
Pikoiuins Par nodokli n0 lau*u neku-
itatnas manta».

[n»Uttkcija pie likuma par izrādēm un
izrīkojumiem.

Rīkojums par augju pārdošanu.

Rīkojam 3 žīdu skolotāju cenzēšanas lietā.

Krieļfn pamatskolu, reālskolu un real- un
ueoģjmnaziju stundu plāni.

Valdības rīkojumi nn pavēles
Rīkojums.

Pamatojoties uz rīkojuma par nodokli

no lauku nekustamas mantas 10. pantu
uū likuma par pagastu pašvaldību 75.pantu
(Lik. krāj. 1924. g. 100), nolemj:

Nodokli no lauku nekustamas mantas
par ]926. gadu ņemt valstij par labu 1 °/t
apmērā no mantas aprēķinātas ienesī-
guma vērtības.

Rīgā, 1926. g. 5. augustā.
Ministru prezidents A. A1 b e r i n g s.
Finansu ministris J. Blumbergs.

Apstiprinu.
1926. g. 27. jūlijā. Ns 3394.

Izglītības ministris
E.Zie m e 1s.

Krievu izglītības pārvaldei padoto real- un neoģimnaziju
stundu plāns.

Priekšmeti i ki. n ki. iii fcl. iv kl. Kopā
Ticības mācība 2 2 1 1 6
Krievu valoda 4 4 4 4 16
Latviešu valoda 3 3 4 4 14
Vācu valoda 3 3 3 3 12
Latiņu, franču vai angļu valoda. 4 3 4 4 15
Matemātika 4 4 4 4 16
Fizika 2 2 2 2 8
Kosmografija — — — i i
Ķtmlja ar mineraloģiju 2 — — — 2
Dabaszinības — 2 2 2 6
Vispārējā vēstare un sabiedriskas 8

zinātnes ........2 2 2 3 9
Latvijas vēsture — — 1 1 2
Vispārējā ģeogrāfija 2 2 1 — 5
Latvijas ģeogrāfija — — 1 — 1
Zīmēšana un techniskā zīmēšana 2 2 ) — 5
Fiziskā un militārā audzināšana 2 2 1 1 6

Kopā 32 31 31 30 124

Dziedāšana — — — — (3)
Orķestra spēle — — — — (2)
Rokdarbi (2) (2) — — (4)

Piezīme: 1) Latvijas vēsture un ģeogrāfija jāpasniedz latviešu valodā.
2) Realģimnazijās obligatoriska latiņu valoda;

neoģimnazijās obligatoriska franču vai angļu valoda.
Pārvaldes priekšnieks I p a t o v s.

Darbvedis Jeremejevs.

Rīkojums.
1926. g. 6. augustā. N* 3487.

Žīdu skolās darbojošos skolotāju cen-
zēšana tiek uzdota žīdu izglītības pār-
valdei.

Cenzēšanu izdara uz apstiprinātu no-
teikumu pamata par skolotāju apliecību
iegūšanu un nokalpoto gadu aprēķi-
nāšanu.

Cenzu apliecības tiek izdotas ar Žīdu
izglītības pārvaldes priekšnieka un Skolu
nodaļas vadītāja parakstiem.

Izglītības ministris E Ziemels.
Vispārējo lietu pārvaldes

priekšnieka v. i. O. D o k t e r s.

Rīkojums.
Tautas veselības aizsardzības labad

aizliegta sīktirdzniecība ar negataviem
augļiem (āboliem, bumbieriem, plūmēm)
līdz 14. augustam. Pārdot šos augļus
vairumā drīkst vienīgi no pilsētas resp.
miestu valdes sevišķi norādītās vietās.
Ar gataviem augļiem brīv tirgoties katrā
laikā.

Rīgā, 1926. g. 6. augustā.

Veselības departamenta direktors
Dr. Aug. P e t e r s o n s.

Epid.-administrativās nodaļas
vadītājs Dr. J. Sen tēls.

Instrukcija_
pie likuma par izrādēm un

izrīkojumiem.
(Izdota uz šā likuma 8. panta pamata.
Lik. un min. kab. not. krāj. 175., 1924. g.)

Pie laimes spēlēm, kas izrīkojumos
nekādā gadījumā nav atļaujamas (likuma
par izrādēm un izrīkojumiem, 4. pants),
pieskaitāmas: tā sauktā » tornīša spēle*,
« laimes ripa", „laimes rats", «zirdziņu
spēle", .kauliņu mešana", ,riņķu
mešana", «šaušana laime» ripā" un
tamlīdzīgas.

Turpietīm, _ tā sauktā «laimes aka" un
«amerikāņu ūtrupe" un tamlīdzīgas nav
pieskaitāmas pie laimes spēlēm un to
sarīkošanai izrīkojumos sevišķa atļauja
nav vajadzīga.

Rīgā, 1926. g. 5. augustā. Ns 183429.
Iekšlietu ministris E d. L a i m i ņ š.

Preses un biedrību nodaļas
vadītājs K. Vilde.

Apst prinu.
1926. g. 27. jūlijā. Nk 3396.

Izglītības ministris
E. Ziemels.

Krievu izglītības pārvaldei padoto pamatskolu stundu plāns.

r, . , - . . Pirm-Pneksmeti. skolas Ik i IJki. mki. ivw. vki. vīķi. Kopā
klase.

Ticības mācība 2 2 22 2 2 2 14
Krievu valoda 666 5 5 5 5 38
latviešu valoda ....— — 4 5 5 4 4 22
Afācu valoda ____ — 4 4 8
Matemātika 5 5 5 4 4 5 4 32
Dabas zinības un fizika .. — — — 2 2 2 3 9
Apkārtnes mācība. ...222 — — — — 6
Vispārējā ģeogrāfija ... — — — 2 3 3 2 10
Latvijas ģeogrāfija ... — — — —- . * — — 1 1
Vispārējā vēsture ....— — — 3 2 2 2 9
Latvijas vēsture ....— — — — — 1 1 2
Zīmēšana — 11 1 1 1 1 6

Glītrakstīšana 222—
__— - 6

Dziedāšana 111 1 1 1 1 7
Vingrošana 22 2 2 2 2 2 14-
Rokdarbi — — — (2) (2) (2) (2) {%)

20 2125 27(2) 27(2) 32(2) 32(2) 184(8)

Piezīme. Latvijas vēsture un ģeogrāfija pamatskolu V un VI klasē
jāpasniedz latviešu valodā.

