
Finanču ministra rīkojums.

Finanču ministrijas rīkojums zīmognodevn
nomaksas lietā.

Pārgrozījums noteikumos par valsts pie-
maksām slimo kasēm.

Rīkojums p lostotājiem pa Aiviekstes upes
regulējamo daļu.

Papildinājumi un pārgrozījumi notei-
kumos par koku materiālu pludinā-
šanu.

Valdības rīkojumi un pavēles

Finanču ministra rīkojums.
Uz 1920. g. 17. augusta likuma 211. p.

pamata par alkoholu saturošu vielu ra-
žošanu, aplikšanu ar nodokļiem un pār-
došanu, atceļu savus 1927. g. 22. decembra
(„Valdības Vēstnesī" 1927. g. N° 291.) un
1928. g. 24. marta („Valdības Vēstnesī"
1928. g. N° 71.) rīkojumus un nosaku
šādas valsts spirta, degvīna un denaturēta
spirta pārdošanas cenas:

1) pudelēs nopildītam
a) degvīnam: Ls

par 0,6 ltr. pudeli. . . 2,80
par 0,3 ltr. pudeli. . . 1,50

b) degvīnam ,,Dzidrais ":
par 0,6 ltr. pudeli. . . 3,60
par 0,3 ltr. pudeli. . . 1,90

c) spirtam:
par 0,6 ltr. pudeli. . . 6,30
par 0,3 ltr. pudeli. . . 3,20

d) valsts denaturētam
spirtam:

par 0,6 ltr. pudeli. . . 0,90
. nar 0,3 ltr. pudeli. . . 0,50

Minētās cenās ieskaitīta trauku
vērtība un nodokļi par labu
kultūras un ceļu fondiem.

2) valsts denaturētam spirtam
pircēja traukos ,par vienu
litri ; . . . . 1,30

Par grādu
abzolūta

3) spirtam liķieru izgatavoša- alkohola
nai, vīnu apstrādāšanai un Ls
esenču izgatavošanai ... 1,20

4) spirta parfimēriju un kos-
mētiku izgatavošanai . . . 0,50

5) spirtam techniskiem, medi-
ciniskiem un zinātniskiem
mērķiem 0,50

6) spirtam medikamentu iz-
gatavošanai 0,30

Šis rīkojums stājas spēkā ar 1929. g.
1. aprīli.

Rīgā, 1929. g. 4. martā.

Finanču ministris A. Petrevics.
Nodokļu departamenta direktors

F. Ķempels.

Apstiprinu.

1929. g. 6. martā.
Tautas labklājības ministris

V. R u h u 1 s.

Pārgrozījums
noteikumos par valsts piemaksām

slimo kasēm.
«Noteikumos par valsts piemaksām

slimo kasēm", kas publicēti 1923. gada
25. maija „VaIdības Vēstnesī" N° 110,
izdarīt sekošus grozījumus:

8. pantā vārdus: „piecu dienu laikā"
atvietot ar vārdiem: ,.četrpadsmit dienu
laikā".

Šis pārgrozījums spēkā no š. g.
15. marta.

Rīgā, 1929. g. 6. martā. JVe 4581.

Darba aizsardzības departamenta
direktorsF. Roze.

Sociālās apdrošināšanas nod. vad.
H. Liepiņš.

Rīkojums
plostotājiem pa Aiviekstes upes

regulējamo daļu.
1. Plostus pāri ,,Akmeņtacim ", ,,Dzēr-

ves kaklam" un ,,Šķēļu krācēm" drīkst
laist tikai ar Lubānas ezera regulēšanas
darbu pārvaldes ziņu un pēc viņas no-
rādījumiem.

2. Pārvaldesdarbinieki,kas rīkos plostu
pārlaišanu minētās vietās, atradīsies:
,,Akmeņtacim" — Lubānas ,,Garkraujos",
,,Dzērveskaklam" — pārvaldes kantorī,
Lubānā, un ,,Šķēliem" — Saikavas pa-
gasta namā.

3. Ceļā esošie plosti, ja nav rīkojuma,
ka ceļš brīvs, pirms tuvošanās 1. p.
minētām vietām jāaptur: pie Apkalnu
mājām, lejpus Lubānas tiltam un pie
Saikavas krogus.

4. Minētās vietās pārlaižamie plosti
nedrīkst būt garāki par 65 m un uz
katra plosta jābūt ne mazāk par 4 strād-
niekiem.

Jūrniecības departamenta direktors
A.Ozols.

Iekšējo ūdensceļu pāreinis
M.Farnasts.

Apstiprinu.
1929. g. 5. martā.

Finanču ministra b. J. Bokalders.

Papildinājumi un pārgrozījumi
noteikumos par koku materiālu

pludināšanu.
1. Pa visām Latvijas upēm, kur pie-

laista vaļēju koku pludināšana, pludināmie
koki, ciktāl viņu garums nav citādi iero-
bežots, nedrīkst pārsniegt 12,5 metru
garumu.

Piezīme. Pa Užavas upes regulēto
daļu, sākot no Alsungas tilta uz leju,
ir aizliegts pludināt vaļējā veidā
kokus, garākus par 3 m.

2. Jūrniecības departamenta resp.
ūdensceļu rajonu pārziņu sasaucamajās
pludinātāju apspriedēs, tuvākas pludinā-
šanas kārtības izstrādāšanai, jautājumus
izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu.
Pilnas balsstiesības ir koku īpašniekiem,
kuriem pludināmas ne mazāk par 100 līdz
1000 kub. asu malkas vai 1000 līdz
10.000 baļķu. Par katrām nākošām pil-
nām vai nepilnām 1000 kub. asīm malkas
un 10.000 baļķu nāk viena balss klāt.
Pludinātājiem ar mazāku koku daudzumu
Ir tikai padomdevēja balss. Pie balsu
vienlīdzības jautājumu izšķir priekšsē-
dētāja balss. Pie balsošanas pielaiž tikai
tos koku īpašniekus, kup uzrāda sapulces
vadītājam Latvijas bankas vai tās nodaļu
kvītes par nākošā pantā noteiktās drošības
naudas iemaksu.

3. Atkarībā no pludināšanai pieteiktā
koku daudzuma pludinātāji iemaksā Lat-
vijas bankā, Jūrniecības departamenta
depozitā N° 254, drošības naudu, pēc
sekoša aprēķina: no stut- un papīrmalkas,
malkas un zāģu klučiem — līdz 1000 kub.
asīm — Ls 1,— no kub. ass; bet kas pāri
par 1000kub. asīm — Ls 0,50 no kub. ass;
no baļķiem līdz 10.000 gab. — Ls 0,10
no gabala, bet kas pāri par 10.000 gab. —
Ls 0,05 no gabala. Pārējās koku šķirnes
piemērojamas baļķiem, kā tas paredzēts
likumā par nodokli no pārvadājamiem
materiāliem. Mazākā iemaksājamā dro-
šības nauda ir Ls 200,—. Pludinātājiem,
kas līdz pludināšanas sākumam nav iemak-
sājuši minēto drošības naudu, vai arī
pludināšanas kommisijai kopējo pludi-
nāšanas izdevumi: segšanai, proporcionāli
ar pludināmo koku daudzumu, aprēķināto
summu, ir aizliegts gāzt ūdenī savus
kokus.

ja daļu iemaksātās drošības naudas
izlietotu, tā pludinātājiem tūliņ jāpapil-
dina.

4. Šie papildinājumi un pārgrozījumi
atvieto:

1) ,,Noteikumu 16. un 18. p. par koku
materiālu un malkas pludināšanu
pa Lielupes baseinu" (1927. g. ,,Vald .
Vēstn." 45. n.), un

2) ,,Noteikumu 22. un 24. p. par koku
materiālu pludināšanu pa (ļaujas,
Ventas un Ogres upi un viņu pie-
tekām, pa Gaujas-Daugavas kanāli
un Mazo un Lielo Baltezeru" (1928. g.
„Vald. Vēstn." 31. n.).

Jūrniecības departamenta direktors
A.Ozols.

Iekšējo ūdensceļu pārzinis
M.Farnasts.

Maksa par „Va!dības Vēstnesi":
ar piesūtīšanu par: bez piesūtīšanas
gadu ...-• Ls 22— (sanemot eksped > par:i/., gadu ? ? » JA— 7 . .„
3

/2 n,ēn;. . . . „ 6,- gadu ... Ls 8,_

I . . „ 2,— '/a gadu . . . „ 10,—
Piesūtot pa 3 men 5,-
pastuunpie „ 1,70
atkalpārde- Par atsevišķu
vēiiem . . . „ —,12 numuru. . . „ —,10

Latvijas valdības ,^»|'"
^ oficiāls laikraksts

Iznāk katru dienu, izņemot
^^^^

tt<?^^ svētdienas un svētku dienas

Redakcija: #^^^^ļ^^^^^ Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pili JS2 2. Tālrunis 20032

^^^^^^^^^
Rīgā, pilī .Ms 1. Tālrunis 20031

Runas stundas no 11—12 "^"^T^ Atvērts no pulksten 9—3

Sludinājumu maksa:

a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejigām
rindiņām Ls 4> ~
par katru tālāku rindiņu „ —,1o

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejīgu rindiņu >-°

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligāt. sludin.;„—.-d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas » >°°

Valdības iestāžu paziņojumi.
Pamatojoties uz jaunatnei kaitīgas

literatūras apkarošanas kommisijas
1929. g. 7. marta sēdes lēmumu,
izsludinu:

Sēnalu un neķītrību literatūras
sarakstu Nr. 14.

86. ,Jaunais Jokupēteris", Latvijas
zobgaļu žurnāls. Izdevējs-redaktors K.
Remess. Spiestuvē ,, Liepājas Burtnieks",
Rīgā.

87. ,,Nakts un Diena", vienreizējs iz-
devums. Izdevējs P. Bērics. Atbildīgais
redaktors J. Līgants. Spiestuvē ,,Ektra",
Rīgā.

88. Arguļu Jānis ,,Lauku Kāzās" Au-
tora apgādībā. K. Ķeirana spiestuvē,
Madonā.

Saskaņa ar noteikumiem par jaunatnes
pasargāšanu no sēnalu un neķītrību literā-
tūras "(„Vald. Vēstn." 92. num. 1927. g.
28. apr.) šai sarakstā uzņemto literatūru
nav atļauts:

1) izplatīt ar kolportieru palīdzību;
2) atklāti izlikt vai piedāvāt grāmatu

veikalos, kioskos, publiskās vietās,
vai atklāti izlikt tirgotavu telpās,
skatu logos vai citās no ielas redza-
mās vietās;

3) izplatīt sludinājumu vai kādā citā
pasūtījumu vākšanas ceļā;

4) piedāvāt pirkšanai:
5) izsniegt par maksu vai bez maksas

personām, jaunākām par 18 gadiem;
6) turēt skolu un jaunatnes bibliotēkās.
1929. g. 8. martā. Mi 1095.

Izglītības ministris E. Ziemelis.
Ministra sekretārs V. Vīgants.

Paziņojums JVs 184.
Zemes vērtēšanas virskommisija paziņo,

ka savā sēdē skatīs cauri sekošās atlīdzības
lietas:
1929. g. 11. aprīlī, pulksten 3 dienā,

Rīgā, Dzirnavu ielā JVs 31, dz. 2.
1783) Kuldīgas apriņķa Lipaiķu draudzes

valdes atlīdzības lietu par atsavi-
nātām ēkām Kuldīgas apriņķa Tur-
lavas pagasta Lipaiķu mācītāja
muižas saimniecībās JMšJVs 4F un
10F ,,Pērlavās".

1784) Jāzepa Moskaļonoka atlīdzības lietu
par celto ēku Ilūkstes apriņķa
Silenes pagasta Ezeres muižas saim-
niecībā N° 23F ,,Pesčanka ".

1785) Jēkaba Kalniņa atlīdzības lietu par
celto šķūni Cēsu apriņķa Jaun-
piebalgas pagasta Jaunpiebalgas
muižas saimniecībā Ka 143F.

1786) Dārtas Ligers atlīdzības lietu par
pagrabu, angļu kokiem un aku
Jēkabpils apriņķa Salas pagasta
Salas muižas saimniecībā JVs 16F, Fa.

Rīgā, 1929. g. 9. martā.
Zemes vērtēšanas virskommisijas

priekšsēdētājs A. Ķuze.
Sekretāra v. A. Sakenfelds.

Paziņojums koku pludinātājiem.
Pamatojoties uz noteikumiem par koku

pludināšanu, Jūrniecības departaments
paziņo, ka gadskārtējās koku pludinātāju

apspriedes par pludināšanu pa zemak-

minētiem ūdeņiem noturēs sekošās dienās
un vietās:

a) Pa Lielupes baseinu, augšpus Jel-
gavai, š. g. 18. martā, pulksten 10,
Rīgā, jūrniecības departamentā,

h) Pa Lielirbi — 19. martā, pīkst. 12,
un pa Ventas baseinu taī pašā dienā.
pīkst. 15, Ventspilī, Ostas valdē.

c) Pa Juglu — 21. martā, pīkst. 10, un
pa Salaci taī pašā dienā, pīkst. 14.

d) Pa Ogri — 22. martā, pīkst. 10.
e) Pa Gaujas baseinu — 25. martā,

pulksten 16.
Pēdējos c—e puktos minētās apspriedes

noturēs Rīgā, Jūrniecības departamentā,
Valdemāra ielā N° 1-a.

Jāpiezīmē, ka balsstiesības apspriedē
baudīs tikai tie koku īpašnieki, kuri
uzrādīs Latvijas bankas kvītes par no-
teiktās drošības naudas iemaksu Jūr-
niecības departamenta depozitā JN? 254.

Iekšējo ūdensceļu pārzinis
M.Farnasts.

Paziņojums.
Zemkopības ministrijas kultūrtechniskā

daja paziņo, ka zemkopības ministris ar
š. g. 28. februāra lēmumu ir apstiprinājis
kultūrtechniskās daļas sastādīto un Īslīces
meliorācijas sabiedrības ,,Kancis" dalīb-
nieku pilnā sapulcē pieņemto Bauskas apr.
Bauskas, Īslīces un Ceraukstes pagasta
,,Kancis" novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties Īslīces meliorācijas
sabiedrībā ,,Kaucis ", minēto meliorācijas
darbu izvešanā un izvesto darbu kārtībā
uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuz e.

Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daja paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 22. februāra lēmumu ir apstipri-
nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Talsu apr. Laidzes pag. Valdegales melio-
rācijas sabiedrības ,,Valdegales purvs"
darbu dalībnieku pilnā sapulcē pieņemto
Talsu apr. Laidzes pagasta Valdegales
purva novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uzrā-
dītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties meliorācijas sabie-
drībā ,,Valdegales purvs", minēto melio-
rācijas darbu izvešanā un izvesto darbu
kārtībā uzturēšanā.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs

A.Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.

Paziņojums.
Zemkopības departamenta kultūrtech-

niskā daļa paziņo, ka zemkopības ministris
ar š. g. 22. februāra lēmumu ir apstipri-
nājis kultūrtechniskās daļas sastādīto un
Vandzenes pagasta Lādzeres meliorācijas
sabiedrības darbu dalībnieku pilnā sapulcē
pieņemto Talsu apriņķa Vandzenes pagasta
Lādzeres muižas jaunsaimniecību galveno
novadgrāvju projektu.

Līdz ar projekta apstiprināšanu visiem
zemāki pievestā dalībnieku sarakstā uz-
rādītiem nekustamas mantas īpašniekiem
vai viņu tiesību ņēmējiem ir uzlikts par
pienākumu piedalīties " Lādzeres meliorā-
cijas sabiedrībā, minēto meliorācijas darbu
izvešanā un izvesto darbu kārtībā uztu-
rēšanā.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze

Darbvedis F. Briedis.



Valdības rīkojumi un pavēles.
Apstiprinu.

1929 g. 21. februāri.

Finanču ministris A. Petrevics.

Rīkojums.
Finanču ministrijas Nodokļu departaments paziņo, ka ar finanču ministra

no 1924.—1927. g. lēmumiem 186 zemāk uzrādītām piensaimnieku sabiedrībām
dotas atļaujas nomaksāt zīmognodevu naudā par piena pieņemšanas grāmatiņām,
aprēķinu grāmatām un citiem tamlīdzīgiem dokumentiem rīkojuma par zīmognodevu
74. p. kārtībā atceltas.

Par atļaujas pie-
JN° pēc Fin min šķiršanu publicēts

kārtas rīk JV° Sabiedrības nosaukums „Vaid. Vēstn. "

Gads J\°

1. 88 Līgatnes piensaimnieku sabiedrība 1925 136
2. 89 Lielvārdes „ „ ...... 1925 136
3. 90 Lauberes-Ozolu „ „ 1925 136
4. 91 Lēdmanas un apkārtnes piensaimnieku sabiedr. 1925 136
5. 92 Lēdurgas piensaimnieku sabiedrība 1925 136
6. 93 Beitaļu „ „ ..... 1925 136
7. 94 Krapes „ , 1925 136
8. 95 Siguldas „ „ ..... 1925 136
9. 96 Ādažu piensaimnieku sabiedrība ,,Gauja" . 1925 136

10. 97 Mālpils „ „ ..... 1925 136
11. 98 Suntažu „ „ 1925 136
12. 99 Kuldīgas „ „ 1925 9!
13. 100 Snēpeles „ „ 1925 91
14. 101 Vārmas ,. „ 1925 91
15. 102 Raņķu II „ „ 1925 91
16. 103 Saldus kooperatīvs ,,Neatkarība" 1925 . 91
17. 104 Velēnas piensaimnieku sabiedrība 1925 91
18. 105 Alūksnes pag. „ „ 1925 91
19. 106 Gulbenes-Elstes „ ., 1925 91
20. 107 Māriņkalna „ ,, 1925 91
21. 108 Golgovskas-Veisu „ , 1925 91
22. 109 Vecgulbencs Lejas-Gala sirādn. piens, sabiedrība 1925 91
23. 110 Tirzas piensaimnieku sabiedrība 1925 91
24. 111 Mālupes „ „ ..... 1925 91
25. 112 Kolberģu „ „ 1925 91
26. 113 Priekuļu „ ,, ? 1925 91.
27. 114 Lisas „ „ 1925 91
28. 115 Ogres „ „ 1925 91

29. 116 Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība ,,Tauns" 1925 91
30. 117 Skujenes „ „ 1925 91
31. 118 Dzērbenes-Veselauskas piens. ,, ..... 1925 91
32. 119 Sērmūkšu piensaimnieku ,, 1925 91
33. 120 Liepas „ „ 1925 91
34. 121 Jaunpiebalgas piensaimnieku sab. ,,Gaujmala" 1925 91
35. 122 Jumurdas „ ., ...... 1925 9!
36. 123 jaun-Raunas „ „ 1925 91
37. 124 Straupes „ „ ..... 1925 91
38. 125 Olit-Apeltienas „ „ 1925 91 '

