama skuju

8. Apses 26. apg., kv. 39, c. 1929. g., atd. 1 4,55 priede, egle, bērzs 6200 " £ - faj^io^taS
mērā.

9. Trišanta 28. apg., kv. 119, c. 1929. g., ' (Atd- 2
^ ."l,"

«td. 1-5 10,14 priede, egle, bērzs, ozols, apse, alksn. 9800 - ]X?audzTlīdz°10
cm krūšmērā.

10. Dravasmeža 31. apg., kv. 45, c. 1929. g.,
atd. 1 1,82 — egle, priede, bērzs, alksn 2200 —

C* - JS?S£l
re 3 «3 'g t«

V. iec. mežniecībā. n — ?£ «j e
w <S « > 5

Uķenes novadā. .2 « o §
15. Kadiķa 24. apg., kv. kv. 139. 141, 154 un !|S 5"

165 (numurēti pārauguši sēklas koki) — 286 priede 1811 ,a "'~' ±;,'tl —

s'ISlļļ-
0 3 5-£c -^ _ re -o
3 '- 3 „i-
— Tļ >n ^pire
> no~ O.=- Eo

l<; cm

I un V iec. mežniecībā.

Oķenes novadā.
16. Jaunvietu 25. apg., kv. 145, c. 1927. g.,

atd. 1, Apses 26. apg., kv. 133, c. 1927.y.
atd. 1 5,67 — egle, bērzs, apse, alksnis 3666 125 125 —
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II iec. mežniecībā.

Ķurbes II novadā.
17. Kalves 9. apg., kv. 93, c. 1927. g., atd.

1 un 2 4,52 — egle, priede, bērzs, apse 4275 206 206 15

Smiltenes virsmežniecībā.

IV iec. mežniecībā.
to

Raunas novadā. c
6. Strādinu 34. apg., 1929. g. cirsmas: likv. , E

gab. 314F, atd. 1, 315F, atd. 1, 316F, S
atd. 1, 317F, atd. 1. 319F, atd. 1. . 81,58 — egle, apse, bērzs, priede, alksnis . . 24700 <g — —

7. Zaķīša 35a apg., 1929. g. cirsmas: likv. g
gab. 322F, atd. 1 un 2, 323F, atd. I, o
325F, atd.l,326F, atd.l, 104Fa, atd. 1, "H
321Fa, atd. 1, 322Fa, atd. 1, 324Fa, t o.
atd.l, 325Fa, atd. 1, 326Fa, atd.l, ?»
327F, atd. 1—3, 329F, atd. 1 . . . 68,42 — egle, bērzs, priede, apse, alksnis. . 40500 £ — —

c
V iec. mežniecībā. >

Raunas - Lielmeža nov. n
8. Lizdoles 37. apg., 1930. g. cirsmas: kv. _2

77, atd. 1—14, kv. 78, atd. 1—8,kv. 79, g,
atd. 3—6 un 9—11 (likv. mežs uz zemes
fondā ieskaitītās zemes) 65,58 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. 31000 — —

Sasmakas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Rojas novadā.
42. Pūņu 9. apg., kv. 15, c. 1927. g., atd. 1,

kv. 36, c. 1927. g., atd. 2, kv. 46, c.
1927. g., atd. 2, Rojnieka 10. apg., kv.
52, c. 1927. g., atd. 1 9,62 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis . . . 6057 303 303 9 Kv. 15, atd. 1 ne-

cirst 18 num. ko-
ElkSnu virsmežniecībā. klls tln. kv - ^2

necirst jaunaudzi,
I iec. mežniecībā.

Kugres-Eķengrāves nov.
1. Priekšāres 12. apg., 1929. g. cirsmas: <g re

kv. 19, atd. 1 un 2, kv. 17, atd. l,kv. 16, = g
atd. 1 7,52 — egle, priede, bērzs, apse, alksn., ozols, '§ '§

osis 14900 "S j2 _
Elkšņu novadā. 'g_ ^ o. ?

2. Romulīša 14. apg., kv. 13, c. 1929. g., S 1 « Iatd. 1 8,45 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . . 9850 £ g £ g _

3. Smeltes 10. apg., kv. 60, c. 1929. g. atd. 1. 1,30 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis, ozols 1330 .§~ %

II iec. mežniecībā. ? c c '

Biržu I novadā. ' 5~ 5"
' m ^4. Misupa 17. apg., kv. 11, c. 1929. g., atd. 1. 2,30 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis, osis 2950 J

~ _

J\ X to.Sd°5. Misupa 17. apg., kv. 5, c. 1929. g., piegr. > u g
pie Klaucanu Ne 160 mājām .... 4,14 — ^Ugle, priede, bērzs, apse, alksn., osis 4200 ca| — —

&£ c
Biržu II novadā. "" >w

6. Šiliņa 19. apg., kv. 20, c. 1929. g., atd. 1. 1,70 — priede, egle, bērzs, alksnis 700 — Saudzējama priežu
S re paauga.