Pārvaldes priekšnieks 1p a t o v s.
Darbvedis Jeremejevs.

Apstiprinu.

1926 g. 27. jūlijā. J* 3395.
Izglītības ministris

E.Ziemels.

Krievu izglītības pārvaldei padoto reālskolu stundu plāns.

Priekšmeti I kl. ii w. m w. IV k Kopā
Jcības msclba 2 2 1 1 j>
Krievu valoda. .... 4 4 4 4 16
«Šu valoda . ". 3 3 4 4 H
Jfo» valoda . .3 3 3 3 12

Jff" vai angļu
*
valoda : '. '.... (4) (3) (4) (4) (15)

ļ^ematika 4 4 6 6 20
Fizika 2 2 3 3 10
fc°gtafija '

. '
. '. '. '. '

. ' . '. ' . ' . - -
l i

^2'zinīD"
8106'"" techn0l0ģija

2 2
~

2 2 6

ij5^pārējā un sabiedriskās zinātnes 2 2 2 3 9

&» vēsture - - l i
1 fej^ografija 2 2 ?= 1
7- _la8 ģeogrāfija . . — — 7i Fi5naun techniskā 'zīmēšana • • 2 2

? 6888militārā audzināšana ... ^___? -
-Kopā 29(4) 30(3) 31(4) 32(4) 122 15)

7s '"āŠana — — — l**'
'Sfr^ pae ? ; _ - - (2)
fokiarbi

p
; ; ;-; ; ; ; ; . (2) (2) - - (4>

Pi«zlme, Latvijas vēsture un ģeogrāfija jāpasniedz latviešu valodā.

Pārvaldes priekšnieks I p a t o v s.
Darbvedis Jeremejevs.

ļU .Valdības Vēstnesi' takot ar 1. aprill:

^^ olesoflSanu
ber

piesūtīšanas
«• v

par: (saņemot eksped.) par:
. Li 22— gadu . . . La 18.—

?*Lta . ? 12~ l/* *adu • ? 10-~
ff . . 6.- 3 mēn. ... 5.-m& > 2.- \ . ... 1.70

1 V.mir- Pat »t"vi$ķuļgr. ? -" aaamn --»°

Valdības iestāžu paziņojumi.
Paziņojums.

Iekšlietu ministrijas preses un biedrību
nodaļa, pamatojoties uz biedrību, savie-
nību un politisko organizāciju likuma
26. pantu, paziņo, ka saskaņā ar iekšlietu
ministra š. g. 5. augusta lēmumu ir
reģistrēti politiskās partijas „L a t g a i e s
sociāldemokrātiskā zemnieku
un strādnieka partija" statūti
un programa.

Rīgā, 1926. g. 6. augustā. JV° 183197.
Preses un biedrību nodaļas vadītājs

K. Vilde.
ioo"i9 Darbvede A. V e i s s.

Ziņojums
par izsniegto zaudējumu atlī-
dzību par sērgu dēļ nogalina-
tiem un sērgās kritušiem lopiem

1926. g. jūlija mēnesī.
(Lik. kr. 1920. g. 175. un 1922. g. 22.)

Ls
1) Cēsu apriņķi, Jaun-Piebal-

gas pagasta Kalna-Nēķenos
Augustam Veliņam par liel-
lopu ļaunā karsoņa dēļ gaļā
nokauto bullīti 19,—

2) Bauskas apr, Iecavas pag.
Andrupos Fridbertam _ Ba-
jāram par trakuma sērgas
dēļ nogalināto govi ... 75,—

3) Rīgas apr., Ķelpenes_ pag.
Picu jaunsaimniecībā Al-
bertam Fišeram par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto jaunlopu-teiīti . . . 18,25

4) Venti pils apr., Puzes pag.
Madniekos Kārlim Zīle par
influencē kritušo zirgu . . 360,—

5) Daugavpils apr, Krastpils
pilsētā .Lauciņi* ķieģel-
nīcā Aleksandram Breņķam
par liellopu ļaunā karsoņa
dēļ gaļā nokauto govi . . 71,25

6) Jēkabpils apr., Sēlpils pag.
Mežietās Kārlim Lazdiuam
par liellopu ļaunā karsonī
kritušo govi 95,—

7) Cēsu apr., Drabežu pag. Sēr-
mūkšos Jānim Šie.am par
liellopu ļaunā karsoņa dēļ
bojā gājušo govi . . . . 1C0,50

8) Valmieras apr.. Pāles pag.
Muceniekos Karlinei Jan-
son par liellopu ļaunā kar-
soņa dēļ gaļa nokauto govi 62,25

9) Jaunlatgales apr., Balvu pag.
Stepjos Jānim Lācim par
inihencē kritušo zirgu . . 318,—

10) Rīgas apr., Slokas pagasta
Kaugurciema Zvirgzdiņos
Kārlim Rassa par ļauno
ienāšu dēļ nogalinātozrgu-
ķēvi un iznicinātiem priekš-
rretiem 126,—

Latvijas valdības
^ oficiāls laikraksts

iznāk katru dtenu, «ņemot Jļ^ļ^ļšjjlļf^jģļ
svētdienas un svētkudienas

Redakcija: rfeļBoĶP Ifiiilnl» Kantoris un ekspedīcija:
Rīgā, pilī Na 3. Tel. JA 20032 %B|Pi|Sp|p £ Rīgā, pilī M 1. Tel. K2 20031
Runas stundas ao 11—12 "^^?^ » Atvērts no palksten 9—3

Sludinājuma maksa:
a) tlesn sludinājumi līdz 30 vienslejīgām

rindiņām Ls 4.—
par katrutālāku rindiņu —.15

b) citu iestāžu sludinājumi par katru
vienalejīgu rindiņu —.20

e) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par obligat. sludin.) —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personai —.80



11) Jelgavas apr, Sesavas pag. ls
E'gmu - Ssmtos Albertam
^kustam par ļauno ienāšuaeļ nogalināto ērzeli un iz-

io\ °]ci°atiem priekšmetiem . 455,—
U) Madonas apr, Sausnej»s

pag. Aizkahēs Jānim Bļo-
donam par trakuma sērgas
deļ nogalināto govi . . . 112,50īd) Rīgas apr, Krapes pag.
Aizpores Jorģim Ludikam
par liellopu (aunā karsoņa
oej gaļā nokautām divām
govīm 230,—14) Rīgas apr, Vidrižu rag.
Igates muižas Kalējos Kriš-
jānim Caunem par liellopu
ļaunā karsoņa dēļ gaļā no-
kauto govi 27,—

Kopā 2069,75

Veterinarvaldes priekšnieks,
veterinārārsts Cīrulis.
Darbvedis Graudiņš.