39. 126 Dzelzavas „ „ 1925 91
40. 127 Lubanas-Zvirgzdienas piens. ,, 1925 91
41. 128 1 Vējavas piensaimnieku ,, 1925 91
42. 129 Lideres piensaimnieku sabiedrība ,,Atvase" . 1925 91
43. 130 Savienas „ „ 1925 91
44. 131 Kraukļu „ „ 1925 91
45. 132 I Vietalvas-Odzienas piens. „ 1925 91
46. 133 Praulienas piensaimnieku sabiedrība ,,Kate ". . 1925 91
47. 134 I Praulienas „ „ 1925 91
48. 135 I Lauteres „ „ 1925 91
49. 136 Bērzones draudzes „ „ ..... 1925 91
50. 137 Jaun-Kalsnavas „ „ 1925 91
51. 138 Lubānas centra „ „ ..... 1925 91
52. 139 Užavas piensaimnieku sabiedrība ,,Straume ". . 1925 94
53. 140 Ugāles „ „ ..... 1925 94
54. 141 Rožanovas „ „ 1925 94
55. 142 Ērgļu „ „ ..... 1925 96
56. 143 Iecavas „ „ ..... 1925 100
57. 144 Svitenes „ „ 1925 100
58. 145 Borns'mindes „ „ 1925 100
59. 146 Stelpes un apkārtnes piens. sab. ,,Nora" . . . 1925 100
60. 147 Codes un Mežotnes piens, sabiedr. ,,Nākotne" 1925 100
61. 151 Gaujienes-Umalnieku piensaimnieku sabiedrība 1925 113
62. 153 Talsu piensaimnieku sabiedrība 1925 113
63. 154 Igates-Babes „ „ 1925 113
64. 157 Bunkas „ , 1925 158
65. 158 Liegu „ „ 1925 158
66. 165 Pormsatu „ . 1925 158
67. 161 Pūņu 1 „ „ 1925 158
68. 162 Nogales „ „ 1925 158
69. 163 Tiņģeres piensaimnieku savienība ,,Centība ". . 1925 158
70. 164 Arlavas piensaimnieku sabiedrība ,,Ražotājs. . 1925 158
71. 150 Brantu piensaimnieku sabiedrība 1925 159
72. 166 Drustu ., 1925 159

73. 167 Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība ,,Stars" 1925 159
74. 168 Jaunpils piensaimnieku sabiedrība 1925 159
75. 169 Remtes „ „ 1925 160
76. 170 Vecsātu „ , 1925 160
77. 171 ļaun-Dziru „ „ 1925 160
78. 173 Kurcumu „ „ 1925 159
79. 174 Solonājas „ , 1925 159
80. 175 Asaras „ „ 1925 159
81. 176 Aizpures apr. kooperatīvs 1925 159
82. 177 Valtaiķu piensaimnieku sabiedrība 1925 159
83! 178 Zemgales „ „ 1925 160
84. 179 Džūkstes-Pienavas piens. sab. ,,Nākotne ". . 1925 160
85^ 180 Taurupes piens, sabiedr. „Vainags" 1925 173
8(3. 181 Jaunpils piensaimnieku sabiedrība 1925 173
87^ 182 Kosas-Ķeču piens, sabiedr. ,,Labklājība ". . . 1925 173
8g

' 183 Kokneses piensaimnieku sabiedrība ,,Zieds ". . 1925 173

Par atļaujas pj e.
JM° pēc Fin. min. šķiršanu publicēts
,_. ., .. Sabiedrības nosaukums „Vaid. vēstn"kārtas rik. X» *yiu.

Gads

jy89. 184 Kokneses piensaimnieku sabiedrība 1925 i
173

90. 185 Skultes „ „ 1925 173
91. 186 Burtnieku „ „ 1925 173
92. 187 II Burtnieku „ „ 1925 l 173
93. 189 Matišu „ „ 1925 i 173
94. 190 Rūjienas-Ternejas piens, sabiedr. ,,Pienene". . 1925 ļ 173
95. 191 Umurgas piensaimnieku sabiedrība 1925 173
96. 192 Ārciema „ „ 1925 173
97. 193 ' Lubejas piensaimnieku sabiedrība ,,Rīts" . . . 1925 173
98. 194 Vesetas piensaimnieku sabiedrība 1925 173
99. 195 Lazdonas „ ? „ 1925 173

100. 196 II Vietalvas-Odzienas piensaimnieku sabiedrība 1925 171

101. 197 Mārcienas piensaimnieku sabiedrība 1925 173
102. 198 Lubānas piensaimnieku sabiedrība ,,Pamats" 1925 173
103.' 199 Mēdzūlas piensaimnieku sabiedrība ,,Aisate ". . 1925 173
104. 200 Mēdzūlas piensaimnieku sabiedrība ,,Zieds". . 1925 173
105. 201 ,,Zaku" piensaimnieku sabiedrība 1925 173
106. 202 Dārzciema „ „ 1925 173
107. 203 Blomu-Nigales ,. „ 1925 173
108. 204 Zvārtavas „ „ 1925 173
109. 205 Kārķu ,. „ 1925 173
110. 206 Grundzāles „ „ 1925 173
111. 207 Smiltenes „ , 1925 173
112. 208 Gaujienas „ „ 1925 173
113. 210 Vandzenes piensaimnieku sabiedrība ,,Straume" 1925 208
114. 211 I Sērenes piensaimnieku sabiedrība 1925 208
115. 212 Rencēnu pag. Lizdēnu muižas piens. sab.. . . 1925 208
116. ? 213 Palsmanes-Ķempu piensaimnieku sabiedrība. . 1925 208
117. 214 Vijas piensaimnieku sabiedrība ? 1925 208
118. 215 Ivandes „ , 1925 259
119. 216 Pampāļu „ „ 1925 259
120. 217 Rubenes ., , 1925 259
121. 218 Mazsalaces „ „ 1925 259
122. 219 Kačanovas piensaimnieku sabiedrība ,,Cerība" 1925 259
123. 220 Balvu piensaimnieku sabiedrība ,,Ausma ". . . 1925 259
124. 221 Kokorevas piensaimnieku sabiedrība „Ķeibe" . '1925 259
125. 222 Kokorevas piensaimnieku sabiedrība „Sala". . 1925 259
126. 223 Kokorevas piensaimnieku sabiedrība ,,Stradi" . 1925 259
127. 224 Gulbenes piensaimnieku sabiedrība „Druva". . 1925 259
128. 225 Krimuldas-Eikazu piensaimnieku sabiedrība . . 1925 290.
129. 226 Raunas-Baižkalna piensaimnieku sabiedrība . . 1925 290
130. 227 Mārsnēnu piensaimnieku sabiedrība 1925 290
131. 228 Strazdes piensaimnieku sabiedrība „Avots" . . 1925 290
132. 229 Oktes koppienotava 1925 290
133. 230 Kabiles piensaimnieku sabiedrība 1925 290
134. 233 Lizuma „ „ 1926 41
135. 234 Rencēnu „ ,, 1926 41
136. 235 Valmieras-Jērcenu piensaimn. sabiedr. ,,Andrupe' 1926 41
137. 237 Liepkalnes piensaimnieku sabiedrība 1926 7f
138. 238 Meirānu piensaimnieku sabiedrība ,,Centrs" . . 1926 71
139. 239 Jaunpiebalgas piensaimnieku sabiedrība,,Gauja" 1926 71
140. 240 Cēsu piensaimnieku sabiedrība, kuras īpašumāi 1926" 71 un

pārgājusi Cēsu tvaika piensaimnieku sabiedr. ) 1927 164
141. 241 Ternejas piensaimnieku sabiedrība 1926 86
142. 242 Lāzbergu-Kolbergu piensaimn. sabiedr. ,,Pedece" 1926 86
143. 243 Tukuma apvienotā piensaimnieku sabiedrība. . 1926 86
144. 244 Jaunauces-Zvārdes piensaimnieku sabiedrība. . 1926 86
145. 248 Mežmuižas piensaimnieku sabiedrība 1926 131
146. 149 Bēnes un apkārtnes piens. sab. ,,Strauts". . . 1926 131
147. 250 Vecauces piensaimnieku sabiedrība ..... 1926 131*
148. 251 Klosteres „ „ 1926 131
149. 252 Vidukļu „ , 1926 131
150. 253 Aderkašu „ „ ..... 1926. 131
151. 254 Gatartas piensaimnieku sabiedrība ,,Moda" . . 1926 131
152. 255 Aloias piensaimnieku sabiedrība 1926 131
153. 257 Bramberģes „ 1926 168
154. 258 Krimūnas „ „ 1926 168
155. 259 Plāteres „ „ ..... 1926 168
156. 260 Žvārdes „ , 1926 168
157. 261 Meirānu „ „ 1926 168
158. 262 Ramkas „ „ 1926 206
159. 263 Alšvangas „ 1926 206
160. 268 Ozolu ,. „ 1926 ! 294
161. 269 Bringu-Gatartas „ „ 1926 i 294
162. 270 Ļaudonas piensaimnieku sabiedrība ,,Smilts ". . 1926 ļ 294
163. 271 Dricānu piensaimnieku sabiedrība 1927 13
164. 272 Gravendales „ „ 1927 i 13
165. 301 Ļaudonas-Kalnviršas piensaimnieku sabiedrība 1927 69
166. 310 Dunalkas piensaimnieku sabiedrība 1927 83
167. 311 Mores ., ., 1927 104
168. 312 Rauzas „ „ 1927 104
169. 313 Drakienas „ ., 1927 104
170. 314 Kārzdabas „ , 1927 169
171. 317 Lipnas ,, „ „Saule" . 1927 ! 196
172. 318 Ģipkas „ , 1927 219
173. 319 Dundagas I ,, „ 1927 i 219
174. 320 ; brgemes piensaimnieku sabiedrība ,,Avots . . 1927 ^0»

175. 321 Ēdoles piensaimnieku sabiedrība ,,Avots ". . . 1928 j
176. .323 Rūjienas piensaimnieku sabiedrība 1928 ļ '
177. 324 Turlavas piensaimnieku sabiedrība 1928 i 44
178. 325 Vecpiebalgas piensaimnieku sabiedrība ,,Aida" 1928 1 102
179. 330 Antonišku piensaimnieku sabiedrība ,,Auns ". . 1928 '' 140
180. 331 Bērzpils piensaimnieku sabiedrība ,,Vecpils" . . 1928 ; 140
181. 332 Meņģeles II piensaimnieku sabiedr. ,,Eksports" 1928 ļ 126
182. 296 Druvienas piensaimnieku sabiedrība 1927 63
183. 297 Bērzaunes „ „ 1927 63
184. 298 Kalsnavas piensaimnieku sabiedrība ,,Draugs" 1927 63
185. 299 Saikavas piensaimnieku sabiedrība „Rosība". . 1927 63
186. 300 Stāmerienes piensaimnieku sabiedrība 1927 63

Šis rīkojums stājas spēkā ar viņa publicēšanas dienu.

rektors E. Loske.
Nodaļas vadītājs A. Bankins.



Valdības iestāžu paziņojumi.
Kara tiesa,

oainatoioties uz savu 1926. g. 2. oktobra rīcības
,ēdes lēmumu, izbeidz apsūdz, uz s. 1. 168. p.
'mata Mildas Pētera m. Šulcs meklēšanu.
1 (Skat- „Valdības Vēstneša" 1922. g. 9. augusta
175. numurā.)

1929. g- 8. martā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis P. Jansons.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu 1926. g. 6.oktobra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz aps. uz s. 1. 657. p.
2. d. pamata bij. Bauskas iec. komandantūras
jaun. sevišķu uzdevumu virsnieka, leitn. Jāna
Amandusa d. Dīriņa meklēšanu.

(Skat. „VaIdības Vēstneša" 1921. g. 13. jūnija
129. numurā.

1929. g. 8. martā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis P. Jansons.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu 1926. g. 2. oktobra rīcības
sēdes lēmumu, izbeidz aps. uz s. 1. 469. p.
1. d. pamata 4. Robežsargu krastu apsardzības

rajona kapteiņa Jāņa Miķeļa d. Straupmaņa
meklēšanu.

Skat. ,,Valdības Vēstneša" 1921. g. 25. no-
vembra 267. numurā.

1929. g. 8. martā.
Kara tiesas priekšsēdētājs,

pulkvedis-leitnants H. Jakobsons.
Sekretāra palīgs, kara ierēdnis P. J a n s o n s.

Rīgas apgabaltiesas 1. kriminālnodaļa,

saskaņā ar savu š. g. 6. marta lēmumu, atsauc
1921."gada „Valdības Vēstneša" 76. numurā
iespiesto sludinājumu par Jāņa Osiņa meklē-
šanu, jo minētais Ošiņš ir apcietināts un ievie-
tots Rīgas Termiņcietumā.

Rīgā, 1929. g. 8. martā.
Priekšsēdētāja biedra vietā Raeders.

Sekretāra palīgs Lazdenieks.

Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 28. februāra lēmuma ir jāpiedalās Īslīces meliorācijas sabiedrībā „Kaucis'', jāņem dalība pie kopējo

Bauskas apr. Bauskas, Īslīces un Ceraukstas pagasta ,.Kaucis" novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju N°N° Darbu iz-
% Dalībniekam maksa pēc

* Dalībnieka Dalībnieka piederošo vai Kādā pagasta atrodas mājas projekta,
?* pēc pēc no kuras
o . , īpašumu tiesību viņa lietošanā . . K un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes?2 vardsunuzvārds ... „„. -mernie- zemes dalībniekuapzīmējums esošo māju . piederēja haic,
£ , cibas grāmatu pieuereja. baisu
t nosaukums skaitu
Z plāniem reģistra LS

1. Jānis Jāņa d. Freimanis īpašnieks Marģenes pusmuiža
2. Andrejs Mūrnieks ,, Mūrnieki
3. Miķelis Strautnieks „ Strautiņi
4. Paulīne Krūze, dz. Zadeik „ Maz-Zadeikas
5. Alfrēds, Rūdolfs Peleķis „ Lejiņas
6. Eduards Peleķis ,, Ezeriņi
7. Jānis Rūsis Ieguvējs Purvi 'ņi
8. Luize Jāņa m. Grobiņ īpašnieks Skalderi
9. Valsts „ Valsts mežs

10. Jēkabs Grobiņš ,, Kairi
11. Juris Brūvers „ Brūveri
12. Miķels Stalgevičs „ Gumbuļi
13. Mārtiņš Šmidts „ Tiltiņi
14. Valsts Valsts fonda zeme
15. Jānis Adamovičs īpašnieks Lejas
16. Katrīne Jumiķis, dz. Ozollapa ... ,, Jumiķi
17. Pēters'Jumiķis ,, Mežmaļi
18. Emīlija Krista m. Anckļaviņš ... ,, Kļaviņi

Jānis Anckļaviņš
19. Mir, Jēkaba Jansona ....... Mantoj. masa Maz-Olavi (Janson)

20. Rūdolfs Kanna īpašnieks Ružas
21. Jānis Suntaika ,, Suntaikas
22. Valsts ,, Mežsarga dienesta

zeme

23. Valsts ',, Valsts mežs
24. Mir. Jāņa Kanberga Mantoj. masa Kakari
25. Valsts īpašnieks Valsts mežs
26. Mir. Rūdolfa Raņķis Mantoj. masa Raņķu mājas
27.. Jānis Grobiņš . īpašnieks Birzemnieki
28. Roberts Voldemārs Zamze .... ,, Rūķi
29. Mir. Grietas, Paulīnes Gruncke, dz.

Apen Mantoj. masa. Apeni
30. Miķelis Hiržs īpašnieks Kareivju zemes gab.
31. Kārlis Augusts Kirbels „ Ķirveļi
32. Alide-Zelma Stūre, dz. Ķīsels ... „ Ķīseļi
33. Anna Putel, dz. Tīc un Emīlija Seske . ,, Seske
34. Valsts . . ,, Valsts mežs
35. Mir. Miķeļa Juka ........ Mantoj. masa Kar.zemes gab. (Juks)
!'. ļuris Brucis Ieguvējs Kar. zemes gabals

(Brūci)
37. Mir. Ģederta Klibmikeļa Mantoj. masa Kar. zemes gabals

(Klibmiķels)
38. Mir. Jēkabs Zābaks (arī Varens) . . Mantoj. masa Vareni
39. Līze Janevic īpašniece Bērza krogs
40. Jēkabs Peleķis „ Smēdes
41. 1) Dārta Ūdris, 2) Anna Benkevic . . Ieguvējas Žabarti
42. Mir. Jāņa Dutka Mantoj. masa Dutki

Rīgā, 1929. g. 7. martā.

1226 Pomužas muižas Bauskas pagasta 347,— Šinī dalībnieku sarakstā uz-
7012 Bauskas pils. muižas 305,- rādltā£,£*£"ļ™^™!?a, r- ,r\mn is ? i v ,., mas uzskatamas par pamatu

41 F 10693 Kaucmindes muižas 61,— dalībnieku maksājumu no-
7044 Bauskas pils muižas 217,— teikšanai un nokārtošanai ka

40 F 10704 Kaucmindes (Ezeres) muižas 123,— P'e darbu pirmreizējas izve-
ocp ifififi? !fil šanas, tā ari pie izvesto
;"' " ' „ " . , " " i°n darbu uzturēšanas kārtībā
36 F Kaucmindes muižas 300.— turpmāk, neņemot vērā darbu

2977 Bauskas pils muižas 815,— faktisko lizmaksu, kura var
13F 429. būt mazāka vai lielākap

357 Kaucmindes muižas 260,—
6266 Bauskas pils muižas 244,—

354 Kaucmindes muižas 115,—
348 „ „ 375 —

6F 17 —
5F 8131 Bauskas pils muižas 121,—
4F 8147 „ „ „ 84-
3F 8558 „ „ „ 95 —
1F 10897 „ „ „ 110,—

5937 „ „ „ 409 —
6994 „ „ „ 11-

? 4869 „ „ „ 32,—30 —
,, ,> ? i ~" j

I) >> , > &'' »
5550 Bauskas pils muižas 781,—

Ezeres muižas 305,—
6793 Bauskas valsts meža 633;—

344 Kaucmindes muižas ' 227,—
345 „ „ 630 —

XV 6133 Ceraukstes muižas 29,—
VL 6879 „ „ 70 —

VII 6192 „ „ 32 —
VIII 6160 „ „ 20 —

IX 6722 „ „ 13,—
'12F „ „ 682,-

I Ceraukstes pagasta 78,—

III ,, „ 37-

II „ „ 36 —
4529 „ „ 264 —

11 F 9012 Dzirkalnes pusmuižas 22 —
10F 8946 Kaucmindes 38 —

Ceraukstes pag. 335,—
16 F Ceraukstes pag. 191,—

Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.