7. Mīķelana 18. apg.,kv. 29, c. 1929. g. atd. 1 3,22 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis, osis 3460 g g

Biržu III novadā. § "S
8. Jaunvietas 22. apg., 1929. g., cirsmas: 'g_ . o. .

kv. 7, atd. 1 un 2, kv. 10, atd. 1. . 7,35 — egle, priede, bērzs, apse .alksn., kļava 11500 „ re <o re —
5 E £ E

III iec. mežniecībā. c 3 §3
,2> « ..- «

Elkšņu novadā. >
9. Aizkārklu 6. apg., kv. 39, c. 1926. g., atd. g =

2, c. 1927. g., atd. 1 un 2, c. 1929. g.,~°Satd. 1—4 28,86 — egle, priede, bērzs,apse, alksn., ozols, & ">
osis 33610 ' —
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Vircavas virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Vircavas novadā.

1. Pārvarda 1. apg., kv. 6, c. 1929. g., atd. 2 3,75 — priede, egle, bērzs 8470 —
2. Ķirpja 3. apg.. kv. 28, c. 1929. g., atd. 1 3,15 — priede, egle, bērzs, alksms .... 11251 — .. - . . .
3. Ķirpja 3. apg., kv. 29, c. 1929. g., atd. 1 3,75 — priede, egle, bērzs, alksnis .... 12500 — Nav cērtami skuju

4. Ķirpja 3. apg., kv. 30, c. 1929. g., atd. 1 3,97 — priede, egle, bērzs 17331 — ,°ļYPJ
5. Ķirpja 3. apg., kv. 31. c. 1929. g., atd. 1 1.46 — priede 4411 — 10 cmKrusu mēra.
6. Kazas 6. apg., kv. 72, c. 1929. g., atd. 1 3,22 — priede, bērzs, alksnis 9679 —
7. Ķirpja 3. apg., kv 38, ret. 1929. g.„ atd. 1

(nuiii. koki) — 223 priede 1880 —
8. Vilpleķa 5. apg., kv. 44, ret. 1929. g.,.

atd. ' 1 (num. koki) — 279 priede 2559 —
9. Vilpleķa 5. apg., kv. 45, ret. 1929. g.,

atd. ' 1 (num. koki) — 249 priede 931 —
10. Kazas 6, apg., kv. 73, ret. 1929. g., atd. I

(num. koki) — 262 priede 1735 —
II iec. mežniecībā. j « (Nav cērtamj skuju

11. Šiliņa 7. apg., kv. 85, c. 1929. g., atd. 1 0,30 — priede 1118 ™ P — koki tievāki par
12. Šiliņa 7. apg., kv. 90, ret. 1929. g., atd. 1 <= \ 10 cm krūšu mērā.

(num. koki) — 296 priede 2218 E c _
13. Mežkalēja 9. apg., kv. 100, ret. 1929. g., = =

atd. 1 (num. koki) — 31 priede 707 w —
14. Mežkalēja 9. apg., kv. 100, ret. 1929. g., w

re
atd. 2 (num. koki) — 10 priede . . . 185 ™ c —

15. Mežkalēja 9. apg., kv. 100, ret. 1929. g., re «
atd. 3 (num. koki) — 42 priede ' 742 "> *"

16. Celmāja 12. apg., kv. 159, c. 1929. g., atd. 1 0,30 — priede 684 "2 "2 _ )Nav cērtami prie-
„ . 1 ,_ ,« I dītes un ozoli tie-

17. Celmāja 12.apg.,kv.165, c.1929.g., atd. 1 3,54 — priede, bērzs 12155 £, n. —| vāki par 12 cm
18. Cglmaja 12, apg., kv. 153:, ret. 1929. g., J pie celma

atd. 1 (num. koki) — 512 priede, egle 4132 £ re —
19. Celmāja 12. apg., kv. 152, ret. 1929. g., ^ ja

atd. 1 (num. koki) — 156 priede, egle 1545 'Z —
111 lec. mežniecībā. <u

^
20. Strautnieka 13. apg., kv 111, c. 1929. g., > >
n;,,( l - '. , ;, ? , 2 'Priede.|e> bērzs- 9961 0 o ? _ ļNav cērtami skuju
21. Strautnfeka 18. apg.. kv. 110, c. 1929. g. c c koki tievāki par

aUl - ' lilO priede, egle 1813
^ ?