Iecelšanas.
Rezolūcija N» 49.

Saskaņā ar ārstu komisijas lēmumu, piešķiru
Rēzeknes apriņķa Maltas iecirkņa policijas priekš-
niekam Jāzepam Baranovskim slimības deļ
atvaļinājumu uz vienu mēnesi, skaitot no š. g.
4. augusta, uzdodot priekšnieka pienākumu iz-
pildīšanu pa Baranovska atvaļinājuma laiku tā
paša iecirkņa kriminaluzraugam Staņislavam R a n-
c a n a m.

Rīgā, 1926. g. 5. augustā.
Iekšlietu ministra b. A. V e 1 k m e.

Administratīvā departamenta direktors
Slosbergs.

Pavēle Wa 328.
1926. g. 2. augustā.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem, muitas resora zemāk
minētie darbinieki ieskaitīti sekošas algas pakāpes:
Rīgas muitā : vecākie eksperti Jānis J a n s o n s
un Alvins Grencions — IX amatu kategorijas
2. pakāpē, ar izdienu no 1926. g. 1. augusta;
nodokļu aprēķinātāja

^
Alide Bukevic — Xamatu

kategorijas 2. pakāpe ar izdienu no 1926. g.
1. augusta ; eksperts Jēkabs O a i 1ī t s — X amatu
kategorijas 2. pakāpē, ar izdienu no 1926. g.
1. augusta; I šķiras darbvedis_ Herberts H e i n e —
XI amatu kategorijas 2. pakāpe, ar

^
izdienu no

1926. g. 1. augusta; noliktavas pārzinis Matīss
Vāvere — XI amatu kategorijas 2. pakāpe, ar
izdienu no 1926. g. 1. augusta, II šķiras darb-
vedis Rūdolfs Jakovičs — XII amatu kate-
gorijas 2. pakāpē, ar izdienu no 1926. g. 1. augusta;
noliktavas pārziņa palīgs Miķelis Celmiņš —
XIII amatu kategorijas 2. pakāpe, ar izdienu no
1926. g. 1. augusta ; Ventspils muita: jaunākais
muitas uzraugs Jēkabs Boitmans — XIX amatu
kategorijas 3. pakāpē, ar izdienu no_ 1926. g
1. augusta un Reņģes muitā: 1 šķiras grāmatvedis
Alfrēds Janevičs — XI amatu kategorijas 2. pa-
kāpē, ar izdienu no 1926. g. 1. augusta.

Visiem pavēle uzskaitītiem darbiniekiem alga
pec aprādītām pakāpēm izmaksājama sākot ar
š. g. 1. augustu.

Pavēlei 329.
1926. g. 2. augustā.

Ventspils muitas jaunāko muitas uzraugu vietas
pagaidu izpildītāji Ēriks Amoliņš un Fricis
Lapiņš, kuri pieņemti dienesta š. g. 1. februārī,
kā nokalpojuši muitas resora dienestā sešus mē-
nešus, apstiprināti amatā par štata darbiniekiem,
skaitot ar š. g. 1. augustu.

Alga pēc XIX amatu kategorijas 1. pakāpes, ar
izdienu no 1926. g. 1. februāra.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.

Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s.
Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Pavēle JSTa 330.

1926 g. 2. augustā.
Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku

atalgojumu noteikumiem, muitas departamenta
vecāko sevišķu uzdevumu ierēdni Arturu 0_z o-
1i ņ u ieskaitu VIII amatu kategorijas 2. pakāpe,
ar izdienu no 1926. g. 1. augusta un algas izmaksu
pēc šis pakāpes no tā paša datuma.

Finansu ministris J. Blumbergs.
Departamenta direktors E. Dundurs.

*
Pavēle M"s 331.
1926. g. 2. augustā.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumu 7. pantu, muitas depar-
tamenta II šķiras grāmatvedim Reinļm Banko-
vičam, XII amatu kategorija 1. pakāpes izdienai,
kura skaitās no 1924. g. 1. septembra, pieskaitu
klā( vēl 1 gadu _4 mēnešus un 8 dienas agrāka
līdzīgā kategorija muitas resora dienestā nokalpotā
laika, kāpēc viņš tiek ieskaitīts XII amatu kate-
gorijas 2. pakāpe, ar izdienu no 1926. g. 23apriļa
un algas izmaksu pēc šīs pakāpes no ta paša
gada 1. maija.

Pavēle J* 332.
1926. g. 4. augustā.

Saskaņā ar 1925. g. 7. jūlija valsts darbinieku
atalgojumu noteikumiem, Rīgas muitas noliktavu
pārziņa palīgs Roberts Akerinans ieskaitīts
XIII amatu kategorijas 2. pakāpe, ar izdienu no
1926. g. 3. augusta un algas izmaksu pec šīs pa-
kāpes no š. g, 1. septembra

Pavēle Ns 333

1926. g. 4. augustā.

Rīgas muitas jaunākā muitas uzrauga vietas
pagaidu izpildītājs Vilis Feldbergs, _ kurš
pieņemts dienestā 1926. g. A._ februārī, ka no-
kalpojis muitas resora dienesta sešus mēnešus,
apstiprināts amatā par štata darbinieku, skaitot no
1926. g. 4. augusta.

A!ga pec XIX amatu kategorijas 1 pakāpes, ai
izdienu no 1926. g. 4. februsra.

Muitas departamenta direktors E. Dundurs.
Administratīvās nodaļas vadītājs D. V i 1 s o n s

Personallietu pārzinis A. L i e p i ņ š

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirdzniecības iestāžu, noliktavu un
kantoru atvēršanas un slēgšanas laiku
un kalpotāju normālo atpūtas nodroši-

nāšanu Tukumā.
Pieņemti pilsētas domes 192K g. 15. jū-
lija un 1926. g. 14. jūlija sēdēs un apsti-
prināti ar iekšlietu ministrijas pašvaldības
departamenta 1921. g. 29 jūlija rakstu
M» 63384 un 1926. g. 29. jūlija rakstu

N» 106445.