Nekustamas mantas saraksts,

kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 22. februāra lēmuma ir jāpiedalās „Lādzeres" meliorācijas sabiedrībā, jāņem dalība pie kopējo
Talsu aorinka Vandzenes pagasta Lādzeres muižas jaunsaimniecību galveno novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

2 Dalībniekam MāJ**
2 Dalībnieka

Dalībn.eka piederošo vai

* īpašuma tiesību viņa lietošanā pēc pec
a vardsunuzvārds -- esošo māju mērnie- zemesvdius un uAvaiu» apzīmējums , J čības grāmatunosaukums plāniem

6
registra

1. Ernests Lapševsks īpašnieks Saulītes 2552

2. Jānis Lapševsks Līdumi 2548

3. Kārlis Kleinšmits „ Vīksnas 103 F 3202
4. Kārlis Bergmans Grautiņi 97 F, Fa 9.5

5. Donats Aleksandrovičs „ Poļi 04 r ytw

? Fricis Kronbergs „ Kalnlejas 08F, Fa 904

l Aleksis Freibergs „ ļ™$* ļ$ĻJ ^05
S- Mitrofans Iltinš , Paeg!< H7F, Fa 908
n ^ . -.* Tron in F. Fa 3198
•-uustavs Apsirs .. /'""'' nrQ9o

10. ļānis Freibergs „ Lādzeres 05 F 928
li. Fricis Grinvalds „ fWHļH 100F, Fa 2822

'2. Fricis Ozoliņš „ Lādzeres Latv,esi 99F, Fa 930

13. Fricis Jēkabsons , Kalnkalej, 91 F 4439

14. Ģirts lansons ;. Ladzerkalm 110F, Fa 935

5. ļohans Inunermanis ,, Dzirnavas 90F 4468

6- Juris Knauķis , Dikmam 09F, Fa 885

'7. Jānis Freiberes Maz-Sadzen 106 F 1022

18. valsts » Fonda zeme C. M.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.

Darbu
izmaksa pēc

Kādā pagastā atrodas mājas projekta,

un pie kādas agrākās muižas rēķina dalīb- Piezīmes

piederēja nieku balsu
r skaitu

Ls

Laidzes pagasta Sārcenes muižas 53,— Šinī dalībnieku saraksta
g2 uzrādītās darbi, izmaksas

,," . " .. " .. " .. ,,' summas uzskatāmas par
Vandzenes pagasta Mūrmuižas muižas !80— pamatu dalībnieku maksā-

,, ,, ,, ,, 143,— jumu noteikšanai un no-
„ 182,— kārtošanai kā pie darbu pirm-

ļ ]3 reizējas izvešanas, tā arī pie
" " " " .£.-.' izvesto darbu kārtībā uztu-
>t t> »i >> \<yO, rēšanas turpmāk, neņemot
„ ,, ,, ,, 168,— vērā darbu faktisko izmaksu,

,, 7.3,— kura var būt lielāka vai
" ,. 281- mazāka -
,, ., >> >> '-'

144,-
89,-
112,-

>. T> . » "
7^>

—

103,-
166,-

» I 771,-
Kopā . . 3025,-

Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.



Nekustamas mantas saraksts,
kuras īpašniekiem vai viņu tiesību ņēmējiem pēc zemkopības ministra š. g. 22. februāra lēmuma ir jāpiedalās Valdegales meliorācijas sabiedrībā „Valdegales purvs"

jāņem dalība pie kopējo Talsu apr. Laidzes pagasta Valdegales purva novadgrāvju rakšanas darbu izvešanas un izvesto darbu kārtībā uzturēšanas.

Māju NfiJVo Darbu iz-
« Dalībniekam maksa pēc
ĪŠ „ Dalībnieka oiederošo vai Kādā pagastā atrodas mājas projekta,
* Dalībnieka

p
pēc , pēc no kuras

" īpašumu tiesību viņa lietošanā un pie kādas agrākās muižas aprēķina Piezīmes
o. - j - j mēmie- zemes dalībnieku

£
vārds un uzvārds apzīmējums esošo māju

^ ^piederēja
a

ba"u
„ nosaukums , . . skaitu
2; plāniem reģistra LS

1. Ernests Dedzinš īpašnieks Dedzini 79 F 3233
2. Žanis Jansons ' „ Valki ' 124F 1771
3. Kārlis Kalnenieks ,, Egles 115F 1367
4. Ansis Ezergals „ Dīķu 110F 1395
5. Aleksandrs Garkalns , Silzemes 109F 2014
6. Indriķis Briedis ,, Sniķeri 105F 812
7. Kārlis Tennbergs ,, Maciņi (vecs.) 1503.
8. Eda Pētersons ,, Snikefi (vecs.) 1513
9. Fīlips Cukurs , Apari 104F 809

10. Kārlis Osten-Sakens „ Ozolkalni 108F 1323
11. Ansis Mucnieks „ Lejnieki 107F 1772
12. Jēkabs Brandavs „ Brandavi 103F 4075
13. Marija Matiņš „ Vilksētas 106F 1299
14. Valsts fondā — Valsts fondā 114F
15. Kārlis Klēvers īpašnieks . Pelceri 113F 1685
16. Fricis Klaubergs „ Saulīši 112F 921
17. Fricis Reinbergs „ Tīrumi 111 F 4993
18. Fricis Vilcmeiers „ Robežnieki I02F 1321
19. Eduards Pūlinš Ieguvējs Bangas 101 F Z. I. V. 206

26564
20. Ernests Jansons īpašnieks Rožkalni 100 F 1320
21.' Milda Feldmans „ Iegātņi 123F 912
22. Fricis levinš ,, jaunieviņas 122F 932
23. Bērtulis Mucinieks „ Bērtuli 121 F 1437
24. Andrejs Smukkalns „ Novari 120F 899
25. Otto jankevics Ieguvējs Dzelzskalēji 119 F 3258
26. Fridrichs Graudiņš īpašnieks Aparas 117 F 1329
27. Kārlis Bette . '. „ Jaunarāji 116F 1777
28. Margrieta Krūmiņš ...... īpašniece Sūnas 118 F 1442
29. Anna Šņore . . „ Rožlejas 132F 3231
30. Marija Sarkalābols Pilnvarniece Sarkanāboļi 131 F 920
31. Ernests Ābels īpašnieks Ābeli 130F 1776
32. Kārlis Tīfenbergs ...... „ Dziļkaini 129F 927
33. Ernests Sedlinš „ Sedliņi 128F 918
34. Indriķis Lapiņš , Lapiņi 127F 1392
35. Anna Markīla īpašniece Pretpils 126F Z. I. V. 262

92747
36. Ģirts Maišels, Fricis Nātrinš . īpašnieks Nātriņi 133F 892
37. Anna Talbergs īpašniece Tālkalni 134F 3232
38. Ernests Ceplenics īpašnieks Zelmeņi 135 F 4025

1929. g. 7. martā.

Laidzes ,pagasta Valdegales muižas 596,— Šinī dalībnieku sarakstā U2
142 rādītās darbu izmaksas sum

"

»., " ?- " »," -v" -v ,_" mas uzskatāmas nar n?t-,,»Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 137,— dalībnieku maksājumu ™Laidzes pagasta Valdegales muižas 102,— teikšanai unnokārtošanaik139.— pie darbu _ pirmreizējas i„.
Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 77,— !, anK' tā. a-r! pie izvest«
i-j ?wu i - ntn darbu uzturēšanas kār«v-,Laidzes pagasta Valdegales muižas 250,- turpmāk, neņemot vērā 2.„ ,, ,, ,, 103,— tisko izmaksu, kura var būt
Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 71,— mazāka vai lielāka.
Laidzes pagasta Valdegales muižas 103,—

90 —
56-

Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 122,—
— 109 —

Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 119,—
1) >! » 1. "J,

Laidzes pagasta Valdegales muižas 56,—
61
61-

32
Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 99,—

96-
Laidzes pagasta Valdegales muižas 101,—
Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 97,—

100-
Laidzes pagasta Valdegales muižas 48,—

H-
„ . „ „ 104,-

Nurmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 107,—
156—

Laidzes pagasta Valdegales muižas 168,—
Mūrmuižas pagasta Mūrmuižas muižas 62,—

45
> > ,, ii ,,, ^' ;

Laidzes pagasta Valdegales muižas 46,—
50,—

Mūrmuižas oagasta Mūrmuižas muižas 194,—
158,-

Laidzes pagasta Mūrmuižas muižas 176,—

Kopā: 4350—

Kultūrtechniskās daļas vadītājs A. Ķuze.
Darbvedis F. Briedis.

Valdības vietējo Iestāžu
rīkojumi.
Paziņojums

par vaislas ērzeļu izlasi Rīgā.
Pamatojoties uz likumu par vaislas

ērzeļu izlasi (lik. krāj. 1924. g. Na 187.),
zemkopības ministrija š. g. 15. martā,
pīkst. 13 izdarīs vaislas zirgu izlasi Rīgā
uz zirgu tirgus laukuma pie pilsētas lop-
kautuves, kur jāsaved zirgu izlases ma-
teriāls, sākot no divgadīgiem ērzeļiem, no
visiem Rīgas policijas iecirkņiem.

Uz izlasi neiztrūkstoši jāved arī ērzeļi,
kas pieder valdības iestādēm, karaspēka
daļām un biedrībām, izņemot trešā šķirā
ieskaitītos ērzeļus. Ērzeļu īpašniekiem jā-
ņem līdz uz izlasi attiecīgie dokumenti
par ērzeļu sugu un izcelšanos un jāpaziņo
izlases kommisijai ērzeļa dzimšanas gads,
cik ķēvju aplecis un cik no viņa audzina

kumeļus.
Bez ērzeļiem uz izlasi var labprātīgi

atvest ari labākās vaislas ķēves, ja viņu
īpašnieki tās vēlētos ievest Latvijas zirgu
cilts sarakstos. Šinī gadījumā ķēvju
īpašniekiem jāņem līdzi ciltsraksti ar zi-
nām par ķēvju priekštečiem, dzimšanu un
kumeļu skaitu.

Par ērzeļu neatvešanu vainīgos sodīs pēc
likuma.

Rīgā, 1929. g. 7. martā.

Rīgas pilsētas galva A. Krieviņš.

Pilsētas sekretārs A. Pļavinskis.

Māksla.
Nacionālajā teātrī Kalderona ,,Dzīve —

sapnis".
Kalderons ir lielākais katoliskā misti-

cisma dzejnieks un spāniešu klasiķis.
Agrākus laikus, kad mūsu pirmais teātris
sarīkoja klasiķu izrādes — un ne tikai
pa vienai, bet vairākas vienā sezonā —
tās vadīja un lugu iestudēja direktors,
pats tēlodams pie tam allaž kādu no
galvenajām lomām. Tā P. Ozoliņa laikā
sarīkotās klasiķu izrādes (,, Pausts",
„Hamlets", ,,Otello" u. c.) bija guvušas
plašu ievērību un deva vairākkārt pilnus
namus. Šoreiz klasiska darba izrādei
vadītājs apgādāts no ārienes. Nevar
teikt, ka ar to būtu kas vairāk sasniegts
mākslas ziņā, vai sevišķi pavairoti
teātra ienākumi. Abas pirmās izrādes
(lai gan otra notika svētdien vakarā) bija
apmeklētas tikai vidēji.

No Kalderona un viņa laikmeta mūs
šķir gandrīz veseli trīs gadu simteņi.
Šķir nevien laiks un telpa, bet arī sveša
kultūra, tagadnes cilvēkam nepiemēroti
dzīves uzskati un labi neizprotamie mi-
sticisma sapņi, kaut arī Kalderona luga
būtu rūpīgi iestudēta ar visiem sava
laika ārējiem sīkumiem. Tagadnes cil-
vēkam šā spāniešu klasiķa dzejas jau-
kumi labāk baudāmi, lasot viņa darbus,
nekā skatoties tos uz skatuves.

Par pašu izrādi nav nekas sevišķs sa-
kāms. Mūsu ievērojamie skatuves darbi-
nieki V. Švarcs, J. Ģermānis un
J. Sabērts tēloja savas lomas tāpat
nosvērti un nevainojami visos sīkumos,
kā jau aizvien. Cēla, skaista un sirsnīgi
patiesa savā lomā bija arī Anna Ja-
kobson. Paula Baltābol varēja būt
mazāk teātrāliska. —J—

Nacionālā opera. Pirmdien, 11. martā, Anrī
M a r t o otrais, pēdējais koncerts. Programmā
Cezara Franka Sonāte vijolei ar klavierēm, Sen-
Sansa Rondo eapriocioso, uz publikas vēlēšanos
Mocarta D-dur vijoļkoncerts, Sarazātes Karmen-
fantāzija, Dvoržaka Slāvu dejas, Paganini u. c.
Pie klavierēm prof. V. Ružickis. — Otrdien,
12. martā, vienīgā baleta izrāde ar Tamāras
Karsavinas un Keita Lestera pie-

dalīšanos: ,,Raimonda" 2. cēliens (Sapnis).
,,Š o p e n i a n a" un divertisments. Baletos pie-
dalās viss operas balets. Diriģēs Teodors Reiters,
Otto Karls un E. Cimmers (no Berlīnes). —
Trešdien, 13. martā, ,,T r u b a d ū r s". Galvenās
lomās: Amanda Liberts, Vilija Lamberts, Nikolajs
Vasiljevs, Ādolfs Kaktiņš u. c. Diriģēs Teodors
Reiters. — Ceturtdien, 14. martā, „Dž«-
k o n d a", Teodora Reitera vadībā. Piedalās
Marija Ulmanis, Helēna Berzinskis, Herta Lasis,
Jānis Vitiņš, Viktors Stotts, Eduards Miķe!-
sons u. c.

Nacionālais teātris. Pirmdien, 11. martā, pulk-
sten 7.30 vakarā, IV vidusskolai par labu
Ostrovska „B e I ū gi n a kāzas". — Otrdien,
12. martā, pulksten 7.30 vakarā, tautas izrādē,
Jūlija Pētersona komēdija „C i 1v ē k i, kas bēg
paši no sevis". — Trešdien, 13. martā,
pulksten 7.30 _ vakarā, E. Vajdas komēdija
,,Vi ņ a šķira s".

Nacionālās operas vīru kora (apvienotā) kon-
certs 22. martā, Konservatorijā. Biļetes pie
Rozes, Kr. Barona ielā 5.

KURSI.
Rīgas biržā, 1929. gada 11. martā.

Devīzes:
1 Amerikas dollars 5,182—5, 192
1 Anglijas mārciņa 25,185—25,233

100 Francijas franku 20,24—20,39
100 Beļģijas beigu 71,90—72,45

100 Šveices franku ....:. 99,65—100,*
100 Itālijas liru 27, 12-27,33
100 Zviedrijas kronu 138,60—139^
100 Norvēģijas kronu .... 138,30— 139,W
100 Dānijas kronu 138,25—138,»
100 Austrijas šiliņu 72, 70—73,*
100 Čechoslovakij 'as kronu . . 15,33—15.*
100 Holandes guldeņu .... 207,75-208,»"
100 Vācijas marku ' 123,05-123.
100 Somijas marku 12,99-U1 '
100 Igaunijas kronu 138,10—13».»'
100 Polijas zlotu 57,55—58. ļ?
100 Lietavas litu 51,00—5L**

1 SSSR červoņecs —
Dārgmetāli: „ ..,

Zelts I kg . . 3425-3445
Sudrabs 1 kg 93—I"

Vērtspapīri :

5°/0 neatkarības aizņēmums . .
4% Valsts prēm. aizņēmums.^6°/0 Zemes bankas ķīlu zīmes . 92—!»

8% Hipotēku bankas ķīlu zīmes 96—»'

Rīgas biržas kotācijas kommisijas
priekšsēdētājs J. Skujevu»

Zvērināts biržas maklers P. RuP"L^

Redaktors M. Ārons. ^

Šim numuram 8 lapas puses.

Rīga. .
Latvijas ražojumu propagandas

nedēļas automobiļu korso brauciens
notiks svētdien. 17. martā, pulksten 11

no rīta. Rīcības kommisija uzaicina
visas firmas un uzņēmumus, kas vēlētos
niedalīties braucienā, pieteikt savus auto-

mobiļus finanču ministrijas tirdznie-

cības nodaļā rakstiski vai pa tālruni
Nb 20219 ne vēlāk par š. g. 14. martu.
Pieteicami vienīgi preču automobiļi, pie

kam jāuzdod: firmas adrese un tālruņa
numurs, pieteicamo automobiļu skaits,.
tips un 1929. gada policijas numurs.
Jāpaziņo aiī, ar kādu krāvu un ar kādiem
reklāmas uzrakstiem nodomāts sūtīt au-
tomobili korso braucienā. Ja automo-
bilis brauktu tukšā, tad tas tomēr būtu
piemēroti izgreznojams. Kreisā priekšas
pusē obligātoriski piestiprināms valsts
krāsās karodziņš. Priekš katra pieteiktā
automobiļa finanču ministrijas tirdznie-
cības nodaļā izsniedz divus propagandas
nedēļas vispārējos plakātus, kuri jāpie-
stiprina pieteikto automobiļu abos sānos.
Tuvākus brauciena noteikumus izsniedz
finanču ministrijas tirdzniecības nodaļa
tālr. N° 20219.

Latvijas ražojumu propagandas
nedēļas rīcības kommisija.

Nedēļas ziņojums
par saslimšanas gadījumiem ar lipīgām

slimībām Rīgā,
ko reģistrējusi no 1929. gada 1. līdz
7. martam Rīgas pilsētas statistiskā
valde pēc ārstu paziņojumiem.

OD
m~

« B
Slimības nosaukums li??

Ki

Paratvphus —
Tvphus abdom Vēdera tifs . . 2
Tvphus exanth Izsituma tifs . —
Febris recurrens. . . . Atgulās drudzis —
Febris interm Purva drudzis . —
Morbus Heine Medin —
Eucephalitis letharg —
Variola et variolois . . Bakas .... —
Morbilli Masalas .... 5
Scarlatina Šarlaks .... 20
Tussis convulsiva . . . Garais klepus . 10
Diphteritis Difterits ... 4
Influenca Influenca ... 27
Cholera asiatica . . . Āzijas koliera .
Ervsipelas Roze ..... 3
Dvsenteria Asinssērga ..." —
Parotitis epidemica . . Ģīmja satūkums

(Mumps). . . 14
Trachoma
Mening. cerebrospin. epid \ 2
Tetanus ' ļ
Lepra Spitālība ' . '. \ —Poliomvelitis



"Tiesu
sludinājumi.

Rīgas apgabaltiesas 3. ctvilnodaļa,

uz Civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Georga un Augusta Palmu
lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas
pretenzijas, strīdi vai ierunas
pret šai tiesā 1928 g. 20. nov.
publicēto 1914. g. 25. martā
Pededzes pagastā (agrāk Lāz-
ļjerģu) mirušā Otto Andreja d.
Palma 1912. g. 14.aprīlī pie Lāz-
berģu pag. tiesas taisīto testa-
mentu, kā ari visas personas,
kurām ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Otto Palma
mantojumu vai sakarā ar šo
mantojumu, kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
parāddevējiem u. t. t. pieteikt
savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludi-
nājuma iespiešanas dienas.

Ja tas minētā termiņā nebūs
izdarīts, tad minētās 'personas
atzīs kā atteikušās no ierunām
un zaudējušas savas tiesības, bet
testamentu pasludinās par liku-
mīgā spēkā gājušu. L. JVs 2454

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29580 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—
2014. un 2079. p. un Balt. 'privāt-
tiesību kop. 2451. p. pamata, uz
Pētera Dubultapilnv.zv. adv. pal.
A. Lācgalva lūgumu uzaicina
visas personas, kurām ir kaut
kādas pretenzijas, strīdi vai ie-
runas pret šai tiesā 1929. g.
12. februāri publicēto 1917. g.
8. maijā Veļķu pagastā mirušā
Jāņa Otto d. Dubulta, 1914. g.
8. 'decembrī notariālā kārtībā
noslēgto mantojuma līgumu ar
Pēteri Jāņa d. Dubultu, kā arī
visas personas, kurām ir kaut
kādas tiesības uz mirušā Jāņa
Dubulta mantojumu vai sakarā ar
šo mantojumu, kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
parāddevējiem u. t. t., pieteikt
savas tiesības, pretenzijas 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. JVs 994

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
Priekš«ēd. v, A. Veidners.