_ ļ 10cm krūšu mērā.
II iec. mežniecībā. S> &
Vircavas novadā.

22. Silinad. apg., kv. 36, c. 1924. g., atd. I
r 1928. g„ atd. 2, kv., c. 1924. g.,
atd. 1 (num. koki) — 147 bērzs, alksnis 900 _

23. ļaunzemja 10. apg., kv. 36., c. 1927. g.,
atd. 2,' kv. 47., c. 1924. g., atd. I,
c. 1928. g., atd. I nu 2 (num. koki) . — 148 bērzs, apse, alksnis 900 _

24. Lediņa 13. apg., kv. 38, c. 1927. g., atd. 1,
c. 1928. g-, atd. i, kv. 39, c. 1925. g.,
atd. 2 un 3, C. 1936. g., atd. 1 (num.
koki) — 163 bērzs, ozols, priede, alksnis . . . 2100 _ :

25. Kūlas 14. apg., kv. 64, c. 1928. g., atd. I,
kv. 50, c. 1926. g., atd. 4 un 5 (num.
koki) _ 76 bērzs, alksnis 720 _

Celmāja 15. apg., kv. 60, c. 1926. g., atd. I,
kv. 61, C, I926.g., atd. 1, c. 1935. g.,
atd. I (num. koki) — 63 bērzs 600 _

Kuldīgas virsmežniecībā.

I iec. (Padures) mežniecībā.
Padures novadā.

15. šķoņa 6. apg., Viringas meža nogab., c,
1927. g., atd. I, Lejas meža nogab., c.
1927. g. atd. 2 3,42 — priede, egle, bērzs 17192 295 295 41

I (i . Lapsas 8. apg., Lapsas meža nogab., c.
1927. g., atd. 1, Braslu meža nogab.,

C. 1927. g., atd. 2 4,18 — egle, priede, bērzs, apse, alksnis. . 17329 280 280 46

III iec. (Kuldīgas) mežniecībā.
KuldI 8ni,v;Kla - atd. I, skuju koki

17. Kalnmuižas 22. apg., 1927. g. cirsmas: jaunaudze nav
kv. 80, atd. I, kv. 88, atd. I, kv. 96, atd. cērtama.
' un 2 12,70 — egle, priede, ozols, bērzs, apse, alksn. 9500 200 200 li , Ķv. 96, c. 1927. g

atd. 1 nav cēr-
tami koki NeNel—
265 un atd. 2 -
koki NeNe 1—974
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18. Kuldīgas 23. apg., kv. 82, c. 1927. g.,

atd. 1, kv. 89, c. 1926. g., atd, 2, kv. 89,
c. 1927. g., atd. 2 un 3, kv. 90,c. 1927. g.,
atd. 1 8,90 — egle, priede, alksn., bērzs, apse, goba 18000 396 396 45

IV iec. (Griķu) mežniecībā.

Grauzdupes novadā.
19. Vilcina 29. apg., kv. 25, c. 1926. g., atd. 1, (Ķv. 25, c. 1926. g.

kv. 29, c. 1926. g., atd. 1, kv. 34, c. atd. 1 nav cēr-
1927. g., atd.l. SīļaSO. apg., 1927. g. tāmi kokiNeNel —
cirsmas: kv. 40, atd. 1, kv. 41, atd. 1 6,34 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse . . 8000 187 187 80 { 401, kv. 29, c.

1926. g., atd. 1
Griķu novadā. nav cērtami koki

20. Dundura 33. apg.| 1927. g. cirsmas: kv. ( M>Nb 1—317.
30, atd. 1, kv. 37, atd. 1, kv. 38, atd. 1,
kv. 41, atd. 1—3, Sermuļa 34. apg., kv. /„ .. ļq2f
41, c. 1926. g., atd. 1,kv.41,c. 1927, g, atd 1 nav cē?'
atd. 5 13,35 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse, osis 22325 506 506 129 tanii koki NN 1—

Kuldīgas novadā. ' '
21. Mednieka 24. apg., kv. 70, c. 1927. g., atd.