A. Tirgošanās un nodarbošanās
laiks darba dienās:

1. Tirdzniecības un rūpniecības iestā-
dēs Tukumā kalpotāju darba laiks pēc
brīvprātīgas vienošanās.

2. Tirdzniecības un rūpniecības vei-
kalus, noliktavas, kantorus u. t t. var
atvērt laikā no 1. maija līdz 30. sep-
tembrim no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 7
vakarā, bet no 1. oktobj/a līdz 30. ap-
rīlim no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 7 vakarā,
bet sestdienās cauru gadu līdz pīkst.
10 vakarā.

3 Tirgotavās, kurās vienīgi pārtikas
produkti: maize, gaļa, piens, sviest?, var
atvērt no pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 8 va-
karā, bet sestdienās līdz pīkst. 10 va-
karā.

4. Pirtis var atvērt no pīkst. 7 rītā
līdz pīkst. 2 naktī.

5. Frizieru veikalus var atvērt no
pīkst. 7 rītā līdz pīkst. 8 vakarā, svēt-
dienu un svētku dienu priekšvakaros tie
slēdzami ne vēlāk kā pīkst. 10 vakarā.

6. Kioskus ar drukas darbiem, avīzēm
vai tirgotavas ar augļiem un atspirdzi-
nošiem dzērieniem, kā ari kantorus un
pārdotavas, kas tirgojas tikai ar avīzēm,
var atvērt no pīkst. 8 rītā līdz pīkst. 10
vakarā^7. Ēdienu un dzērienu veikali, bu-
fetes, konditorejas, ēdienu nami u. t. t.
var tikt atvētti no pīkst. 6 rītā līdz pīkst.
10 vakarā.

Piezīme. Pilsētas valde var atvēlēt
minētām iestādēm tirgošanos ari pēc
pīkst. 10 vakarā ar to nosacījumu,
ka tirgošanās nedrīkst vilkties ilgāki
par pīkst. 1 nakti.

B. Tirgošanās un nodarbo-
šanās laiks svētdienās un

svētku dienās:
8. Visiem tirdzniecības un rūpniecības

veikaliem jābūt slēgtiem svētdienās un
svētku dienās, izņemot Lieldienu, Ziemas-
svētku un Vasarassvētku trešās dienas
un pēdējo svētdienu priekš Ziemas-
svētkiem, kurās tirgošanās atļauta līdzīgi
darba dienām.

9. Svētdienās un svētku dienās atļauts
atvērt tikai:

a) maizes, gaļas un piena produktu
veikalus no pulksten 7 rītā līdz
pulksten 10 rītā,

b) ēdienu veikalus, kafejnīcas, ēdienu
namus, kioskus, kas tirgojas vienīgi
ar avizēm, augļiem un atspirdzi-
nošiem dzērieniem, no pulksten 8
rītā līdz pulksten 10 vakarā,

c) iotcgraiu iestādes var būt atvērtas
no pulksten 12 līdz 4 dienā,

d) frizieru veikali var būt atvērti no
pulksten 7 rītā līdz pulksten 12
dienā.

10. Triju lielo svētku pirmajās dienās
aizliegta nodarbošanās visos tirdznie-
cības un rūpniecības uzņēmumos, iz-
ņemot laikrakstu pārdošanu.

11. Š!e noteikumi neattiecas: uz
darbiem nelaimes gadījumos, kā ari ap-
tiekām, dzelzsceļu, biedrību, teairu un
citu izrīkojumu bufetēm un iebraucēju
naktsguļu vietām, viesnīcām, tējnīcām
un iebraucamām sētām, kā ari izņēmuma
gadījumos uz pilsētas pārtikas valdes
nozarēm.

12. Bez svētdienām un svētku dienām
tirgošanās noliegta visās likumā pare-
dzētās svinamās dienās.

13. Šo saistošo noteikumu pārkāpējus
sauks pie likumīgas atbildības pēc
kriminālsodu likuma.

14. Saistošie noteikumi nāk spēkā
pēc 14 dienām no viņu publicēšanas
„Valdības Vēstnesī".

Pilsētas galva J. Cers.
i Sekretārs F. B e r 1 i n s.

Saistošie noteikumi

par maizes ceptuvēm, maizes, dažādu
cepumu un konditorejas preču paga-
tavošanu, uzglabāšanu_ un pārdošanu

Tukuma.
Pieņemti 1926. g. 16. jūnija domes sēdē
un apstiprināti ar iekšlietu ministrijas
pašvaldības departamenta 1926. g. 29. jū-

lija rakstu .Ns 106446.

§ 1. Maizes ceptuves un konditorijas
ierīkot un atvērt atļauts tikai ar_ pilsētas
valdes piekrišanu, pēc telpu aplūkošanas
no sanitāra viedokļa.

§ 2. Ceptuvēm jābūt norobežotām no
dzīvojamām telpām un izbūvētām no
ugunsdroša materiāla. Telpas turamas
priekšzīmīgā tīrībā un tajā aizliegts uz-
glabāt tukšus maisus, og!es, malku,
drēbes, veļu, apavus un citus maizes
cepšanai nevajadzīgus priekšmetus.

§ 3 Miltiem un citiem produktiem,
kurus lieto maizes, dažādu cepumu un
citu konditorejas preču pagatavošanai,
jābūt svaigiem, tīriem un bez piemai-
sījumiem. Šieprodukti jāuzglabā maisos,
slēgtās kastēs un traukos, kuri novieto-
jami sausās un tīrās telpās.

Piezīme: Trauki, kuros glabājas
šai pantā minētie produkti, tāpat
darba līki un piederumi maizes un
cepumu pagatavošanai turami priekš
zīmīgā tīrībā.

§ 4. Ceptuves darbiniekiem strādājot
savā darbā jānēsā audekla priekšauti no
kakla līdz ceļiem un bez tam vīriešiem
audekla cepures un sievietēm tīras galvas
drānas. Roku mazgāšanai ceptuves
telpās jābūt mazgājamai bļodai ar visiem
vajadzīgiem piederumiem. Aizliegts šiem
darbiniekiem izpildīt pienākumus ierei-
bušā stāvoklī.