29581 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1892. g. 16. dee. Slokas draudzē
mir.HermaņaJansona(Johansona)
ir atklāts * mantojums un uz-
aicina, kam ir uz šo manto-
jumu vai sakarā ar to, tiesības
kā mantniekiem, legatāriem,
fideikommisāriem, kreditoriem
u.t. t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 28. februārī.
29582 L. JVb 3203

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Valsts
zemes bankas lūgumu un savu
1929. g. 26. februāra lēmumu,
paziņo, ka parādniece Marija
Bruni ņš parādu pēc obligācijas
Par 3480 rb|., apstiprinātas
1883. g. 4. maijā ar JVs 578 uz
nekustamo īpašumu Madonas apr.
Jaungulbenes muižas atdalīto El-
stes JVs 62 māju, ar zemes
grām. reģ. JVs 1738 par labu
mirušā Otto fon Tranzē mant-
niekiem , ir samaksājis, bet šī
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niecei dēļ dzēšanas zemes grā-
matās , tamdēļ ka ir gājusi zu-
dumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
ndienas , kad šis sludinājums
'«Plests „VaIdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
tiktā laikā nepieteiksies, obligā-
PJu atzīs par iznicinātu un lūdzē-
J.ai dos tiesību prasīt parāda
zešanu zemes grāmatā.
. Rīgā , 1929. g. 2. martā.A? 3342. 29738b

Pri ekšsēd. v. A. Veidners.
Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Olgas-
Helenas Koka pilnvarnieka zv.
adv. Jūlija Arāja lūgumu un
savu 1929. g. 26. februāra lē-
mumu, paziņo, ka parādniece
Olga-Helena Koka parādu pēc
2 obligācijām par 900 un 5000 r.,
apstiprinātas 1905. g. 31. martā
ar N° 176 un 1913. g. 28. maijā
ar Ms 409 uz nekustamo īpašumu
Valmieras apriņķī, Kauguru mui-
žas zemnieku zemes Škesteru
mājām (1. daļa), ar * zemes
grāmatu reģ. Ns 683 par labu
pirmā — Jānim Hincenbergam
un viņa bērniem un otrā —
Eduardam Vinkleram, blanko ce-
dētas, — ir samaksājusi, bet šīs
augšā minētās obligācijas nevar
tikt izsniegtas atpakaļ parād-
niecei dēļ dzēšanas zemes grā-
matās, tamdēļ ka ir gājušas
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādītām obligācijām, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies , obli-
gācijas atzīs par iznīcinātām
un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 3397. 29740b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. gada 1. oktobrī Lielsalacas
draudzē mirušā Jāņa Jēkaba d.
Volbeta (Volberga), ir atklāts
mantojums un uzaicina, kam ir
uz šomantojumu vai sakarā ar to,
tiesības kā mantniekiem, legat.,
fideikommisārijiem, kreditoriem
u.t.t., pieteikt šīs tiesības minētai
tiesai sešu mēnešu laikā, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas
dienas.

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

Rīgā, 1929. g. I. martā.
L. JVs 3291. 29729

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūnija
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Artūra
Klausa lūgumu un savu 1929. g.
26. februāra lēmumu, paziņo,
ka lūdzējs parādu pēc obligācijas
par 2000 rbļ., apstiprinātas
1896. g. 4. novembrī ar JVs 925
uz nekustamo īpašumu Cēsu apr.
Orotožu muiž. Trotanu JVslS māj.,
ar zemes grāmatu reģ. JVs 2490
par labu Andrejam Purinām —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 42.68 dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas no-
teiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 3367. 29730b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jun.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Hugo
Ādama d. un Emmas Aleksandra
meitas laulātu draugu Taube
lūgumu un savu 1929. g. 26. febr.
lēmumu, paziņo, ka lūdzēji, ' lau-
lātie draugi faubes parādu pēc
obligācijas par 3000 rbļ., ap-
stiprinātas 1898. g. 25. sept. ar
JVs 1980 uz nekustamo īpašumu
Rīgā, II hipotēku iec, ar zemes
grām. reģ. JVs 1038 izdotas no
Arveda Fridricha d. juchtera
par labu Konstantīnam Konstan-
tīna d. f. Grevingkam, kas viņu
ir cedējis blanko un kura pār-
gājusi uz Hermani Kārļa dēla
Kampe, kā blanko cesionāru,
kas viņu ir cedējis blanko, —
ir iemaksājis tiesas depozitā
Ls 62,54 dēļ augšā minētās
obligācijas kapitāla un % dzē-
šanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,.Valdības Vēstnesī" un
aizrāda, ka ja šīs personas, no-
teiktā laikā nepieteiksies, obligā-
ciju atzīs par samaksātu un
lūdzējiem dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 3454. 29731b

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

Rigas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 2011., 2014. un
2019. p. pamata paziņo, ka pēc
1928. g. 17. oktobri Rīgā mirušā
Pētera Jāņa d. Valdmaņa ir
atklāts mantojums un uzaicina,
kam ir uz šo mantojumu , vai
sakarā ar to, tiesības kā mant-
niekiem legatāriem , fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no šī
sludinājuma iespiešanas dienas.

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

Rīgā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 3031 29728

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p. ievērojot Oskara
Freimaņa pilnvarnieka zv. adv.
jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 26. februāra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Oskars
Freimans parādu pēc obligācijas
par 8000 rb|., apstiprinātas
1896. g. 25. jūlijā ar JVs 340 uz
nekustamo īpašumu Valmieras
apr., Koškeles muižas zemnieku
zemes ,,Mikolu" mājām, ar
zemes grām. reģ. Ns 681 par labu
Kārlim Berglundam, kas viņu
ir cedējis blanko, — ir iemaksājis
tiesas depozītā Ls 160,— dēļ
kapitāla un o/ 0 dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteikties
tiesā viena mēneša laikā, skaitot
no dienas, kad šis sludinājums
iespiests ,,Vald. Vēstn." un aiz-
rāda, ka ja šīs personas noteiktā
laikā nepieteiksies, obligāciju
atzīs par iznīcinātu un lūdzējam
dos tiesību prasīt parāda dzēšanu
zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 3402. 29733b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz J926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Ņinas
Sobinovas lūgumu un savu 1929.g
26. februāra lēmumu, paziņo,
ka lūdzēja parādu pēc obligācijas
par 25000 rbĻ, apstiprinātas
1909. g. 8. maijā ar Sv. Pēterpils
komerctiesas 1909. g. 8. maija
lēmumu, uz nekustamo īpašumu
Rīgā I hip. iec. un III hip. iec.
ar zemes grām. reģ. JVsJVs 935,
939, 941, 942, 979 un 82 pai
labu Paulam Tolstojam, — ii
iemaksājusi tiesas depozitā
Ls 546,48 dēļ kapitāla un °/c
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par samaksātu
un lūdzējai dos tiesību prasīt
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 2243. 29734b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,
pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. '2060.
un 2062. p., ievērojot Pētera
Vīriņa pilnvarnieka zv. adv.
Jūlija Arāja lūgumu un savu
1929. g. 26. februāra lēmumu,
paziņo, ka parādnieks Pēteris
Vītiņš parādu pēc obligācijas
par ' 2000 rb|., apstiprinātas
1892. g. 20. janvārī ar JVs 21 uz
nekustamo īpašumu Valmieras
apriņķī, Konu muižas zemnieku
zemes* Lukstu mājām, ar zemes
grāmatu reģ. JVs 606 par labu
Kārlim Bošvechteram un kura
ar bij. Rīgas apgabaltiesas 1908.g.
13. maija lēmumu ir pārgājusi uz
Ottonu (Ottomanu) Mālmani, —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 42,67 dēļ kapitāla un <>/<?
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests ,,Valdības Vēst-
nesī" un aizrāda, ka ja šīs per-
sonas noteiktā laikā nepieteik-
sies, obligāciju atzīs par samak-
sātu.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 3398. 29735b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa,

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060.
un 2062. p., ievērojot Alfrēda
Dārznieka lūgumu un savu
1929. g. 26. februāra lēmumu,
paziņo, ' ka lūdzējs parādu pēc
obligācijas par 2000 rbļ., ap-

stiprinātas 1912. g. 28. janvārī ar
JVs 36-a uz nekustamo īpašumu
Valmieras apr., Kauguru muižas
muižu zemes dzimtsrentes grunts-
gabalu JVs 79 Kauguru muižā
Jaunpilsētā, ar zemes grām.
reģ. N» 2383 par labu Didricham
Krikelem, kas viņu cedējis
blanko, — ir samaksājis, bet ši
augšā minētā obligācija nevar
tikt izsniegta atpakaļ parād-
niekam dēļ dzēšanas zemes
grāmatās, tamdēļ ka ir gājusi
zudumā.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludi-
nājums iespiests „Vald. Vēstn."
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par iznīcinātu
un lūdzējam dos tiesību prasīl
parāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 2971. 29736b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa.

pamatojoties uz 1926. g. 10. jūn.
likumu un civ. proc. lik. 2060
un 2062. p., ievērojot Jēkaba
Origora lūgumu un savu 1929. g.
26. februāra lēmumu, paziņo,
ka parādnjeks Jēkabs Grigors
parādu pēc obligācijas par 3000 r.,
apstiprinātas 1912. g. 23. janv.
ar JVs 66 uz nekustamo īpašumu
Madonas apr., Bučauskas muižas
Kalna-Jāņa-Gribažu mājām, ar
zemes grāmatu reģ. .Ns 2117
par labu Robertam Driķim, —
ir iemaksājis tiesas depozītā
Ls 64,— dēļ kapitāla un %
dzēšanas.

Tāpēc apgabaltiesas 3. civīl-
nodaļa uzaicina visas personas,
kurām būtu tiesības uz augšā
aprādīto obligāciju, pieteik-
ties tiesā viena mēneša laikā,
skaitot no dienas, kad šis sludinā-
jums iespiests „VaId. Vēstnesī"
un aizrāda, ka ja šīs personas
noteiktā laikā nepieteiksies, obli-
gāciju atzīs par samaksātu un
lūdzējam dos tiesību prasīt pa-
rāda dzēšanu zemes grāmatā.

Rīgā, 1929. g. 2. martā.
JVs 3429. 29737 b

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

Rīgas apgabaltiesas 3. civīlnodaļa

ar 1929. gada 26. februāra
lēmumu ir atzinusi Jāzepu
(Jozefu) Zacharija dēlu F i š -
mani par maksātnespējīgu
parādnieku tirdzniecībā, kam-
dēļ iestādēm un priekšniecībām
vajadzīgs labprātīgi: 1) uzlikt aiz-
liegumu uz parādnieka nekusta-
miem īpašumiem, kā arī apķīlāt
viņa kustamo mantu, ja tāda
atrastos viņu iestāžu robežās un
2) paziņot Rīgas apgabaltiesai
par visām prasībām pret maksāt-
nespējīgo parādnieku, kā arī
summas, kas pienākas iestādēm.

Privātpersonām jāpaziņo ap-
gabaltiesai par savu parādu pra-
sībām no parādnieka, kā ari
par summām, kādas parādnie-
kam pienākas, neskatoties, vai
maksājumi notecējuši vai arī
viņu termiņš gaidāms nākamībā,
kā arī par * maksātnespējīgā ne-
kustamiem īpašumiem, kup at-
rastos viņa pārziņā uz atsevišķiem
noteikumiem.

Augšā minētie paziņojumi iz-
darāmi četru mēnešu laikā, skai-
tot no šī sludinājuma iespiešanas
dienas „Vald.Vēstn.". LJVs659/29

Rīgā, 1929. g. 4. martā.
Priekšsēd. v. A. Veidners.

29861 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civīlnodaļa,
uz lik. par teul. 77. p. pamata,
dara zināmu, ka tiesa i 929. g.
6. februārī Marijas Bērziņš, dzim.
Hanzen prasības lietā p'ret Jāni
Kristapu Bērziņš par laulības
šķiršanu aizmuguriski nosprieda
šķirt laulību, kas slēgta 1915. g.
12. februrī Orlā starp Jāni
Kristapu Bērziņu un Mariju Bēr-
ziņš, dzim. Hanzen; at|aut prasī-
tājai turpmāk saukties viņas
pirmslaulības uzvārdā ,,Hanzen ";
atļaut prasītājai doties jaunā
laulībā tūliņ pēc šā sprieduma
stāšanās likumīgā spēkā.

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. 1. martā.
JVs 43618. L. JVs 445. 29741b
Priekšsēd. b. L. Bruemmers.

Sekretāra v. Stūre.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., 61., civ. proc.
lik. 339., 366., 411., 438., 701.,
706., 711. un 718. panta pamata,
dara zināmu Jānim Ekiizam,
ka tiesa š. g. 28. janvārī aiz-
mugures nosprieda viņa laulību
ar Emīliju-Matildi Ekuzs, dzim.
Lapinskiš, šķirt. L. JVs63,29.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
Priekšsēd. v. R. Mūllers.

29748b Sekret. pal. F. Kāps.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1919. gada 30. dec. mirušā Jāņa
Jāņa d. Ļuļas (Lules) atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantniekiem, legatārijiem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šaī tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 1437/29. g. _ 29746

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz 1921. g. 1. februāra likuma
par laulību 50., civ. proc. lik.
339., 366., 411., 438., 701.,
706., 711. un 718. panta pamata,
dara zināmu Ernestam Neilandam
ka tiesa š. g. 28. janvāri aiz-
muguras nosprieda viņa laulību
ar Mariju Neilands, dzim. Biriedis
šķirt. ' L. JVs 57 29.
' Jelgavā, 1929. g. 1. martā.

Priekšsēd. v. R. Mūllers.
29749b Sekret. nal. F. Kāos.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1927. g. 22. sept. mir. Mārtiņa
Jāņa d. Ribaka atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. I. martā.
L. Ns491/29. g. 29744

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz
1905. gada 7. jūnijā- mir. Kriša
Baumeistera atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisāriem,
kreditoriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas „Valdības
Vēstnesī". L. Ns 234/29. g.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
Priekšsēdētāja v. Veiss.

29863 Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1927. gada 10. martā mirušā
Jēkabpils namīpašnieka Jura
Audr iņa atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantnie-
kiem, legatāriem, fideikommi-
sāriem, kreditoriem u. t. t. pie-
teikt savas tiesības šaī tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no sludi-
nājuma iespiešanas dienas „VaId.
Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 12B8/29. g. 29864

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011;,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz
1927. g. 18. decembrī mirušā
Penkules pagasta Aberkasu-
Abrakašu māju īpašnieka Jāņa
M i 1 1 e r a atstāto manto-
jumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fidei-
kommisāriem, kreditoriem u. 1.1.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas.

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 1135/29. g. 29865

Priekšsēdētāja v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata
uzaicina visus, kam būtu uz
1928. gada 7. maijā mir. Pētera
Jorģa d. Lazdovska atstāto man-
tojumu kādas tiesības kā mant-
niekiem, legatāriem, fideikom-
misāriem, kreditoriem u. t. t.,
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespieduma dienas
,,Valdības Vēstnesī".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 1323/29. g. 29867

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1928. g. 24. jūnijā
mirušā Zūru pag. ,,Gru|u" māju
īpašnieka Jāņa Zvaigznīta 1928.g.
23. jūnijā mājas kārtībā sastādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,VaId. Vēstn."

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

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1928. g.
7. jūlijā mirušā Jāņa Friča dēla
Grīnberga atstāto mantojumu
kādas tiesības kā mantniekiem,
legatāriem, fideikommisārijiem,
kreditoriem u. 1.1., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald.Vēstn.".

Termiņā nepieteiktās tiesības
ieskatīs par spēku zaudējušām.

Jelgavā, 1929. g. 2. martā.
L.'Ns 1287/29. g. 29866

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1923. g. 12. nov.
mirušās Marijas Anša m. Vītiņš,
dzim. Remes mājas kārtībā
1920. g. 15. augustā Matkules
pag. Kerkenu mājās satsādīto
testamentu, pieteikt savus strīdus
un ierunas šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."

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

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 581/29. 29862b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1928. g. 21. jūnijā
mirušā Ventspils namīpašnieka
Emīla-Kārļa Rogala 1924. g.
12. jūnijā pie Ventspils notāra
A. Suleka-Freimaņa publiskā kār-
tībā sastādīto trstamentu, pie-
teikt savus strīdus un ierunas
šai tiesai sešu mēnešu laikā,
skaitot no sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Vald. Vēstn.".

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

Jelgavā, 1929. g. 4. martā.
L. JVs 1363/29. 29958b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabaltiesa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.—
2014., 2079. un priv. lik. 2451. p.
pamata, uzaicina visas personas,
kurām būtu kādi strīdi vai
ierunas pret 1928. g. 11. augustā
mirušā Ventspils apriņķa Sarkan-
muižas pagasta zemesgabala īpaš-
nieka Ādolfa - Oskara Postnieka
1927. g. 20. septembrī pie Vents-

pils notāra A. Suleka-Freimaņa
sastādīto testamentu, pieteikt sa-
vus strīdus un ierunas šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī".

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

Jelgavā, 1929. g. 4. martā.
L. JVs 1340/29. 29959b

Priekšsēd. v. Veiss.
Sekretārs Mittelhofs.

Jelgavas apgabali, reģistrāc. nod.,
pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 21. febr.
atklātā sēdē nolēma: koopera-
tīvu biedrību reģistra pirmajā
daļā, 81. numurā, otrā nod.
atzīmēt, ka ar Liel-Švitenes pa-
tērētāju biedrības 1928. g.
6. maija pilnas biedru sapulces
nolēmumu pārgrozīti šīs bie-
drības statūti un nosaukums.
Biedrība sauksies turpmāk par
Svitenes patērētāju biedrību.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Svitenes pag. L. JVs 183/20,.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
29750b Nod. pārzinis Veiss.

Sekretāra p. i. M. Helmanis.

Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.,
pamatodamās uz civ. proc. lik.
146071 . panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g. 21. febr.
atklātā sēdē nolēma: reģistrēt
Tumes lauksaimniecības biedrību
ievedot viņu kooperatīvu sa-
biedrību reģistra pirmajā daļā.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Tumes pag. ,.Pilsarājos".

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
L. JVs 33. 29752b

Nodaļas pārzinis Veiss.
Sekretāra p. i. M. Helmanis



2) 1904. g. 10. sept. ar Ns 215
nostiprinātas obligācijas par
2000 kr. rbļ. + % == 3200 kr. rbļ.
= Ls 42,67; 3) 1904. g. 13. okt.
ar Ns 217 nostiprinātas obligācijas
par 3000- kr. rbļ. + °/0" =
4800 kr. r. = Ls 64,— ; 4) 1905. g.
16. sept. arNs 4 nostiprinātas obli-
gācijas par 1000 kr. rbļ. + % =-,
1600 kr. rbļ. = Ls 21,34. '

1929. g. 27. februārī.
Ns 118. 29657b

Miertiesnesis (paraksts).