1 un 2, Kalka 25. apg., kv. 83, c. 1926.
g., atd. 3, Šilenieka 26. apg., kv. 85, c. (Kv. 83, c. 1926. g.
1927. g., atd. 1 13,04 — egle, priede, alksnis, bērzs, apse. . 18340 482 482 95 l atd. 3nav cērtami

[ koki NeNe 1—684,

Piltenes virsmežniecībā.

I iec. Piltenes mežniecībā.

Piltenes novadā.
1. Remesa 6. apg.,~kv. 28, c. 1929. g., atd. .

1—3, Diebeļa 7. apg. c,
Lagzdienas novadā. >. 1930. g., atd. 1

Diebeļa 7. apg., c. 1927. g., atd.4 . c. " (
saudzējama jaun-

1929. g., atd. 1—3, c. 1930. g., atd, 1 . 21,88 — priede, egle, bērzs apse. m. alksnis, auaze naz īu cm

ozols ' 18240 E 414 ļ krustm'ra-
Piltenes novadā. g

2. Ozola 5. apg., kv. 9, c. 1930. g., atd. 1—3 4,65 — priede, egle, bērzs, apse, m.alksn., ozols 6890 3 100
to

to
II iec. Sisses mežniecībā. „, g

Piltenes novadā. ra E
3. Silaraja 15. apg., kv. 35, c. 1929. g., atd. 1

c ">
un 2, Birznieka 17.apg., kv.34, c. 1929.g., ™ g
atd. 1—3 24,58 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksnis 23435 "" « 193

4. Imaka 13. apg., kv. 37, c. 1930. g., atd. 1, o
kv. 53, c. 1930. g., atd. 1 10,75 — priede,egle,bērzs,apse,m.alksn.,ozols 11335 ,£ 35

o.
III iec. Zlēkas mežniecībā. «>

Cl S?
jO

Zlēku novadā. 'g
5. Pinka 26. apg., kv. 115, c. 1930. g., atd. £|

1—3 5,41 — priede, egle, bērzs, apse, ozols . . 8365
^ 0 107
,_ 3

IV iec. Cirkāles mežniecībā. e -2ts
Cirkāles novadā. v —

6. Mucenieka 27. apg., 1929. g. cirsmas: >
kv. 68, atd. 1, kv. 58,atd. 1 un 2, kv. 59,
atd. 1 un 2 10,82 — priede, egle, bērzs,apse,m.alksn..ozols 16960 ° 114

7. Lamika 29. apg., kv.kv. 42,52, 63, 156 un c
157, Vēloga 30. apg., ķv.kv. 169—171 0
un 178 (num. koki) — 940 priede, egle 7392 o~

8. Tirpora 32. apg,, kv. 65, e. 1930. g., atd.
1 un 2, Sinepa 33. apg., kv. 49, atd. 1
un 2, kv. 50, atd. 1 22,37 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., osis 21050 J 208

II iec. Sisses mežniecībā.
\ re c to

Piltenes novadā. 3E ^
9. Zuta 18. apg., kv. 54, c. 1927. g., atd. I, "IsJ'i

Kurpnieka 9. apg., kv. 55, atd. 1, kv. 56, <g ,£ fe > c
atd. 1 un 2 15,53 — priede, egle 47372 Ķw* 0 i 260

10. Jaunkroga 10. apg., kv. 38, c. 1929. g., '§~
=atd.l, Zuta 18, apg., kv. 49, c. 1929. g., "°|!i,lcatd. 1—3 9,21 — priede, egle, bērzs, apse, alksn.,ozols 14260 ,re'^3g(ra 134

o k
?*

&2.c re =Y- E « ='re
ž »to c o c-
Srķ, ~ o
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Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 1925. g. 15. aprīļa likuma (iespiests „VaId.Vestn." 82. num.) un zemkopības ministrā
apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Līgumu operācijas termiņš visām vienībām 1931. g. 1. maijs, izņemot Dundagas virsmežniecības izsoles vienības NeNe 11—14, Smiltenes
virsmežniecības izsoles vienībai Ne 5, kurām līgumu operācijas termiņš 1930. g. 1. maijs.

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

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

Solīšana sāksies pulksten 12 dienā.

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

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

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

Kā drošības naudu pieņems arī: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēkas bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas 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 no minēto banku Rīgas nodaļām vai Latvijas bankas. Ja solīšanā par vienībām, kuras noliktas tikai mutiskā solīšanā, piedalās at-
tiecīgo jaunsaimniecību ieguvēji, tad no viņiem kā 10% drošības naudu pieņems arī vekseļus ar 2 galviniekiem.

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. 12217

Mežu departaments.
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