§ 5. Ceptuves telpās aizliegts smēķēt,
šņaukt tabaku, lietot reibinošus dzē-
rienus, gulēt, turēt vai ievest mājkustoņus.
Uzņēmuma īpašniekam jāizlieto vtsi lī-
dzekļi pret mušām, pie kam iejauktā,
tāpat cepšanai sagatavotā mīkla, izcepta
maize un konditoiejas ražojumi apse-
dzami ar tīru pārklāju.

§ 6. Tirgošanās ar maizi un dažā-
diem cepumiem zem klajas debess at-
ļauta vienīgi uz galdiņiem, kuri krāsoti
baltā eļļas krāsā, pie kam pārdodamām
precēm jāatrodas segtos traukos vai pār-
klātām ar tīru audeklu, lai pasargā u tās
no putekļiem, netīrumiem un mušām.

§ 7. Tirgotavām ar maizi un cepu-
miem slēgtās telpās jāizpilda sekosi no-
sacījumi :

a) telpām jābūt arvien tīrām, gaišām
ar labu ventilāciju,

b) galdiem un plauktiem preču no-
vietošanai un pārdošanai jābūt
krāsotiem baltā eļļas krāsā vai
pārvilktiem ar gaišu vasku drānu
vai segtiem ar marmoru,

c) preces jātur slēgtos traukos vai
apsedzamas ar smalku audumu, lai
aizsargātu no putekļiem un mužām,

d) ja maizes, cepumu un konditorejas
ražojumu tirgoavas pārdod vēl
citas preces, tad pēdējām jābūt no-
vietotām atsevišķi no maizes un
cepumiem,

e) pārdodot konditorejas preces, jālieto
vienīgi nazis vai citi rīki, ņemt ce-
pumus tieši ar rokām tā pārdevē-
jam, kā pircējam — aizliegts,

f) maizes un cepumu ietinamam pa-
pīram jābūt tīram, neaprakstītam un
neapdrukātam,

g) pārdotavā aizliegts turēt un ievest
kaķus un suņus.

$ 8. Personām, kas tirgojas ar maizi,
cepumiem un dažādām konditorejas pre-
cēm — darbā jābūt tīri ģērbtām un iā
nēsā balti priekšauti ar aprocēm. Sli-
miem ar ādas un lipīgām slimībām
aizliegts nodatboties maizes ceptuvēs un
pārdotavās.

§ 9. Par šo saistošo noteikumu pār-
kāpšanu vainīgās personas sauks pie
atbildības uz sodu Ilk. 138. p. pamata.

§ 10. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pec četrpadsmit dienām no viņu
publicēšanas «Valdības Vēstnesi".

Pilsētas galva J. Cers.
i Sekretārs F. Berlins.

Latvija un citas vate
Latvija un Zviedrija.

Latvijas goda konsuls Stokhri-
M. Andersons ierosinājis Stokho'-
jautājumu par kuģi satiksmes n\t
sanu starp Rīgu itn Stokholmu. Zvltt
kuģu sabiedrības „Svea" direktors
solījis no š. g. 15. augusta ierīkot
tiksmi starp abām galvaspilsētām
«Angermanland", kurš ir pusotra J
lielāks par «Norrland", kas m|
satiksmi līdzšim._ ^Angermanland", \
ir ari daudz ērtāks un labāks i
„Norrland\ vatēs uzņemt ap lOO pt
žier/u un braukšanas maksa būšot
lētāka nekā līdzšim. lī:

Ārzemes.

Vācija un Francija.
B e r 1 i n ē. 6. augustā. Parīzē cek

dienas vakarā parakstītais vācu Ik
pagaidu tirdzniecības līgums pil
abām valstīm muitas priekšrocības ai;
cibā uz noteiktām preču kategorijā
Vācija apņemas ielaist uz atvieglos
noteikumiem sevišķi franču sakpf
vīnogas, citus augļus, zidu, modes;
ces, smaržvielas un automobiļus,
Francija savukārt daudzu Vācijas ekip
rūpniecības nosaru preces, izņemot [.
vēnā kārtā ķimiskas, elektrotectiniii
un mašinrūpniecības ražojumus. Teli:
rūpniecības preces abās pusēs pd
līdzš nejā stāvokl. Tāpat Francijai;
izdevies dabūt muitas pazemināji:
Vācijā franču vīniem

Līgums nokārto ari kuģniecības
konsulāros jautājumus.

Oficiālā «Deutsche Dlplomatis*
litische Korrespondenz",aizrādot uztai
pagaidu Ilgonis noslēgts uz6mēuel
izsaka cerību, ka šinī laikā Fr?ncijal
spēs izstrādāt savu galīgo muitas I»
un ka tad būs iespējams noslēgt gi-
tirdznieclbas līgumu. .Berliuer Taget*
apveic pagaidu līguma noslēg šanu
jaunu sevišķi svarīgu etapu sarc:
starp abām valstīm, ktras Ieilgušas
gandrīz divi gadi. Tiklab Vācija
Francija zinot, ka galīga līguma no>
sanu kavē tas, ka vienā no abām W
slēdzējām valstīm (Francijā) vēl n\_
jaunota valūtas stabilitāte. Laikrai
izceļ to apstākli, ka pagaidu W
t»gad parakstīts Puankarē valdības'»
Briana vārdiem, ka Francija ārējai
tika joprojām ieturēšot Lokarnas p

šis notikums došot pirmo praktisko
stiprinājumu.