Jelgavas apgabalt. reģistrāc. nod.,
pamatodamās uz 1923. g. 18. jūl.
lik. par biedrībām, savienībām
un politiskām organizācijām
17. panta paziņo, ka minētā
tiesa civīlnodaļas 1929. g.21. febr.
atklātā sēdē nolēma: reģistrēt
Remtes mednieku biedrību ie-
vedot viņu to biedrību reģistra
pirmajā da|ā, kurām nav peļņas
iegūšanas mērķa.

Biedrības valdes sēdeklis at-
rodas Remtes pag. L. Ns 34.

Jelgavā, 1929. g. 1. martā.
29751b Nod. pārzinis Veiss.
_Sekrētārajxj. M. Helmanis.

uiepajas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz civ. proc. lik. 146071 . p.
pamata paziņo, ka ar viņasl929.g.
21. februāra lēmumu ' pārreģi-
strēti Saldus piensaimnieku sa-
biedrības statūti, par ko ir
ievesti kooperatīvu sabiedrību
un viņu savienību reģistra I daļā,
52. lapā (no 1922. g.) atzīme.

Valdes sēdeklis atrodas Saldū.
Liepājā, 1929. g. 2. martā.

Ns 19/29. 29753b
Nod. pārzinis A. Kiršfelds.

Sekretāra v. (paraksts).

Liepājas apgabalt. reģistrāc. nod.,
uz likuma par biedrībām, sa-
vienībām un politiskām organi-
zācijām 17. panta pamata, paz-
ziņo, ka ar viņas 1929: g. 21. febr.
lēmumu reģistrētā: Lutriņu pag.
un apkārtnes biškopības biedrība
,,Bite" ievesta bezpeļņas bie-
drību un viņu savienību reģistra
I daļā.

Valdes sēdeklis atrodas Lutriņu
pagastā. Ns 18. 29754b

Noda|as pārzinis A. Kiršfelds.
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293., 295.,
298., 301., 309. un 311. p. pamata
Eduarda Antona d. Kapilinskija
prasības lietā pret Antonu Jāņa
dēla Romanovski par īpašuma
tiesībām, uzaicina Antonu Jāņa
dēla Romanovski, kura dzīves
vieta prasītājam nav zināma,
četru mēnešu laikā no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn." ierasties šai tiesā saņemt
norakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātais minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņa klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzfves vietu Daugavpilī neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā. L. Ns 856p,/29.

Daugavpilī, 1929. g. 1. martā
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

29735b Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,
uz lik. par laulību 77. p pamata,
dara zināmu, ka tiesa 1929. g.
21. februārī, Viktorijas Aloiza m.
Līpiņš prasības lietā pret Pēteri
Jura d. Lipinu par laulības
šķiršanu, aizmuguriski nosprieda:
1914. g. 4. novembri starp prasī-
tāju Viktoriju Aloiza m. Līpiņš
un atbildētāju Pēteri Jura d.
Lipinu Rēzeknes Rom. -katoļu
draudzes baznīcā noslēgto laulību
šķirt uz laulības likuma 50. p.
pamata; šinī laulībā 1915. g.
14. oktobri dzimušo meitu Jev-
geņiju atstāt mātes audzināšanā.;
šo spriedumu izsludināt ,,Vald.
Vēstn.".

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

Daugavpilī, 1929. g. 1. martā.
L. Ns 651p/29. 29756b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. (paraksts).

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,

uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2479. p. pamata, uz-
aicina visus, kam būtu uz 1914. g.
29. septembrī mirušās Ale-
ksandras Pētera m. Blašons
atstāto mantojumu kādas tie-
sības kā mantiniekuem, lega-:
tāriem, fideikommisāriem, kredi-
toriem u. t. t., pieteikt savas
tiesības šai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
Terminā nepieteiktas tiesības ie-
skatīs * par spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 1. martā.
L. Ns 1132/29. 29757b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai,ka viņas atklātā
tiesas sēdē 1928. g. 27. oktobrī
uz Miķeļa Grigorija d. Strogo-
nova lūgumu Makars Grigorija d.
Strogonovs atzīts par garā vāju
un uzdots Maltas pag. padomei

: iecelt aizbildnību par garā vājo
Makaru Grigorija d. Strogonovu
viņa tiesību aizstāvēšanai un

mantas apsargāšanai.
Daugavpilī, 1929. g. 28. febr.

L N"o 2019a/28. 29645b
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. R. Tirkovskis.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 293.. 295.,
298., 301., 309. un 311. p. pa
Haima-Leiba Ābrama d. Avina
prasības lietā pret Joseli un
Pinchusu Ābrama d. d. Aviniem
un Haju Ābrama m. Muškins
par mantošanas - īpašuma tie-
sībām uzaicina Haju Ābrama m.
Muškins, kuras dzīves vieta prasī-
tājam nav zināma, četru mēnešu
laikā no šī sludinājuma iespie-
šanasdienas ,.Valdības Vēstnesī",
ierasties šai tiesā saņemt no-
rakstus no prasītāja iesūdzības
raksta, pielikumiem un uzdot
savu dzīves vietu Daugavpilī.

Ja aicinātā minētā laikā ne-
ieradīsies personīgi vai caur piln-
varnieku, lietu noliks uz tiesas
sēdi un izspriedīs bez viņas klāt-
būtnes. Ja ieradīsies, bet savu
dzīves vietu Daugavpili neuzdos,
aicinājumus uz tiesas sēdi un
visus pārējos papīrus atstās tiesas
kancelejā.

Daugavpilī, 1929. g. 2. martā.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. E. Kaņeps.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa,

paziņo vispārībai, ka viņas atklātā
tiesas sēdē 1928. g. 5. oktobrī
uz Silvestra Jāzepa d. un Niko-
laja Jāņa d. Šustiku lūgumu
Jānis Jevdokima d. Budins atzīts
par atrodošos bezvēsts prom-
būtnē un uzdots Istras pag.
padomei iecelt aizbildnību par
bezvēsts promesošo Jāni Jevdo-
kima d Budinu viņa tiesību
aizstāvēšanai un mantas ap-
sargāšanai.

Daugavpilī, 1929. g. 4. martā.
L. Ns 2147a/28. 29961b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. R. Tirkovskis.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa

paziņo vispārībai, ka 1927. g.
20. novembrī mirušā Izidora
Jura d. Cakuļa 1927. g. 17. nov.
sastādītais privāttestaments ai
apgabaltiesas 1928. g. 12. nov.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 26. febr.
L. Ns 1196a/28. 29102b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J.Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
19. martā mir. Staņislava Kai-
tāna (Kajetāna) d. Lapkovska
1928. g. 24. febr. sastādītais
privāttestaments ar apgabaltiesas
1929. g. 7. janvāra lēmumu
apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 28. febr.
L. Ns 361a/29. 29647b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civilnodaļa,
uz civ. proc. lik. 1967., 2011.,
2014. un 2079. p. pamata uz-
aicina visus, kam būtu uz 1915. g.
22. februrī mirušā Jāzepa (Osipa)
Vavilova d. Amosejeva atstāto
mantojumu kādas tiesības kā
mantiniekiem, legatāriem, fidei-
kiommisāriem, kreditoriem u. 1.1.
pieteikt savas tiesības šai tiesai
sešu mēnešu laikā, skaitot no
sludinājuma iespiešanas dienas
,,Valdības Vēstnesī". Termiņā
nepieteiktas tiesības ieskatīs par
spēku zaudējušām.

Daugavpilī, 1929. g. 28. febr.
L. Ns 1684a/29. 29650b

Priekšsēd. b, A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1928. g.
23. jūlijā mirušā Antona Jāņa d.
Vindeļa 1928. g. 27. jūnijā sa-
stādītais notariālais testaments
ar apgabaltiesas 1928. g. 21. dec.
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 27. febr.
L. Ns 2919a/28. 29305b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1925. g.
20. decembrī mirušā Ādama Do-
nata d. Kovaļevska 1925. g.
7. decembrī sastādītais privāt-
testaments ar apgabaltiesas
1925. g. 19. novembra lēmumu
apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 28. febr.
Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.

Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
23. aprīlī mirušā Antona Jāņa d.
Žogota, 1927. g. 4. aprīlī sastādī-
tais privāttestaments ar apgabal-
tiesas 1928. g. 10. dec. lēmumu
apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 28. febr.
L. Ns 1989a/28. 29648b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Latgales apgabalt. 1. civīlnodaļa
paziņo vispārībai, ka 1927. g.
7. septembrī mir. Jāņa Jura d.
Stabulnieka 1927. g*. 6. sept.
sastādītais privāttestaments ar
apgabaltiesas 1928. g. 26. nov!
lēmumu apstiprināts.

Daugavpilī, 1929. g. 28. febr.
L. Ns 683a,28. 29649b

Priekšsēd. b. A. Strazdiņš.
Sekretāra v. J. Tiltiņš.

Zemes grāmatu atjaunošanas
kommisija,

uz Eduarda Augusta dēla Stru-
žela lūgumu par nekustamas
mantas, sastāvošas no Stivku
sādžas zemniekiem piešķirtās ze-
mes viensētas Ns 5, platībā 4 de-
setīnas 531 kv. asis un esošās
Rēzeknes apriņķa, Varakļānu pa-
gasta, Stivku sādžas zemes ro-
bežās, ievešanu zemes grāmatu
reģistri, — uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kādas tiesības uz
minēto nekustamo mantu, ie-
sniegt kommisijai par to paziņo-
jumu 4 mēnešu laikā, skaitot no
izsludināšanas dienas ,.Valdības
Vēstnesī", pretējā gadījumā ne-
pieteiktās tiesības skaitīsies par
iznīcinātām un minētais lūdzējs
varētu tikt ievests Latgales zemes
grāmatu reģistri pa norādītās
nekustamās mantas īpašnieku
bez kādiem aprobežojumiem ar
neapstrīdamas pārdošanas un hi-
potēkarisku apgrūtinājumu tie-
sībām. Ns 1176.

Daugavpili, 1929. g. 28. febr.
Kommis. priekšs. E. Helvichs.
29306ē Sekr.-darbv. J. Strazds.

Rīgas 6. iec. miertiesnesis,
paziņo, ka 1929. g. 23. janvāri
Moisējs Lifšics iesniedzis prasības
sūdzību Ls 277,— apmērā pret
mir. Haima Kamenkoviča manto-
juma masu, kuras aizgādņa Merka
Kamenkoviča adrese prasītājam
nav zināma, kamdēļ uz prasītāja
lūguma un uz civ. proc. lik.
74., 75., 298., 309.—311. p.
pamata miertiesnesis uzaicina
Marku Kamenkoviču četru mē-
nešu laikā no šī sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Vald. Vēstn."
ierasties miertiesneša kamerā
Rīgā, " Andreja Pumpura ielā
Ns 1, vai paziņot miertiesnesim
savu adresi.

Ja Marks Kamenkovičs ne-
ieradīsies un savu adresi minētā
laikā nepaziņos, pavēstes un
uz viņu attiecošies raksti tiks
atstāti * tiesas kancelejā, bet lieta
tiks izspriesta bez viņa.

Rīgā, 1929. g. 28. * februārī.
Cv. Ns 170. 29307t

Miertiesnesis' (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 . p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā 'Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā pēc hip.
parādu nolīdzināšanas, iemaksāto
naudu pēc prasību dokumentiem,
nostiprinātu uz Rīgas apriņķa
Bulduru muižas gruntsgabalu
Ns 10, hip. Ns 1581 1) 1901.- g.
16. aug. ar Ns 157 nostiprinātas
obligācijas par 1500 kr. rbļ.-fco/2550 kr. rbļ. = Ls 34',—;

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 . p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
sekošiem prasību dokumentiem,
nostiprinātiem uz Rīgas apriņķa
Bulduru muižas zemes gabalu
Ns 103 hip. Ns 1879: 1) 1906. g.
,18. maijā arNs 71 nostiprinātas
obligācijas par 1500kr. r. 4- °/0 =
2625 kr. rbl. == Ls 35— un
2) 1908. g. 11. sept. ar Ns 190
nostiprinātas obligācijas par 1500
kr. rbļ. + °/0 = 2550 kr. rbļ. =
Ls 34,— . Ns 120.

1929. g. 27. februārī.
29658b Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032. p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties * viņa
kamerā Bulduros, Rēzeknes p*r.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar °/0 pēc
sekošiem prasību dokumentiem,
nostiprinātiem uz Rīgas apriņķa
Bulduru muižas zemes gabalu
Ns 35 hip. Ns 23: 1) 1881. g.
11. aug. ar Ns 58 nostiprinātas
obligācijas par 2000 kr. rbļ. 4- °/r
= 3200 kr. rbļ. = Ls 42,67 un
2) 1881. g. 12. nov. ar Ns 59 no-
stiprinātas obligāciias par 2000
kr. rbļ. 4- % = 3200 kr. r. =Ls 42,67. j\b 117

1929. g. 27. februārī.
29659b Miertiesnesis (paraksts).

Alšvangas pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas
iekšzemes pasi Ns 89 ar ļāzepa
Andreja d. Sīļa vārdu. ižd. no
Alšvangas pag. valdes 1920. g.
27. februārī. 29063b

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 . p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā 'Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar °/0 pēc
sekošiem prasību dokumentiem,
nostiprinātiem uz Rīgas apriņķa
Bulduru muižas zemes gabalu
Ns 31 hip. Ns 1462: 1) 1906. g.
17. aug. ar Ns 119 nostiprinātas
obligācijas par 5000 kr. rbļ. 4- %
= 8000 kr. rbļ. = Ls 106,67 un
2) 1915.g. 29.janv. ar Ns 7 prasību
nodroš. atzīmes par 1950 kr. rbļ.
4- % = 31,20 kr. rbļ. =
Ls 41,60. Ns 121

1929. g. 27. februāri.
29660b Miertiesnesis (paraksts).

Preiļu iec. miertiesnesis, Preiļos,
pamatodamies uz civ. proc. lik.
X sēj. 1239. p. un civ. pr. lik.
1401. p. uzaicina 1921. g. 6. aug.
mirušā Grigora Usana mantnie-
kus pieteikt savas mantojuma
tiesības uz atstāto no mirušā
Vārkavas pag. Obšinska kustamu
un nekustamu īpašumu augš-
minētam miertiesnesim sešu mē-
nešu laikā, skaitot no šī sludinā-
juma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstn.".
29309o Miertiesu, v. i. (paraksts).

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesuizpildītājs paziņo, ka 1929 ™
18. martā, pulksten IIcji"|Rīga, Elijas ielā Ne 4, pārd^11 izsolē Hilela Heršica kustamomantu, sastāvošu no gultām unnovērtētu par Ls 700.

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

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
39375 Tiesu izpild. V. Strauss.

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032. p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozītā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
sekoša prasības dokumenta, no-
stiprināta uz Rīgas apriņķa
Bulduru muižas zemes gabalu
Ns 92-a hip. Ns 118 no 1901. g.
7. dec. ar Ns 229 nostiprinātas
obligācijas par 3500 kr. rbļ. 4- %
= 5600 kr. rbļ. = Ls 74,67.

1929. g. 27. februārī. '
Ns 116. 29661b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032 . p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa sdepozītā, pēc hipo-
tēkārisko ^ parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
sekoša prasības dokumenta, no-
stiprināta uz Rīgas apriņķa
Slokas muižas zemes gabalu
Ns 124 hip. Ns 1508 no 1909. g.
13. apr. ar Ns 97 nostiprinātas
obligācijas par 2000 kr. rbļ. 4- %
= 3200 kr. rbļ. = Ls 42,67.

1929. g. 27. februārī.
Ns 115. . 29662b

Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1460.p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
sekoša prasības dokumenta, no-
stiprināta uz Rīgas apriņķa Slokas
muižas zemes gabalu Ns 84 hip.
Ns 1473 no 1900. g. 6. marta ar
Ns 41 nostiprinātas obligācijas
par 3000 kr. rbļ. +% = 4800 kr.
rbļ. = Ls 64.

1929. g. 27. februāri. Ns 119.
29663o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032.p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
sekoša prasības dokumenta, no-
stiprināta uz Rīgas apriņķa Slo-
kas muižas zemes gabalu Ns 30
hip. Ns 706 no 1895. g. 4. aug.
ar Ns 110 nostiprinātas obligācijas
par 2000 kr. rbļ. + % = 3000 kr.
rbļ. = Ls 40.

1929. g. 27. februārī. Ns 122.
29664o Miertiesnesis (paraksts).

Rīgas apr. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 146032.p.
uzaicina kreditorus vai viņu tie-
sību ņēmējus ierasties viņa ka-
merā Bulduros, Rēzeknes prosp.
Ns 6, saņemt no Valsts zemes
bankas viņa depozitā, pēc hipo-
tēkārisko parādu dzēšanas ie-
maksāto naudu līdz ar % pēc
sekoša prasības dokumenta, no-
stiprināta uz Rīgas apriņķa Slo-
kas muižas zemes gabalu ' Ns 21
hip. Ns 1157 no 1915. g. 20. janv.
ar Ns 10 nostiprinātas obligācijas
par 2500 kr. rbļ. 4- % = if)00 kr.
rbļ. = 3500 kr. rbļ. = Ls 46,67.

1929. g. 27. februāri. Ns 123.
29665o Miertiesnesis (paraksts).

Valmieras apr. 4. iec. mierties-
nesis, uz civ. proc. lik. 146029. un
turpm. p. pamata paziņo, ka
Irma Bērztīss ir iemaksājusi
miertiesneša depozitā uz mir.
Lība Spriča d. Ozola 1925. g.
28. jūlija testamenta pamata
sekošās summas par labu: 1) Pē-
terim Spriča d. Ozolam Ls 500,
2) Lienei Spriča m. Lūkins, dzim.
Ozols Ls 100, 3) Marijas Spriča m.
Orīte, dzim. Ozols mantniekiem
Ls 60, 4) Ilzes Spriča m. Bērziņ,
dzim. Ozols mantniekiem Ls 60,
kopā Ls 720.

Augšminētās personas tiek uz-
aicinātas saņemt iemaksāto naudu
miertiesneša kancelejā, Rūjienā.

1929. g. 28. februārī. Ns 368.
29685o MiertiesnesisV. Bērsons.

Latgales apgabaltiesas Zilupes
iec. miertiesnesis, saskaņā ar
savu šā gada 27. februāra lēmumu
un pamatodamies uz civ. proc.
lik. X sēj. I. d. 1239. p. un civ.
proc. lik. 1401. p. paziņo, ka
pēc 1924. g. 20. martā mirušā
Donata Jāzepa d. Avseja ir pa-
licis mantojums: zeme un ēkas,
kas atrodas Ludzas apr. Istras
pag. ,,Iljonki" folvarkā, un uz-
aicina visus, kam uz šo manto-
jumu būtu.kādas tiesības,'pieteikt
viņam sešu mēnešu laikā, skaitot
no sludinājuma iespiešanas dienas
„Vald. Vēstn.". Ns 49-bl.

Zilupē, 1929. g. 28. februāri.
29311o Miertiesn. v. i. (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Ludzas
2. iec. miertiesnesis, pamatoda-
mies uz savu š. g. 21. februāra
lēmumu un saskaņā ar civ. lik.
X sēj. 1. d. 1239. p. un 1241. p.
un civ. proc. lik. 1401. un 1402. p.
uzaicina 1920. g. 22. jūlijā mirušā
Danieļa Kazimira d. Malaka
mantniekus pieteikt sešu mēnešu
laikā, skaitot no sludinājuma
iespiešanas dienas, savas man-
tošanas tiesības uz minētā
Malaka mantojumu, atrodošos
Mērdzenes pagasta Stepanu ciemā
un sastāvošu no nekustamas
mantas.