B e r 1 i n ē, 6. augustā. CetoiMJ
vakaru parakstītaisfranču-vācupagtirdzniecības līgums noslēgts uz 6 &

šiem. Tas ietver ari līgumu par ļ*
apgabalu, abu valstu muitas polio».
kolonizācijas tiesībām. Vācijas p"';
bus tiesības apmesties Francijā, »'
lonijās un mandatarapgabslos ņ® .
diem pat noteikumiem kā visu
valstu pilsoņiem. Līgums s'āJr ta
20. augustā. L

Ogļraču streiks Anglija-

Londonā, 5. augustā. Vakajrjj
namā notika debatesparogļf«PD1krizl. Raktuvju sekretārs pulkv-
Fokss aizrādīja, ka valdība no p«>

knma paziņojusi savus iebildurun

i
Papildinājums "^

-

pieņēmis domes 1926. g. 5 : ...
(prot. ļ# 31) un apstiprināts "&M
ministrijas pašvald. departamenta icmS15. jūlija rakstu Mš 105599 26i

pie saistošiem noteikumiem nasanas laiku Smiltenes p\ļU
kas pieņemti 1923. g. 8. septembra
sēdē un apstiprināti ar iekšliet
strijas pašvaldības departamenta \l
20. oktobra, un rezolūciju i,.,1
,,Valdības Vēstneša" 1923. g. 252 fl

§ 5a.
Ielas kioskos atļauts tirgoties

dienu laikā no 1. aprija Hd2 sn
tembram no pulksten 6 līdz 23 k ,'
no 1. oktobra līdz 31. martam
līdz 20. ' "

Nedēļas un gada tirgus dienā»
1 stundu agrāk atvērt.

Šis papilpinājums stājas spēkā 14,
laika pec viņa izsludināšanas v*t
Vēstnesī." " al(

Pilsētas galva (paraksti
3 Sekretārs vieta A. Miljer



rīdzniecibas kompromisa priekšliku-

ma! kas varētu to pārliecināt grozit
ml'viedokli Valdība joprojām kate-g
oriski noraidot valsts suDsidijas ogļ-
uoniecībai. Loid-Džordžs asi kritizēja

'-aldības viedolili. Stāvoklis paliekot ar
lļua nedēļa tikai ļaunāks. Pēc vis-
jtējā ieskata garīdzniecības starp-

riba ienesusi ievērojamas pārmaiņas
" ispārējā stāvoklī. Pirms garīdzniecības

^ jaukšanās Kūka lozungiem bijis liels
iespaids uz strādnieciou. Bet tagad
viss pat5 griez'es P«aviem sekotājiem

ar programu, kurā ietilpst kā garīdznie-
cības , tā ari valdības komisijas priekš-
likumi- Sabiedriskā doma šo programu
uzskatot par pieņemamu pamatu kon-
flikta likvidēšanai.

Darba ministris Stlls-Meitlends val-
dības vārdā paziņoja, ka tā gatava uz-
sSkt nekavē ot sarunas, tiklīdz būs iz-
redzes , ka šādas sarunas var dot pozi-
tīvus rezultātus.

pēc tam apaksaams ar 173 pret 49
balsīm noraidīja strādnieku partijas
priekšlikumu sakarā ar konfliktu ogļ-
lūpnieclba saīsināt parlamenta vasaras
brīvlaiku , noliekot rudens sesijas sākumu
jau uz 17. augustu. Čemberlens aiz-
rādīja, ka ogļrači un uzņēmēji varot
paši vienoties par konflikta izbeigšanu,
pēc t m apakšnams pieņēma priekš-
likumu par nākošās sesijas atklāšanu
9. novembrī, paredzot ārkārtēju sēža sa-
saukšanu priekš izņēmuma stāvokļa pa-
garināšanas, ja konflikts opļ ūpniecībā
vēl ieilgtu.

Londonā, 5. augustā. Ogļraktuvju
tekretaram vakar bij apspriede ar ogļ-
rūpnieku savienības priekšsēdētāju un
pēc tam sr šs savienības central-
komite;u Ogļtūpnieki apspriedē izteica
uzskatu, ka strādniekiem jāizrādot vēl
daudz lielāka piekāpība, pirms var
stāties pie jaunām strunām.

Patlaban visu interesi raktuvju rajonos
saista nobalsošana par garīdznieku
priekšlikumiem, kuras rezultāti nāks
liuami laikam rit. Pēc virām pazīmēm
ogļraču vairākums noskaņoti pret tiem
ļoti labvēlīgi. Tomēr laikraksti uzsver,

ka ari tai gad'jum? , ja o?ļrfču nospī-
došais vairākums izteiktos par tiem,
neesot jāaizmirst, ka valdība noteikti
nostājusies pret tiem tādēļ, ka tanīs
paredzēja valsts subsidiju turpināšana
uz 4 mēnešiem.

Aizrāda, ka šonedēļ paiet 14 nedēļas
kopš ogļraču streika sākšanās un vēl
vienmēr neesot nekādas izredzes, ka
tagad vienošanās būtu tuvāk nekā streika
sākumā., LTA.

Stāvoklis Salkanu pussalas
valstis.

Berliuē, 6. augustā. Pēc zinām
no Belgrades. Dienvidslāvijas āri etu
m nistris Ninčičs atgriezies no karaļa
vasaras rezidences galvas pilsētā. Žur-
nālistiem viņš izteicies, ka starp Dienvid-
s'aviju un Rumāniju pastāvot pilnīga
vienprātība jautājumā par bulgāru bandu
iebrukumiem abu valstu robežās. Tā
kā ari Grieķijas intereses šinī lietā sa-
skan ar Dienvidslāvijas un Rumānijas,
tad jācerot, ka visas iris valstis uzstāšo-
ties vienoti.

Dienvidslāvijas ārlietu ministrija pu-
blicē oiiciaiu ziņojumu, kurā teikts, ka
bulgāru bandu iebrukumi dienvidslāvu
robežās ejot pāri katram mēram. Per-
sonas, kuras darbojas Bulgārijā pastā-
vošās Maķedonijas revolucionārās komi-
sijas uzdevumā, esot izdarījušas Dienvid-
slāvijā veselu rindu politisku sleokavlbu.
Pēdējais komitadžiju iebrukums Dienvid-
slāvijā esot noticis ar bulgāru iestāžu pa-
balstu. Dienvidslāvu valdība ievadījusi
stingru izmeklēšanu un uz ievākto ziņu pa-
mata speršot soļus,lai reiz par visām reizēm
nodrošinātu tavas valsts robežas pret
sistemātiskiem uzbrukumiem. Savīs
lēmumus dienvidslāvu valdība pieņemšot
visdrīzākā laikā. Oficiālais ziņojums uz-
sver, ka Belgrades politiskās aprindās
uzskatot stāvokli par ļoti nopietnu.

Londonā, 6. augustā. nMorning
Post" ziņo, ka sakarā ar lielvalstu diplo-
mātisko pirstāvju muti kie'* i aizrādīju-
miem Belgradē un Sofijā pēdējo bulgāru-
serbu robežkonfliktu lietā D envidslavijas

valdība esot atlikusi jau izstrādātās ār-

kārtīgi asās notas no.ūtišanu Bulgārijai
šai lieiā. LPA.

t" N

ļ Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
ai civ. tles. tik. 201 ' . 2014. un 2019. p. d.
namata paziņo, ka pē> 1926. gada

24. apriti Berlīne «"iruSā Christiana-
Haima-Šebšela Leiba d. Gureviča ir
atklāts mantojums un uzaicina, kam ir uz
šo mantojumu, vai sakarā ar to, tiesī-
bas, kā: mantiniekiem, legatarijiem, fidei-
komisarijiem, kreditoriem un t. t., pie-
teikt šīs tiesības minētai tiesai sešu
mēnešu laikā, skaitot no šī sludinājuma
lesniešanas dienas.

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

Rīgā, 1926. g. 9. jūlijā. L. J* 3779
Priekšsēd. v. A. Blumentāls.

7936 Sekretārs A. Kalve.

Rīga.
Nedēļas ziņojums

par saslimšanas gadījumiem
ar lipīgām slimībām Rīgā,

ko reģistrējusi no_ 1926. g. 24. līdz 31.
jūlijam Rīgas pilsētas statistiskā valde
pēc ārstu paziņojumiem.

S3 _.

Sa
Slimības nosaukums 'g=

3 t»
M

Paratvphus .... . . —
Tvphus abdom Vēdera tifs . . 7
Tvplius e-santh. ... Izsitumu tils —
Febris recurrens . . . Atgulās drudzis —
Febris interm. . . Purva drudzis . —
Variola et variolois . . Bakas . -
Morbilli .... Masalas . 3
Scarlatina Šarlaks . 24
Tussis convulsiva . . Garais klepus . 6
Diphtheritis . . Difterits . 2
Iniluenca cum Pneumonia Influenca —
Cholera asiatica Āzijas koliera —
Ervsipelas Roze _ . 2
Dysenteria . ... Asinssērga . . 1
Parotitis epidemica . . . Ģīmja satūkums —

(Mumps)
Lepra . . Spitaliba ... —
Mening. cerebrosptn. epid —
Trachoma . . . .... . . —
Tetanus ... —
Botulismus? . . 1

Bibliotekāru kongress.
Latvijas bibliotekāru biedrība sasauc

š. g 21. un 22. augustā Rīgā,
3 Vidusskolas telpās, Valdemāra ielā
Na 2 II Latvijas bibliotekāru
kongresu.

Dienaskārtība: 1. Ziņojumi: a) biblio-
tēku padomes; b) biedrības valdes;
c) no vietām. 2. Bibliotēku normaltīkls.
3. Bibliotēku likumdošana 4. Kultūras
fonds kā bibliotēku lietas veicinātājs.
5. B.blioteku instruēšana. 6. B.bliolekaru
izglītība. 7. Bibliotekāra loma izglītības
laukā. 8. Bibliotekāru materiālais stā-
voklis. 9. Kā nostādīt bibliogrāfiju.

Kongresā balsstiesību bauda visi La-
tvijas bibliotekāri. Ar padomdevēju tie-
sībām kongresā var piedalīties bibliotēku
uzturētāji vai viņu priekšstāvji.

Piedalīšanās maksa rīdziniekiem 2 lati,
nerldziniekiem 1 lats.

KURSI.
Rīgai birža. 1926. gada 7. augustā.

Devliei:
1 Amerikas dolan .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25 20 — 25,27
100 Francijas franku . . . . 15,60—15,85
100 Beļģijas franka .... 14,7* — 15,05
100 Šveices franku .... 99,80 — 100.70
100 Itālijas liru 17,25—17,60
100 Zviedrijas kronm ... 138 40 — 139.45
100 Norvēģijas krona . . 112,85 — 114,50
100 Dānijas krona . . 136,55 —138,60
100 Čechoslovaķijas fcron* 15,25 — 15,55
100 Holandes guldeņa . , 207,50 — 209,10
100 Vācijas marka .... 122,80 — 124,10
100 Somijas marka . '." .. 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marka . . . . '1,37—1,355
100 Polijas zlotu ... . 55,00 — 65,01/
100 Lietavas lita 50,55 — 51,60
1 SSSR červoņec* . .' . .

Dārgmetāli:
Zelts 1 kf 3425 — 3445
Sudraba 1 kg 98—106

Vērtspapīri:
5°/o neatkarības aizņēmums . 98—100
4°/o Valsts prem. aizņēmumi 98— 10C
6°/o Zemes bankas ķīlu zīmes 92— 93
8°/o Hipotēku bankas ķīlu

zīmes 96 — 97

Rīgas biržas kotacijaa komisijas
priekšsēdētājs A. K a c e n s.

Zvērināts biržas māklera M. O k m i a n t.

Literatūra.
Atpūta. >6 92 — 1926. g.

Redaktors: M. Ārons.
^?mmmamKMmamaaammmmmaĒmmaBmmnmmmittm^īĒmmKmmmĒmmmt

Sls dienas .Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi Mežu
departamenta sludinājums par
augošu mežu pārdošanu jauktā
izsolē 1926. g. 22. septembri Rīgā.

Rīgas apgabaltiesas Rīgas apriņķa
I iec. tiesu izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Dzirnavu
ielā Ne 37, dz. 2, paziņo:

1) Pētera Kļaviņa Ls 19,42 prasības
segšanai pēc Rīgas pilsētas III iecirkņa
miertiesneša piespiedu uzraksta uz obli-
gācijas no 27. apriļa 1926. g. Ne 933 ar
tjo/o un piedzīšanas izdevumiem Rīgas
apgabaltiesas sēžu zālē 7. okt. 1926. g.,
pulksten 10 no rīta,

pilīti itnipē pildos
Herminai Pētera m. D u k a t piederošu

nekustamu īpašumu,
Ikšķiles draudze no Stopiņj Kurtu muižas
atdalītu gruntsgabalu }* 12 ar nosau-
kumu .Rukke' ar zemes grāmatu reg. Ne
2770, aptverošu 4.3J uesetiņas lielu
zemes gabalu;