Pēc minētā termiņa notecē-
šanas nekādi pieteikumi netiks
pieņemti. Bl. 1. Ns 35.

Ludzā, 1929. g. 28. februāri.
29666o Miertiesnesis Konrāds.

Nogales pagasta tiesa,
Talsu apriņķī, pamatojoties uz
savu lēmumu no 1929. g. 6.febr.,
izsludina atklātībai, ķa Nogales
pagastā Kaltenē dzīvojošie So-
fija un Jānis laulāti draugi
Dambekalni vēlas pieņemt bērna
vietā — adoptēt Irtngardes-Olgas
Mednis 1926. g. 1. augustā dzi-
mušo meitiņu Ievu Mednis, pie-
šķirot adoptējamai visas liku-
mīga bērna tiesības. Personām,
kurām būtu pret šo adopciju
kādi iebildumi, tie jāpieteic šai
pagasta tiesai 6 mēnešu laikā,
skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"
trešo reizi. Pēc minētā termiņa
notecēšanas nekādi iebildumi ne-
tiks ievēroti un adopcija tiks no
pagasta tiesas apstiprināta.

Nogalē, 1929. g. 6. febr. 2
Nogales pag. tiesas priekšsēd.

27030z (paraksts).
Darbvedis J. Steins.

Rīgas apgabaltiesas 5. iec. tiesu
izpildītājs, paziņo, ka 1929. g.
25. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Miera ielā Ns 6, tiks pārdota
Oskara Ozoliņa kustama manta,
sastāvoša no vienām amerikāņu
izbraucamām kamanām un no-
vērtēta par Ls 400,—.

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

Rīgā, 1929. g. 18. februāri.
Tiesu izp. O. Stellmachers.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs špaziņo, ka 1929. g.
15. martā, pīkst. 12 dienā,
Rīgā, Kroņu ielā Ns 15, dz. 2,
pārdos I un II torgos Kārļa
Veide kustamu mantu, sastāvošu
no vieni brūna zirga u. c. no-
vērtētu par Ls 1137,—.

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

Rīgā, ' 1929. g. 1. martā.
30222b Tiesu izp. J. Grinios.

Rigas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
19. martā, pīkst. 10 dienā, Rīgā,
Matīsa ielā Ns 44, pārdos Kristīnei
Dalbiņš kustamu mantu, sastā-
vošu no mēbelēm, novērtētu par
Ls 330,—.

Izzināt sarakstu, novērtējumu,
kā ari apskatīt pārdodamo mantu,
vārēs p'ārdošanas dienā uz vietas.

Rīgā, 1929. g. Ļ martā.
30221b Tiesu izp. J. Grīnios.

Rīgas apgabaltiesas 8. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. g.
16. martā, pīkst. 12 dienā, Rīgā,
Kr. Barona ielā Ns 136, pārdos
Metālrūpniecības akciju sabiedr.
,,Stars" kustamo mantu, sastā-
vošu no vienas lielas dzelzs
virpas, novērtētu par Ls 550.

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

Rīgā, 1929. g. 8. martā.
30377 Tiesu izpild J. Grīnios.

Iekšlietu ministrijas pasu nod.
izsludina par nederīgu Jāzepa
Aleksandroviča nozaudēto iekšz.
pasi Ns 259141, izd. 1925. g.
4. sept. Rīgas prēf. 30214b

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs paziņo, ka 1929. »
19. martā, pulksten 1] dieni"
Rīgā, Lāčplēša ielā jvjb 94'
pārdos II izsolē Zaula Qin s '
burga kustamo mantu, sastāvošu
no naudas skapja un kumodes
un novērtētu par Ls 220.

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

Rīgā, 1929. g. 7. martā.
30376 Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ns 122, paziņo-
1) ka Latvijas hipotēku bankas
prasībā, par Ls 6020,68 ar 0/
un izdev. pret Andreju Reimani
pēc Rīgas apgabaltiesas 3. civ.
nod. pavēles un Latvijas bankas
prasībās par Ls 6000,— ar o/nun izdev. pēc izpildurakstu
izdotiem uz obligāciju pamata
1929. g. 23. maijā, pīkst. 10 rītā]
Rīgas apgabaltiesas civīlnodaļas
sēžu zālē otros publiskos torgos
tiks pārdoti Andreja Reimaņa
nekustami īpašumi, kuri atrodas
Rīgas patrimoniāl apgabalā, Sa-
lacas ielā Ns 15 un Ns 14-a
V hipot. iec. ar zemes grāmatu
reģistra Ns 300 un 352, (grupā 72,
grunts Ns 41 un 16) un sastāv
no pilsētas dzimtsrentes grunts-
gabaliem, platībā pavisam kopā
1224 kv. asis ar uz viņiem at-
rodošamies ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 5000,—;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 15.400 kā ari
pēc pirkšanas līguma Ns 789
Kristīnei Pētersons līdz viņas
nāves dienai ir tiesība uz dzīvokli
un līgumā minētiem alimentiem.
Solīšana sāksies piemērojoties civ.
proc. lik. 1871. un 1885. p.;

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

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

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

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

Rīgā, 1929. g. 5. martā.
30373b Tiesu izp. V. Strauss.

Rīgas apgabaltiesas 9. iec. tiesu
izpildītājs, kura kanceleja atrodas
Rīgā, Marijas ielā Ns 122, paziņo:

1) ka firmas G. V. Thorston
un Co. a/s. prasībā Ls 24874,30
ar 0/0 pret Eduardu Nagelu
pēc tiesas hipotēkas, 1929. g.
23. maijā, pīkst. 10 rītā, Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē publiskos
torgos tiks pārdotsEduardaNagela nekustams īpašums, kurš
atrodas Rīgā, Kokneses pro-
spektā, Meža parkā, V hip. lec
ar zemes grāmatu reģ. Ns 1452,
(grupā 84, grunts Ns 188) un

sastāv no Grāvju muižas dzimts-
rentes gruntsgab. 7498, 8 kv. m
platībā, ar uz tā atrodošam
ēkām;

2) ka īpašums publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 9000,—;

3) ka īpašums apgrūtināts ar
hipotēku parādiem par Ls 24000;

Solīšana sāksies piemērojoties
civ. proc. lik. 1871. p.;

4) ka personām, kuras veļas

pie torgiem dalību ņemt, Jā-
iemaksā zalogs — desmitā daļa
no apvērtēšanas summas un

5) ka zemes grāmatas uz s0

īpašumu tiek vestas R'gas'v? i
mieras zemes grāmatu nodaļa.

Personām, kurām ir kadas

tiesības uz pārdodamo 'Pasu.''
kas pārdošanu nepielaiž, tādas
tiesības jāuzrāda līdz pārdošanas
dienai. . tVisi papīri un dokumenti , a

tiecošī uz pārdodamo īpas 111"'*
ir ieskatāmi Rīgas apgabalties*-
3. civīlnodaļas kanceleja.

Rīgā, 1929. g. 0. marta.

30374b Tiesu izp. V.Stmisl'
ii. 1?rvaiu

Jaungulbenes pag. *

sludina par nederīgu nozaua
kara klans, apliec. Ns 1<*g
ar Alfrēda Vīksniņa vardu, » ?

no Jaunlatgales kara apr. pr
1925. g. 10. novembrī. MļzL

Madonas apr. pr-ka 2. Ieej*

izsludina par nederīgu «ozauu
Latvijas pasi Ns 1740 ar HJj
Osvalds Pētera d. btra
(Strads) vārdu, izd. no Ma*»
iec. polic. pr-ka 1924. g. ^-



•elgavas apgabaltiesas Jelgavas

Jētas tiesu izpildītāja v. _ i.
Lzino, ka ša gada 10. janvāra

Valdības Vēstneša" 8. numurā
^sludināto Bertmejam Ermaņa d.
Pīlnianim piederošo Biržu pag.
Bancan-Pīlman Ns 133" māju

ar zemes grāmatu reģ. Ns 1214
vārdošana publiskā izsolē 1929. g.

j3. martā, pīkst. 10 rītā.,
atcelta.

Jelgavā, 1929. g. 7. martā.
<in907b Tiesu izp. K- Burdais.

Valsts zemes bankas
Valmieras nod., atrod. Valmierā,
Diakonāta ielā Ns I, pama-
tojoties uz 1925. g. 29. maija
likumu par aizdevumu nodrošinā-
šanu, ieķīlājot tiesības uz lauku
nekustamu mantu, un 1926. g.
31. marta papildinājumu pie šī
likuma, paziņo, ka: Valsts zemes
bankas aizdevumu piedzīšanai

1) Jaunburtnieku pag. valdes
telpās 1929. g. 22. aprīlī,
pulkst. 10 dienā,

pārdos atklātā vairāksolīšanā
tiesību uz saimniecību ar ēkām,
meliorācijām un citiem zemes pie-
derumiem, kura atrodas Val-
mieras apriņķī, Jaunburtnieku
pagastā, Seķii muižas jauns.
Ns 17 F ,,Zīles" un ir piešķirta
Grūbem Tenim (skat. „Zemes
Ierīcības Vēstn." Ns 84 lapas
pusē 11 ar kārtas Ns 45811).

2) Saimniecība sastāv no:
a. zenies konnlat. 2fi.77 ha

b. ēkām: 1) dzīvojamās ēkas,
kūts un pirts.

3) Solīšana sāksies no Ls 1700.
4) Izsolē varēs piedalīties per-

sonas, kuras līdz izsoles sākumam
nodos izsoles noturēšanai piln-
varotam Valsts zemes bankas
pārstāvim: a) drošības naudu '/&
nq trešā pantā minētās summas,
t. i. Ls 340, D) Centrālās zemes
ierīcības komitejas atļauju, ka
pircējam atļauts iegūt no valsts
zemes fonda iedalītu saimniecību.
Lūgumi dēļ atļaujas piedalīties
izsolē jāiesniedz Centrālai zemes
ierīcības komitejai vismaz divas
nedēļas pirms izsoles dienas.

5) Tiesību ieguvējam tūliņ pēc
izsoles beigām, jāpapildina ie-
maksātā drošības nauda līdz >/5
no nosolītās summas. Pārējās
4 /5 jāiemaksā Valsts zemes bankai
ne vēlāk kā divas nedēļas pēc
izsoles.

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

1929. g. 9. martā. Ns a 31329
Valsts zemes bankas

30355 Valmieras nodaļa.

Mežu departaments
pārdos jauktā izsolē 1929. g. 25. martā, pulksten 12, Liepājā, prefektūras telpās, Skrīveru ielā Ns 7,

saimnieciskā kārtā sagatavotos materiālus:
Aizputes virsmežniecībā: Ls

vien. Ns 1 Uz Sakas upeskrasta apm. 912,87 steri priedes kluču 2,14 un 2,44 m gari . .
uz virsmežniecības „ 66,98 „ egles kluču 2,14 un 2,44 m gap . . .
un ostas valdes krau ,, 431,49 ,, stutmalkas, mizotas 2,14 un 2,44m gari
tuvem, 2 km uz aug ,, 1257,82 ,, . „ nemizotas 2,14 un 2,44 m gar. 56000
šu no Pāvilsostas, „ 25,01 ,, papīrmalkas, nemizotas 2,14 un 2,44m g.
pie Upes muižas „ 1327,50 mpriedes balku (3330 gab.)

140,32 megles ba|kii ' ( 363 „ )
Ns 2 Uz Tebras upes kra- apm. 9,76 steri priedes kluču 2,14 un 2,44 m gari. . .

sta uzvirsmežniecī- ,, 8,54 ,, egles kluču 2,14 un 2,44 m. gara . . .
baskrautuves llkm ,, 6,36 ,, stutmalkas mizotas 44 m. gara ....
uz augšu no Pāvil- ,, 147,13 ,, stutmalkas nemizotas 44 m gara . . . 15000ostas, pie Smikšu ,, 16,16 ,, papīrmalkas mizotas 44 m gara . . . "^^
muižas ,, 54,90 ., papīrmalkas nemizotas 44 m gara . .

485,89 mpriedes baļķu (643 gab.)
99,30 „ egles baļķu '(230 gab.)

Ns 3 Uz Tebras upes kra- apm. 144,01 steri priedes k'hiču 2,14 un 2,44 m gafi . .
sta uz virsmežniecī- „ 30,01 ,, egles kluču 2,14 un 2,44 m gari . . .
has. krautuvem pie ,, 14,64 ,, stutmalkas mizotas 2,44, m gara . . .
Braša mājām unAp- ,, 489,59 ,, stutmalkas nemizotas 2,44 m. gara . . 28OOOriku novadā kv.NsSI ,, 62,22 ,, papīrmalkas, mizotas 2,44 m gaj-a . .
—15 un 17 km at- ,, 240,43 ,, papīrmalkas, nemizotas 2,44 m gara
tālumā no Pāvil- ,, 8,52,75 mpriedes baļķu (1260 gab.)
ostas „ 98,88 megles baļķu '(171 gab.)

Nīcas virsmežniecībā.
vien. Ns 1 Izvesti uz Bārtas upes ,, 120,29 steri mizotas stutmalkas ļ

krastaDūkupa krau ,, 8,54 ,, nemizotas stutmalkas
tuvikv. Ns78 „ 163,61 „ mizotas papīrmalkas 1 2350

,, 8,94 m(109 gab.) priedes un egles kluči 2,46 ml
gari '

„ Ns 2 Izvesti uz Bārtas upes ,, 248,18 m(467 gab.) skuju koku ba|ku \ ~ov>krastaDūkupa krau- „ 2,27 m(165 gab.) egļu kārtis . . ' I w

tuvi kv. Ns 78
,, Ns 3 Izvesti pieBārtas sta- ,, 23,22 m(115 gab.) apses kluču \ fi4n

cijas „ 3,13 m(26 gab.) bērza kluču \ 04U

vien. JMš 4 Izvesti uzBārtasupes ,, 196,00 ,, mizotas stutmalkas
Plostnieka un Trī- ,, 160,00 ,, nemizotas stutmalkas
nīša māju krautu- ,, 183,00 „ mizotas papīrmalkas ^^^vēmkv. Ns95 „ 170,00 „ nemizotas papīrmalkas wau

,, 47,19 m(475 gab.) priedes un egles kluču 2,46 m
gari

vien. Ns 5 Izvesti uzBārtasupes ,, 1212,62 m(1728 gab.) skuju koku baļķu \ OKKnnPlostnieka unTrīnī- „ 11,64 m(998 gab.) egļu kārtis . . '. ) 'iD0UU
šamāju krautuvem
kv. Ns 95

vien. Ns 6 Izvesti uzBārtas upes ,, 36,60 steri nemizotas stutmalkas | ^^Kārklupes krautuvi ,, 12,85 ,, nemizotas papīrmalkas ... / "^
kv. Ns 94

vien. Ns 7 Izvesti uzBārtas upes ,, 216,11 m(409 gab.) skuju koku baļķu \ .,„
Kārklupes krautuvi ,, 0,54 m(42 gab.) kārtis ' . \ 4MU
kv. Ns 94

Solīšana sāksies pulksten 12.
Slēgtās aploksnes un drošības naudas izsoles kommisija pieņems sākot no pulksten 11. Mutiskā

izsolē pielaidīs personas, kuras 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 piedāvātās summas, neatzīs.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nomi-
nālvērtību, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību, 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

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

Mežu departaments patur sev tiesību pārdošanai izsludinātās izsoles vienības noņemt no izsoles
pēc saviem ieskatiem. 4

Tuvākas ziņas un noteikumi — Mežu departamentā, Kalpaka bulv. Ns 6, dz. 10 un attiecīgās
virsmežniecībās. 30215z

Rīgas prēf. 6. iec. priekšnieks
paziņo, ka š. g. 25. martā, pīkst.
yll * rītā, Elizabetes ielā Ns 22
pārdos publiskā vairāksolīšanā
spiestuvei ,,Dzintars" piederošu
vienu papīra griežamo mašīnu,
82 cm firmas ,,Mansfeldt", no-
vērtētu par Ls 467,19 dēļ
summas piedzīs, saskaņā ar Darba
insp. slimo kasu lietās r. no
š.g. 14. febr. Ns Ds. 1587. 30129b

Bilskas pagasta padome
š. g. 26. martā, pīkst. 10 no rīta,
Bilskas pagasta namā, pārdos
vairāksolīšanā šai pagasta paš-
valdībai piederošo lauku māju
,,Pauzuļi" ar zemes kopplatību
32,61 ha un visām saimniecības
ēkām, bez tam skolas un pagasta
namu.

Solītājiem piedaloties pie solī-
šanas, jāiemaksā Ls 1000,—. Tu-
vākā dzelzceļa stacija — Smiltene
3'/2 kilom. Ieteicams sevišķi
ārstiem sanatorijas ierīkošanai.
30368b Pagasta padome.

Jērcēnu pag. valde izsludina
par nederīgiem sekošus nozau-
dētus dokumentus ar Jāņa Aģa
vārdu:

1) Latvijas iekšz. pasi ser. P.Z.
Ns 008064, izd. no šīs pag. valdes
1927. g. 4. oktobri;

2) Zirga pasi Ns 415/2955,
izd. no Burtnieku pag. valdes
1926. g. 2. martā. 29066b

Puikules pagasta valde
1929. g. 26. martā, pīkst. 12 dienā,
Puikules pagasta namā, pieņems

ārstu
Puikules, Pociemu un Ozolu
pagasta rajonam. Alga 150,— Ls
mēnesī un pārējie noteikumi
pēc Tautas Labklājības mini-
strijas noteikumiem. Ārsta dzī-
ves vieta Puikules pagastā pie
Puikules dzelzceļu stacijas ap-
tiekāru— Neibergu mājā. Kandi-
dāti tiek uzaicināti pieteikties
pie pagasta valdes, iesniedzot
attiecīgus dokumentus. 2*
30225b Valde.

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kvīti par lūguma iesniegšanu dēļ
gada uzturas atļaujas atjainoša-
nas, izd. no Daugavpils prēf.
1928. g. 10. aug. arNs 18062 ar
Avseja Šapiro vārdu. 30097»

Daugavpils pils. prefektūra iz-
sludina par nederīgu nozaudēto
kvīti par lūguma iesniegšanu dēļ
gada uzturas atļaujas atjaunoša-
nas, izd. no Daugavpils prēf. ar
derīgumu līdz 1928. g. 24. aug.,
1928. g. 10. aug. ar Ns 18062 ar
Faņas Šapiro vārdu. 30098o

Līvānu pag. valde izsludina par
nederīgu Latv. iekšz. pasi Ns 154
ar Izabelas Jāzepa m. Kozuliņš
vārdu, izd. no Rubeņu pag. valdes
1920./22. g. 20. augustā. 29777o

Līvānu pag. valde izsludina par
nederīgu Latv. iekšz. pasi ser. JT
Ns 020815 ar Donata Daukste
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1928. g. 4. maijā ar Ns 3286.

Preiļu pag. valde izsludina par
nederīgām zemāk minētās pases:
Latv. iekšz. pasi Ns ser. 018936
ar Donata Ranievs vārdu, izd.
no šīs pag. valdes 1928. g.
3. maijā un Latv. iekšz. paši
ar Jāņa Dzenis vārdu, izd. no
šīs pag. valdes 1927. g. 25. okt. un
zirga pasi Ns 07728 ar Jāņa Dzenis
vārdu, izd. no šīs pag. valdes
1926. g. 18. javāri. "29988o

Tukuma-Talsu apr. pr-ka pal.
1. iec. izsludina par nederīgu
kara invalīda pensijas apliecību.
izdotu no Tukuma apr. karā
cietušo pensiju kommisijas
1920. g. 26. apr. Ns 30 ar Jāna
Jāņa d. Lindberga vārdu. 29162b

Saldus pag. valde izsludina
par nederīgu nozaudēto kumeļa
reģistrācijas zīmi Ns 54, ar
Jēkaba Hermaņa d. Liepas vārdu,
izd. no Saldus pag. valdes 1925.g.

'9. jūnijā. 29064b

Vidsmuižas pag. valde, Rēzeknes
apr., izsludina par nederīgiem
sekošus nozaudētus dokumentus:
I) zirga pasi Ns 35201/606 ar
Aloiza Antona d. Upenieka vārdu,
izd. no šīs pag. valdes 1926. g.
26. apr.; 2) Latv. iekšz. pasi
ser. NM Ns 010982 ar Jevlampijas-
Olimpiadas Kudrjavcevs, dzim.
Makarovs, vārdu, izd. no šīs pag.
valdes 1928. g.30. maijā; 3) Latv.
iekšz. pasi ser. NM Ns 010533
ar Matildes Bruzguls vārdu, izd.
no šīs pag. valdes 1928. g. 4. apr.;
4) Latv. iekšz. pasi Ns 1827 ar
Jevdokijas Ambrozija m. Šolgu-
novas vārdu, izd. no Rēzeknes
apr. 4. iec. pol. pr-ka 1920. g.
5) kumeļa reģistr. zīmi Ns 175
ar Haritona Ruba vārdu, pār-
rakstītu uz Antona Puncuļa v..
izd. no Vidsmuižas pag. valdes
1927. g. 16. septembrī. 29338o

Jelgavas pils. pol. priekšnieks
izsludina par nederīgu ieroču
atlļauju Ns 2156 ar Hermaņa
Hofferta vārdu, izd. no Jelgavas
apr. priekšn. 1926. g. 30096o

Liepājas-Aizputes apr. Priekules
pol. iec. priekšnieks, pamatojo-
ties uz Liepājas 2. iec. mier-
tiesneša 1928. g. 18. oktobra
izpildu rakstu Ns 1119, Bunkas
pagastā, Izriedes muižā, 1929. g.
20. martā, pīkst. 12 dienā, iz-
sludina

OTR UPI ,
kurā pārdos atklātā vairāksolīšanā
Andrejam Bindaram piederošu
kustamo mantu, sastāvošu no
zirga (ķēves) un 2 gov m, kop-
vērtībā 'par Ls 450,—. 30362b

Bauskas apr. pr-ka pal. 1. iec.
izsludina atklātībai, ka š. g.
18. martā, pīkst. 11 dienā, pie
Bauskas apriņķa priekšnieka pār-
valdes Bauskā, Pils ielā Ns 52
pārdos vairāksolīšanā Andrejam
Kuļam aprakstītu mantu, sa-
stāvošu no viena brūni krāsota
drēbju skapja un viena nekrāsota
trauku skapja, bonovērt. par
Ls 13,— dēļ ienākuma nodokļa
par 1927. g. līdz ar soda naudu
piedzīšanas. 30228b

Madonas apr. pr-Ka pal. 1. iec.

paziņo, ka 1929. g. 21. martā,
pīkst. 11 pie Mārcienas pag.
nama tiks pārdotas vairāksolīšanā
Andrejam Dadzītim piederoša
kustama manta, sastāvoša no
svariem ar atsvariem un skrūvju-
griežamā, nocenota par Ls 46,40.,
izpildot Rīgas apgabaltiesas pro-
kurora un Rīgas apgabaltiesas
2. kr. nod. rakstu no 1921. g.
19. janvāra un 21. februāra
Ns 2115 un 24432.

Izzināt sarakstu, atsevišķuas
mantas nocenojumu kā ari ap-
skatīt pārdodamo mantu varēs
pārdošanas dienā uz vietas.

Radiofona stacija izsludina par
nederīgu un atsauc radiofona
lietošanas atļauju Ns 26856, kā
nozaudētu, izdotu 1928. g. 17. dec
ar Movšas Plavins vārdu. 30369b

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 2. martā ir ap-
stiprinājis Balvu pagasta Brūk-
laju meliorācijas sabiedrības sta-
tūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 31. 1. p. Ns 1203.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Jaunlatgales apr. Balvu pag.
Dobupes mājās, c. Balviem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
30229b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 2. martā ir ap-
stipriājis Rubeņu meliorācijas
sabiedrības ,,Berezovskas grāvis"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas 30. 1. p. Ns 1202.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Daugavpils apr. Līvānu pag.
c. Līvāniem.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
30230b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 2. martā ir ap-
stiprinājis Jaunannas meliorācijas
sabiedrības statūtus. Sabiedrība
ir ievesta meliorācijas sabiedrību
reģistra IV dalās 29. l.p.Ns 1201.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Valkas apr. Annas pagastā, Jaun-
annas muižā, c. Annu.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
30231 b Darbvedis F. Briedis.

Zemkopības min. kultūrtech-
niskā daļa paziņo, ka zemkopības
ministris š. g. 2. martā ir ap-
stiprinājis Rozēnu pagasta mel.
sabiedrības „Megras , rajons"
statūtus. Sabiedrība ir ievesta
meliorācijas sabiedrību reģistra
IV daļas ' 128. 1. p. Ns 1200.

Sabiedrības valdes sēdeklis
Valmieras apr. Rozēnu pag.
,,Rozēnos" c. Staiceli.

Daļas vadītāja v. J. Pelsis.
30232b Darbvedis F. Briedis.

Latvijas Sarkanā Krusta
ģatlsfzārtēļā

pifna sapufce
notiks pirmdien, š. g. 25. martā,
pīkst. 7 vakarā, galvenās valdes
telpās, Skolas ielā Ns 1, ar sekošu

dienas kārtību:
1) Sapulces darbinieku vēlēšanas;
2) Galvenās valdes darbības pār-

skats par 1928. gadu un
revīzijas kommisijas ziņojums;

3) Turpmākā darbība;
4) Vēlēšanas;
5) Nekustamu īpašumu iegūšana;
6) Jautājumi un priekšlikumi,

saskaņā ar statūtu § 30.
30226b 2*

Rīgas prēf. 4. iec. priekšnieks,
izsludina par nederīgu kara kļaus,
apliec. Ns 5709, izd. no Jaun-
jelgavas-IIūkstes kara apr. pr-ka
ar Mārtiņa Dzenis vārdu, kā
nozaudētu. 30223b

Liepājas apgabaltiesas tiesu iz-
p ildītājs par Liepājas pilsētas
jl iecirkni, kura kanceleja atrodas
apgabaltiesā, istabā Ns 9, pama-
tojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
J143., H46.—1149. p. paziņo,

ķa 1929. g. 24. maijā, pīkst. '10
rītā, Liepājas apgabaltiesas sēžu
zālē,
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā

nekustamo īpašumu, piederošu
Jānim Jāņa d. Šteintalam, kurš
atrodas Liepājas apr. Bārtas
pag. ar nosaukumu ,,Zemzaru
$ 48 F" mājas un ierakstīts
Liepājas-Aizputes zemesgrāmatu
nodaļā ar krepost Ns6921 11 reģ.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 2000 un tiek
pārdots dēļ Jāzepa Dvorona.
prasības apmierināšanas. Bez
minētām prasībās uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 1. 100.

Solīšana sāksies saskaņā ar
civ. proc. lik. 1871. p. no
novērtēšanas summas Ls 2000
vai no priekšrocīgu prasību
summas, skatoties no tam, kura
summa būs augstāka pārdo-
šanas dienā.
ļ Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 200 drošības naudas.

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

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

Liepājā, 1929. g. 5. martā.
Ns 412. 30208

Tiesu izp. J. Pētersons.

Liepājas apgabaltiesas tiesu izp,
par Liepājas pilsētas 2. iec, kura
kanceleja atrodas apgabaltiesā,
istabā JŠs 9, pamatojoties uz civ.
proc. lik. 1141., 1143., 1146.—
1149. p paziņo, ka 1929. g.

24. maijā, pulksten 10 rītā,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē
pārdos pirmā publ. vairāksolīšanā
nekustamo īpašumu, piederošo
Ansim Stepiņam, kurš atrodas
Kuldīgas apr. Skrundas pag.
ar nosaukumu ,,Stepen" zemes
gabals un ierakstīts Kuldīgas
zemes grāmatu nodaļā ar krep.
.Ns 5079.

Šis nekustams īpašums ir no-
vērtēts uz Ls 4000 un tiek
pārdots dēļ Žaņa Dambis pra-
sības apmierināšanas. Bez
minētās prasības uz šo ne-
kustamu īpašumu ir nostiprināti
hipotēku parādi: Ls 500.

sāksies saskaņa civ
sousana ar .

proc. lik. 1871.p. nenovērtēšanas
summas Ls 4000 vai no priekš-
rocīgu prasību summas, skatoties
?no tam, kura summa būs augstāka
pārdošanas dienā.

Personām, kuras vēlas ņemt
dalību vairāksolīšanā, ir jāie-
maksā Ls 400 drošības naudas.

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

Visi raksti un dokumenti, at-
tiecošies uz pārdodamo īpašumu,ir
ieskatāmi Liepājas apgabaltiesas
?civīlnodaļas kancelejā, vai pie
tiesu izpildītāja. Ns 215

Liepājā , 1929. g. 8. martā.
30209 Tiesu izp. J. Pētersons.
.'" v

tttu iestāžu
sludinājumi.

-

Dzelzceļu ulnvold.
materiālo apgāde

izsludina 1*

rakstiskas izsoles
1929. g. 21. martā uz naglām,

dzelzs, dažādām — 41670 kg;
^929. g. 21. martā uz bultām,

dzelzs 6-stūr. galvu — 1550 kg;
un rakstisku sacensību

1929. g. 21. martā uz spirāl-
urbjiem , dažād. — 2787 gab.
Izsoļu un sacensību sākums

Pļķst. 11 no rīta. Dalībniekiem
Jāiemaksā 5% drošības naudas
no piedāvājumu vērtības. Tuv.

.zi ņas dzelzceļu virsvaldē, Gogoļa
lela.N93. ist. 103. L 1058 29715

Iekšlietu ministrijas administra-
tīvais departaments, pamatojoties
uz 1920. g. 15. septembra likuma
par uzvārdu maiņu p. 10, dara
zināmu, ka uz: 1) Jāņa Daudzina,
arī Daudziša, viņa sievas Edes,
meitas Elviras-Veltas un dēla
Jāņa, 2) Mārtiņa Kaminska, arī
Suņa viņa sievas Martas, meitu:
Ernas, Elzas un Almas, 3) Jāņa
(Johana)-Roberta Kažotnieka, arī
Kažoka, viņa sievas Emīlijas-
Lizetes, meitu: Mildas-Emīlijas
un Veras-Johannas, 4) Jēkaba
Strautiņa (Ģermāņa), viņa sievas
Annas un dēla Kārļa, * 5) Jāņa
(Johana)-Kārļa-Otto Barona, arī
Baroniņa, viņa sievas Kristīnes,
dēlu: Artura un Aleksandra,
6) Jāņa Pautana, 7) Friča (Frid-
rieha) Aža (Zubova), viņa sievas
Lates un dēla Voldemāra-Jāņa
(Žaņa), 8) Līnas Siļķes/ arī
Riekstiņa, 9) Emmas-Jūiijas-An-
nas Klinges (pēc šķirtā vīra
Briks), 10) Grietas Utubārzdas —
attiecīgiem uzvārdu maiņas lūgu-
miem, kup izsludināti pag. g.
19. oktobra ,.Valdības Vēstnesī"
Ns 238 un pret kuriem triju mē-
nešu laikā iebildumi nav celti,
iekšlietu ministris nolēma:

I. lūdzējiem turpmāk saukties:
1) Jānim Daudzinām, arīDau-

dzītim, viņa sievai Edei,
meitai Elvi 'rai-Veltai un dē-
lam Jānim — uzvārdā ,.Avo-
tiņš";

2) Mārtiņam Kamiņskim, ari
Sunim, viņa sievai Martai,
meitām: Ernai, Elzai un
Almai — uzvārdā ,,Kamin-
skis";

3) Jānim (Johanam)-Robertam
Kažotniekam, arī Kažokam,
viņa sievai Emīlijai-Līzetei,
meitām: Mildai-Emīlijai un
Verai-Johanai — uzvārdā
,,Kažotnieks ";

4) Jēkabam Strautiņam (Ģer-
mānim), viņa sievai Annai
un dēlam Kārlim — uzvārdā
,,Strautiņš ";

5) Jānim (Johanam) - Kārlim-
Oto Baronam, arī Baroniņam
viņa sievai Kristīnei, dēliem
Arturam un Aleksandram —
uzvārdā ,,Barons";

6) Jānim Pautanam — uzvārdā
,,Zalītis";

7) Fricim (Fridricham) Āzim
(Zubovam), viņa sievai Latei
un dēlam Voldemāram-Jā-
nim (Žanim) — uzvārdā
,,Graudiņš";

8) Līnai Siļķei, arī Riekstiņam
— uzvārdā ,,Riekstiņš";

9) Emmai-Jūlijai-Annai Klin-
gem (pēc šķirta vīra Briks) —
uzvārdā ,,Briks ";

10) Grietai Utubārzdam — uz-
vārdā ,,Bārzdiņš".

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

III. Šie lēmumi stājušies spēkā
š. g. 19. janvārī. Ns 33157V

Rīgā, 1929. g. 25. februārī.
Administratīvā departamenta

vicedirektors V. Ludiņš
Pasu nodaļas vadītājs

2993Iz P. Kurzemnieks.

Dzelzceļu virs vaid.
materiālu apgāde

izsludina LI 148

rafzstisizas izsates
1929. g. 18. martā uz dom-

kratiem ,,Simplex Ns 22" vai
„Barret Ns 518" — 177 gab.

1929. g. 20. martā uz ātr-
spiedi (drukājamo mašīnu),
Frankenthal Albert un Co fabri-
kas, 1928. g. modeli ,,Universal —
Rapid 8-a" , ar pielicēju ,,Univer-
sal" piederumiem un maiņ-
strāvas elektromotoru pēc ap-
raksta un nobildējumiem, 1*

un rakstisku sacensību:
1929. g. 20. martā uz elek-

tirskiem braucamiem ratiņiem
ar ceļamo kāsi — 1 gab.

1929. g. 14. martā uz atsper-
tēraudu rievainu — 1800 kgr.

Izsoļu un sacensības sākums
pīkst. 11 no rīta. Dalībniekiem
piemaksā 5% drošības naudas
no piedāvājumu vērtības. Tu-
vākas zinas dzelzceļu virsvaldē,
r.nmio iois NTo ļ iet 11« 9QQ1Qh

~DzeļzccJiT uirsualdes
materiālu apgāde

izsludina

rakstiskas izsoles
1929. g. 25. martā uz darvu.

akmeņogļu — 50000 kg.
1929. g.' 25. martā uz kaņepā-

jiem, kulstītiem — 4000 kg.
Izsoļu sākums pīkst. 11 rītā.

Dalībniekiemjāiemaksā5°drošības naudas no piedāvājumu
vērtības. Tuvākas ziņas dzelz-
ceļu virsvaldē Gogoļa ielā Ns 3,
īst. 103. 2* LI 273 30371



Daugavpils pilsētas prefektūra
izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekš. pasi NsB.L. 001779
ar Jāņa Klemšenks - Klimčenoks
vārdu * izd. no Daugavpils prēf.
1927. g. 27. oktobrī. 29163b

Daugavpils pilsētas pretektura

izsludina par nederīgu nozaudēto
Latvijas iekšz. pasi Ns BL. 002134
ar Pelagejas Medoneckis vārdu,
izd. no Daugavpils prēf. 1927. g.
15. novembrī. 29164b
^MHPM^.MHH^^HMMMMMh

!Dašādi
sludinājumi.

*? '

Rīgas pilsētas kreditbiedrības

62. kārtējā pilnā sapulce
notiks sestdien, 1929. g. 23. martā,
pīkst. 6 vakarā, Doma muzeja

zālē.
Tā kā š. g. 8. martā sasauktā

sapulce nenotika, tad biedrības

otrā pilnā sapulce,
kura nolikta š. g. 23. martā, būs
pilntiesīga pie katra biedru
skaita.

Dienas kārtība:
1) 1929. g. pārskata apstiprinā-

šana;
2) rezerves kapitālam par labu

ņemamas iestāšanās maksas
' noteikšanas par 1929. g.;

3) Maksas noteikšana pārvaldes
izdevumu segšanai par 1929. g.

4) Budžets 1929. g.;
5) Priekšlikums pensijas statūtu

papildināšanai;
6) Vēlēšanas.

Rīgā, 1929. g. 9. martā.
30218b Direkcija.

Baltijas papīru un papes fabrikas
akciju sabiedrība

Rīgā, 1. Smilšu ielā Ns 23/25.
uz savu statūtu 47 § pamata
uzaicina akcionāru kungus uz

ārkārtējo pilnu sapulci
1929. g. 5. aprīlī, pīkst. 17,
sabiedrības telpās, Lielā Smilšu

ielā Ns 23/25.
Dienas kārtība:

1) Valdes ziņojums;
2) Akciju kapitāla palielināšana;
3) Varbūtēji priekšlikumi;
4) XXVII 1928. g. 15. dec. pilnas

sapulces lēmumu vēlreizēja
apstiprināšana.

Akcijas jāuzrāda valdei vismaz
septiņas dienas pirms sapulces
sanakāšanas. (St. § 55.)
30216b Valde.

Vidzemes ūdensceļu uzlabošanas
un izmantošanas a/s.

kārtēja vispārēja sapulce
tiek sasaukta 1929. g. 8. apr.,
pīkst. 3. pēc pusd., Rīgā, Doma

laukumā Ns 11/13, dz. 3.
Dienas kārtība:

1) Bilances apstiprināšana par
1928. g. un direkcijas ziņojums

2) Revīzijas kommisijas ziņojums
un direkcijas atsvabināšana no
atbildības;

3) Budžets 1929. g.;
4) Dividendu izdalīšana;
5) Vēlēšanas;
6) Dažādi ziņojumi un jautājumi.
302176 Valde,.

Maksātnespējīgā parādnieka
Augusta Baumaņa

pilna kreditoru sapulce
notiks 1929. g. 26. martā, pīkst.
18, Rīgas apgabaltiesas telpās.

Dienas kārtība:
1) Sapulces vadoņa vēlēšanas;
2) Visuma aprēķina sastādīšana;
3) Zvērināta kuratora pārskats;
4) Zvērināta kuratora atalgojums

un noteikšana;
5) Konkursa valdes vēlēšanas;
6) Dažādi jautājumi.
Zvēr. kurat.: J. Freudenfelds.

30224b Zvēr. adv.

Ludzas apr. pr-ka pal. 2- ļ**
izsludina par ned. nozaud. zirs

pasi Ns 374 ar Ādama Eg°ra ""
Rudzišs vārdu, izd. no Mērdzene,
pag. valdes 1920.^J8^

augujL

Salacgrīvas pilsētas valde iz-
sludina par nederigiem, kā no-
zaudētus, sekošus dokumentus:

1) Latvijas iekšz. pasi Ns 85,
ar Krišjāņa Jēkaba d. Gīze
vārdu, izd. no Sveiciema pag.
valdes 1920. g. 22. martā;

2) Latvijas iekšz. pasi Ns85949,
ar Zelmas Mārtiņa m. Lielmežs
vārdu, izd. no 4. Rīgas prēf. iec.
pr-ka 1920. g. 4. februārī:

3) Latvijas iekšz. pasi Ns 49,
ar Voldemāra Dāvida d. Kalniņa
vārdu, izd. no Salacgrīvas miesta
valdes 1922. g. 25. septembrī;

4) Latvijas iekšz. pasi Ns 542,
ar Alises Miķeļa m. Viziņš vārdu,
izd. no Večsalaces pag. valdes
1920. g. 19. martā;

5) Kara klausības apliecību
Ns 6085, ar Eduarda Mārtiņa d.
Viziņš vārdu, izd. no Valmieras
kara * apr. pr-ka 1921. g. 17. apr.;

6) Kara klausības apliecību
Ns 6779, ar Jāņa Priča d. Virze
vārdu, izd. no Valmieras apr.
apsardzības pr-ka 1921. g. 23. apr.

7) Zirga pasi Ns 348, ar Bertai
Friča m. Kalniņš piederoša zirga,
izd. no Vecsalacas pag. valdes
1920. g. 15. apr. un

8) Zirga pasi Ns 383, ar Dāvi-
dam Kalniņam piederoša zirga,
izd. no Vecsalacas pag. valdes
1920. g. 15. aprīli. 28924b

Vecpiebalgas pag. valaf ,',
sludina par nederīgu Paz.i,Latvijas iekšz. pasi *s D'

J
ar ser. CL. Ns 020717 ar Anna *»

Neilants, dzim. Kapeļka v «
;

izd. no Vecpiebalgas P§- S,
1927. g. 27. oktobrī. 29"°'

Inlendanllras manto darbnīca
noturēs 1929. g. 20. martā, pīkst. 10 darbnīcas telpās, Rīgā, Baldones
ielā Ns I,

rafostisūu izsoli,
izdodot izpildīt sekošus darbus un piegādes:

I. Elektromotoru pārtīšanu:
1) Pārtinami no 120 un 220 voltiem uz 380 voltiem dažādu

firmu elektromotori — 10 gab.
II. Materiālu piegādi:

2) dzelzi — 2717, — kg; 3) dzelzs skārdu — 1489, — kg; 4) dzelzs
kniedes — 126, kg; 5) užzgriežnu skrūves — 1.890, — gab.; 6) tē-
rauda skārdu — 10 kg; 7) cinka *skārdu — 108, — kg; 8) vara knie-
des — 4,5 kg; 9) bronza atlējumus — 125, — kg; 10) alvu — 61, — kg
11) azbestpapi — 156, — kg; 12) pernicu — 168, — kg; 13) svina
miniumu — 121, — kg; 14) koka matriālus (plankas un dēļus) —
27,—kub. mtr; 15) ilkšu kokus — 40 — gab.; 16) darba rīku tēraudu
— 152, — kg; 17) sudraba tēraudu — 20 — kg.

III. Aizjūgu piederumu, darba rīku un šujmašīnu daļu
piegādi:

18) siles apaušu ķēdes — 500 gab.; 19) iemauktu laužņus kareivju —
270 gab.; 20) chromādas dzensiksnas — 214mtr: 21) vīles — 320
gab.; 22) ppiralurbjus — 205 — gab.; 23) vītņu urbjus — 18 kompl.;
24) šmirģeļripas — 9 gab.; 25) „Pfaff šujmašīnu kapseles Ns 6583
kl. 34 - 116 gab.

Uzņēmēji izsolē var piedalīties uz katru pozīciju atsevišķi.
Piegādes un darbu uzņēmēju piedāvājumi nodrošināmi 5%

apmērā no piedāvājamo priekšmetu vai izpildāmā darba vērtības.
Piedāvājumi, izpildīti saskaņā ar ,,Likums par darbiem un

piegādēm valsts vajadzībām" 39. un 40. p., slēgtās aploksnēs, ar
uzrakstu: ,,Dažādu priekšmetu un darbu izsolei 1929. g. 20. martā",
iesniedzami līdz ar nodrošinājumu Intendantūras mantu darb-
nīcai līdz š. g. 20. martam pīkst. 10.

Piedāvājumi apmaksājami ar likumā paredzēto zīmognodevu.
Piedāvājumos jāuzrāda kādu preci piegādās: iekšzemes ražojumu,
vai ārzemju.

Ar tuvākiem nosacījumiem var iepazīties Intendantūras
mantu darbnīcā, Rīgā, Baldones ielā Ns 1, darbdienās no pīkst.
9—15, bet sestdienās no 9—13. L. Ns 1281. 30372b

Tautas labklājības ministrija
izsludina rakstisku izsoli 310,71 kub. metr. (32 kub. asis) 19281/29,
ziemas cirtuma un 194,24 kub. metr. (20 kub. asis)

sausas pirmā labuma bērza malkas piegādāšanu, "~~~"

Valsts 2. zīdaiņu patversmei, pie st. Grīvas.
Izsole notiks tautas labklājības ministrijā, Rīgā, Skolas ielā

Ns28, dz. 4, š. g. 22. martā, pīkst. 11. Turpat un ari Valsts II zī-
daiņu patversmē var saņemt tuvākus noteikumus.

Piedāvājumi, apmaksāti ar 80 sant. zīmognodokli, slēgtās
aploksnēs ar uzrakstu ,,uz malkas piegādes izsoli 1929. g. 22. martā"
iesniedzami izsoles kommisijai ne vēlāk kā līdz š. g. 22. martam
pīkst. 11.

Pie piedāvājumu iesniegšanas jāiemaksā drošības nauda 5%
apmērā no iesniegumā uzrādītās kopsummas. 30227b

Ķerra sēravotu direkciju
izsludina š.g. 22. martā, pīkst.12 mutisku izsoli, kurā vairāksolītājiem

iznomās Jficm^ru Kūrmāju
līdz 1931. g. 31. decembrim. Izsole notiks Veselības departamentā,
Skolas ielā Ns 28, 39. istabā. Personām, kuras vēlas piedalīties
izsolē jāiesniedz Ls 1000,— nodrošinājums. Ar izsoles un kūrmājas
nomas noteikumiem interesenti var iepazīties veselības departa-
mentā un Ķemeru sēravotu iestādes kancelejā, Kemeros.

2* L. Ns 1270 30370b

Artilērijas ta&aratorija j£iepaja,
1929. g. 26. martā, pīkst. 11, sarīko kara ostā, Laboratorijas ielā Ns 1

rakstisku izsoli uz sekošu mantu piegādi:^
dzelzs cink. skārds 1400 kg, alva lietņos 700 kg, svins lietņos 250 kg,
svina skārds 1900 kg, cinka pulveris 500 kg, tetrachlorogleklis 525 kg,
zalmiaks ķīm. tīrs 50 kg, bertoleta sāls ķīm. tīra 40 kg, trans-
formators, eļļas 20 K. V. A. trīsfāz. maiņstrāvai 50 per. 1 gb., tvaika
pumpis goriz. sist. ,,DupIex" 1 gb. un inžektors 1 gb.

Drošības nauda uz izsoli 5% no piedāvājuma summas. Mantu
sarakstu, techniskos un izsoles noteikumus uz pieprasījumu izsūta.
Tuvākas ziņas sniedz Artilērijas laboratorijas saimniecības daļa
darba dienās pīkst. 9—15. Piegāde 3 mēneši. Piedāvājumā jā-
uzrāda, ka piegādi uzņemas saskaņā ar izsoles un techniskiem
noteikumiem. 3 30160o

Berz - Sīpeles virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 25. martā, pulksten 12, Bērz-Sīpeles

virsmežniecības kancelejā:

saimnieciskā kārtā sagatavotu dedzināmo malku:
I iec. mežniecības Bērz-Sīpeles novadā, apg. Ns 6 Mīmja II,

kv. 48, cirsma 1928. g., atd. Ns 4, 9 vienības, no 3—6 steriem,
vērtībā no Ls 7 līdz Ls 16; turpat atd. Ns 5, 4 vienības no 4,5—5,25
steriem, vērtībā no Ls 10 līdz Ls 13 un no

II iec. mežniecības Līvbērzes novadā, pievestu pie Līvbērzes
stacijas sausu malku 1 vienību — 42,50 steru, vērtībā Ls 150.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
10% drošības naudas no novērtējuma summas, kūja pēc noso-
līšanas jāpapildina līdz 10% no nosolītās summas.

Kā drošības naudas pieņems arī: Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēku
bankas ķīlu zīmes un valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu
nominālvērtību, 3) Latvijas bankas un privātu banku garantijas.

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

Tuvākas ziņas un noteikumi virsmežniecības kancelejā un
pie iecirkņu mežziņiem. 30213ē Bērz-Sīpeles virsmežniecība.

Talsu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 26. martā, pulksten 12 dienā, Talsu
virsmežniecības kancelejā, Pastendes Jaunā muižā, 1929. g. 27. fe-

bruāra izsolē nepārdotās

virsmežniecībai nevajadzīgas ēnas.
pazeminot novērtējumu par 50%.

III iec. mežniecībā, Kališu novadā, 8 siena šķūņus un 1 darva
cepli, vērtībā no Ls 2,50 līdz Ls 14,50.

IV iec. mežniecībā, Stendes un Talsu novados, I siena šķūni
un 1 kūti, vērtībā no Ls 37,50 līdz Ls 55.

Izsole sāksies pulksten 12 dienā. Pie izsoles pielaidīs personas,
kūjas iemaksās izsoles kommisijai 10% drošības naudas no at-
tiecīgu vienību izsludinātās vērtības. Pēc nosolīšanas drošības
nauda jāpapildina līdz 10% par visām nosolītām vienībām.

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludi-

nātās vienības pēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas Talsu virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 3021 lē Talsu virsmežniecība.

Burtnieku virsmežniecība
pārdos 1929. g. 26. martā, virsmežniecības kancelejā, Budenbrokas

muižā:
A. Mutiskā izsolē — augošu mežu.

No Pociema III iec. mežniecības Sāruma un Katvaru no-
vadiem pēc platības 6 vienības no 0,30—0,75 ha, vērtībā no Ls 24 līdz
Ls 236.

No Augstrozes IV iec. mežniecības, Augstrozes novada, pēc
platības 1 vienību 8,50 ha, vērtībā Ls 868 un pēc celmu skaita 1 vie-
nību, 23 koki, vērtībā Ls 345.

Mežu pārdos uz Zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sep-
tembra apstiprinātiem nosacījumiem.

Drošības naudas ciršan. vietu tīrīšanai un mežu kultūru darbu
izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu depar-
tamenta rīcībā. Ciršanas vietas notīrīs un izcirtumus apmežos
mežu resors.

Līgums nav jāslēdz, ja par pirkto mežu visu naudu samaksā
ne vēlāk kā mēneša laikā no izsoles dienas.

Ja mežu nopērk jaunsaimniecības ieguvējs, apvienotās drošības
naudas nav jāmaksā.

B. Jauktā izsolē — saimnieciskā kārtā sagatavotu malku un
materiālus.

Vilzēnu II iec. mežniecības, Dikļu novadā, 15 vienības, jauktas
dedzināmas malkas no 3,75—19,5 st., vērtībā no Ls 15 līdz Ls 78.

Pociema III iec. mežniecības, Katvaru un Liel-Pociema no-
vados: 13 vienības bērzu malkas no 18—24 st., vērtībā no Ls 69 līdz
Ls 91, 3 vienības apses jumstiņu malkas no 12—21 st., vērtībā no
Ls 60 līdz Ls 105 un 2 vienības bērzu malkas kluči apm. 14,65 cšm.
un 15,72 cšm., vērtībā Ls 118 un Ls 126.

No Augstrozes IV iec. mežniecības pie Dauguļu stacijas, apm.
169,0 st. bērzu liestes malkas, vērtībā Ls 1690.

Materiāli un malka jtiks pārdota saskaņā ar virsmežniecības
nosacījumiem, un tie jāpieņem tādā stāvoklī, kādā tie nokrauti, bez
brāķēšanas un bez pārmērīšanas, pēc virsmežniecības uzdotā mēra.

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

10% drošības naudas no attiecīgu vienību izsludinātās vērtības.
Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no ummas,
par kuru vienība nosolīta.

Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un valsts
zemes bankas 6%, ķīlu zīmes; 2) banku un kredītbiedrību garantijas.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņu
mežziņiem. 30212ē Burtnieku virsmežniecība.

Taurkalna virsmežniecība
pārdos mutiksā izsolē 1929. g. 11. aprīlī, Taurkalna virsmežniecības
kancelejā, Taurkalaa meža muižā, sekošo:

I. Augošu mežu.
I iec. mežniecībā, Taurkalna novadā, pēc platības 3 vienības

no 0,38 līdz 1,04 ha, vērtībā no Ls 25 līdz 160.
III iec. mežniecībā, Jumpravas novadā pēc celmu skaita,

5 vienības no 27 līdz 288 kokiem, vērtībā no Ls 40 līdz 315.
IV iec. mežniecībā, Jaunjelgavas novadā pēc celmu skaita

6 vienības no 36 līdz 240 kokiem, vērtībā no Ls 25 līdz 350.
V iec. mežniecībā, Jaunjelgavas novadā pēc platības 8 vienības

no 1,04 līdz 17,39 ha, vērtībā no Ls 30 līdz 1600 un pēc celmu skaita
2 vienbas no 175 līdz 297 kokiem, vērtībā no Ls 113 līdz 128.

II. Ēku jaunbūvju materiālu atlikums.
I iec. mežniecībā, Taurkalna novadā pie 8 apgaitas mežsarga

mājas blankas un latas 0,44 m, 1 baļķis 0,65 m, dažādi atkritumi
un II šķ. malka 9,45 m, kopvērtībā par -Ls 32 — 1 vienība.

V iec. mežniecībā, Jaunjelgavas novadā pie 31. apg. mežsarga
mājas 1060 gab. vienkārši sarkani ķieģeļi, vērtībā Ls 63,60 —
1 vienība un pie 26. apg. mežsarga mājas jumta skaidas 8,3 steri,
vērtībā Ls 100 — 1 vienība.

III. Ēku nojaukšanai.
III iec. mežniecībā, Jumpravas novadā, 17. apgaitas mežsarga

dzīvojamā ēka ,,Bāru krogs" nojaukšanai, vērtībā Ls 194— 1 vienība.
Mežu pārdos uz zemkopības ministra 1927. g. 19. un 27. sept.

apstiprinātiem nosacījumiem.
Izsole sāksies plst. 12 dienā.
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kom-

misijai 10% drošības naudas no attiecīgo vienību izsludinātās
vērtības.

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

Kā drošības naudu pieņems: 1) Latvijas valsts iekšējo aiz-
ņēmumu obligācijas, 2) Latvijas hipotēku bankas ķīlu zīmes un
valsts zemes bankas 6% ķīlu zīmes par viņu nominālvērtību, 3) La-
tvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku garantijas.

Drošības naudas ciršanas vietu tīrīšanai un meža kultūru
darbu izvešanai apvienotas vienā summā — 20% apmērā no vienības
pārdošanas summas, pie kam šī drošības nauda paliek mežu depart-
menta rīcībā un netiek atmaksāta.

Ciršanas vietas notīrīs un kultūru darbus izdara mežu resors.
Ja mežu uz fonda zemēm nopircis zemes ieguvējs, tad drošībasnaudas cirsmu tīrīšanai un kultūrdarbu izvešanai netiek ņemtas.
Ēkas nosolītākjam sienu un citu pamatu akmeni j'āizlauž

sakraujot grēdas un jāatstāj mežu resora rīcībā.
...- Ķkas nojaukšana un būvmateriālu atlikums tiks pārdots prettūlītēju samaksu saskaņā ar virsmežniecības nosacījumiem.

Virsmežniecība patur sev tiesības izsludinātās vienības noņemt
no izso/espēc saviem ieskatiem.

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie iecirkņumežziņiem.
^

30163o Taurkalna virsmežniecība. '

Iespiests Valsts tipogrāfijā.

Sasmakas virsmežniecība
pārdos mutiskā izsolē 1929. g. 9. aprīlī, Arlavas pagasta namā,
augošu un atmirušu mežu un sekvestrētus materiālus:

I iec. mežniecībā, Rojas novadā, 5 vienības, pēc celmu skaita,
no 149—368 kokiem, vērtībā no Ls 5 līdz Ls 102; Lubes novadā
pēc celmu skaita 1 vienība, koku skaits 204, vērtībā Ls 110 un
1 vienība pēc platības 0,79 ha, vērtībā Ls 381.

II iec. mežniecībā. Nogales novadā, 4 vienības pēc platības,
no 0,06 ha līdz 1,10 ha, vērtībā Ls 95 līdz Ls 841.

III iec. mežniecībā, Vandzenes novadā, I vienība pēc celmu
skaita, koku skaits 292, vērtībā Ls 296.

IV iec. mežniecībā, Ārlavas novadā, 1 vienība pēc celmu skaita,
koku skaits 215, vērtībā Ls 65.

Sekvestrētie materiāli.
I iec. mežniecībā, Lubes novadā Ns 2, Vīgrieža apgaitā atrodošos

60 mizotos zāģu klučus, vērtībā Ls 31.
Izsoles sākums pulksten 12 dienā.
Mežu pārdos pēc Zemkopības ministrijas 1927. g. 19. un

27. septembra apstiprinātiem nosacījumiem. Operācijas termiņš
1930. g. 1. maijs.

Izsolē pielaidīs personas, kuras iemaksās izsoles kommisijai
drošības naudas — 10% apmērā no izsludināto attiecīgo vienību
vērtības. Pēc nosolīšanas drošības nauda jāpapildina līdz 10% no
summas, par kādu attiecīgā vienība nosolīta.

Drošības naudu vietā pieņems ari banku un kredītiestāžu
garantijas.

Cirtumu tīrīšanas un apmežošanas naudas apvienotas un no-
teiktas 20%- apmērā no attiecīgas vienības pārdošanas summas.
Šī apvienotā drošības nauda pāriet mežu departamenta rīcībā, bet
cirtumus notīrīs un apmežos mežu resors.

Jā mežu uz fonda gabala nopircis šī gabala ieguvējs, tad viņam
tīrīšanas un apmežošanas naudas nav jāmaksā.

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

Tuvākas ziņas virsmežniecības kancelejā un pie attiecīgo
iecirkņu mežziņiem. 302lOē Sasmakas virsmežniecība.

Rigas ostas ugunsdzēsēju bimmantu izlozes vinnestu sarakst
1929. g. 4. martā vinnesti kntuši uz sek. biļ. N>N> rN
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