2) Ipašums_ priekš publiskas pārdo-
šanas nove tets uz Ls —;

3)_uz īpašuma guļ hipotēku parādi un
apgrutinājumi par 1250 cara ibļ. un
Ls 3500;

4) pie piedajīšanas ūtrupē jāiemaksā
10/o no novērtēšanas sumas un jā-
uzrada apliecība no tieslietu ministrijas
par_ nekustama īpašuma iegūšanas tie-
sībām;

5) zem s grāmatas uz šoīpašumu tiek
vestas Rīgas Valmieras zemes grāmata
nodaļā;

b) personām, kurām ir kādas tiesības
uz pārdodam» i asumu, kas pārdošanu
nepielaiž, jāuzrāda tādas līdz pārdošanas
dienai;

7) visi papīri un dokumenti attiecošies
uz pārdodamo īpašumu ir atvērti
publiskai apskatīšanai Kīgas apgabaltiesas
III civilnodaļas kancleja

Rigā, 2. augustā 1926 g.
9762 Tiesu izpild A. Ozoliņš.

Rigas apgabaltiesas IV lec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja _ atrodas Rīgā. Andreja
Pumpura ielā Ns I, paziņo, ka
21. augustā 1926. g., pīkst. 10 rītā, Rīgā,
Bolderajā, Kleistiņu muižā Rīgas zīvja
izmantošanas A/S fabrika pārdos
Rīgas zivju iemantošanas A/S kustamo
mantu, sastāvošu no linu eļļas spiestuves
presēm, valču d'.irnavām. rnašināra, kat-
liem, motorlaivas, akmeņoglēm, decimal-
un centimalsvarinm u. c. un novērtētu
par Ls 7861.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. augustā 1926. g.
10061 Tiesu izpild. V Požariskis

Rīgas apgabali. 3. civilnodaļa,
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p,
paziņo, ka 17. aug. 1926. g., minētās
nodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs
1911. g. 10. oktobrī mirušā Saikavas
pagastā .Kalna-Škēles* mājas īpašnieka
Jāņa Andreja d. Seržana testamentu.

Rīgā, 5. augustā 1926. g.
Priekšsēd. v. A. B 1u m e n t a 1 s.

9996 Sekretārs A. Kalve.

Jelgavasapgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1958 p.
naziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. g.
26. augustā attaisīs un nolasīs 1926. g.
12. aprīlī mirušā Jēkaba Nikifora d.
Čirkuma testamentu.

Jelgavā, 4. aug. 1926. g. L. Ne 2024/26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

īnnil Sekretar* K P u s s a r s.

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ne 1, paziņo, ka
23. augusta 1926. g., pulksten 10 rītā
Rīgā, Baslēja bulvārī Ne 7, not'ra
Krūklanda kantori pārdos Adel-
heides Ozoliņ kustamo mantu, sastā-
vošu no 3 blanko cedētām obligācijām,
kuras ingrosētas uz Ozoliņ piederošo
zemes gabalu Ne 389 F, ĶemerosSmilšu
un Parka ielu stūrī un novērtētu par
Ls 40,010.

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

Rīgā, 6. augusta 1976 g.
K063 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

kura kancleja atrodas Rīgā, Andreja
Pumpura ielā Ne 1, paziņo:

1) ka saskaņā ar Rigas apgabaltiesas
3. civilnodaļas lēmumu izteikto viņas
pavēlē no 8. jūnija š g. Ne 314293
11. novembrī 1926. g., pīkst. 10 rītā,
Rigas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zāle,

pplllitos torsos pārdos
Mārtiņa S i n k a s

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Rigā, Bruņinieku ielā Ne 27,
2 tupot, iecirknī ar zemes grāmatu
reģistra Ne 772 (grupā —, grunts Ne —),
un sastāv no dzīvojamām ēkām un
gruns^abala;

2i ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvērtēts par Ls 7001;

3) ka bez augšminētās prasības
īpašums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
par Ls 859.800

^4) ka personām, kuras veļas pie tor-
giem dalibu ņemt jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
minētām personām iegūt nekustamo
īpašumu; un

5) ka zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Rīgas-Valmieras zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kuram ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti,attiecošies uz
pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi Rīgas
apgabaltiesas 3. civilnodaļas kancleja.

Rīgā, 6. augusta 1926. g.
10025 Tiesu izpild. E. S m e i 1 s.

Jelgavasapgabaltiesa,
pamatojoties uz civ. pro<\ lik. 1958 p.
i«ziņo, ka šīs tiesas sēdē 1926. eada
26. augustā attaisīs un nolasīs 1925. g
23 aprīlī miruša Kristapa Kristapa d
Jākobsona testamentu.

Jelgavā, 4. aug. 1926. g. L. N«2017/26
Priekšsēdētāja v. V e i s s.

10012 Sekretāra K. Pussars.

Rīgas apgabaltiesas II iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 13. augustā 1926. g., pīkst.

12 dienā, Rīga, Brīvības ielā N? 25,
pārdos Allonsa K ū v a l _d a kustamo
mantu, sastāvošu no kiavierem, mēbelēm,
naudas skapa u. t t. un novērtētu par
Ls 2040. _ , _ .

Izzināt sarakstu, novērtējumu, ka ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rigā, 7. Jūlijā 1926 g.
If067 Tiesu izpi'd. Kd Kalniņš

Rīgas apgabaltiesas IV iec. tiesu
izpildītājs,

kura kancleja atrodas Rīgā, Andrēfa
Pumpma ielā Ne 1, paziņo ka _ 20. sug.

1926 g, pulksten 10 ritā, Rīga. Basteja
bulv N"° 8. pārdos Viktora Lap-

č i n s k a kustamo mantu, sastāvošu no
div- un vienstobru bisēm un novērtētu
par Ls 900.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 6. augustā 1926. g.
10062 Tiesu izpild. V. Požariskis.

Kigas apgabaltiesas 3. civilnod.,
saskaņā ar civilprocesa likuma 1958. p.,
PM'Uo, ka 17. augustā 1926 g, minētās
noklās atklātā tiesas sēdē nola-īs
mb. g. 29. novembrī Rīgā miruša Alek-
sfņdra Kārļa dēla Ķīša (Kiehsis) nota-
ml° testamenlu.

Ri, ā. augus'ā 192?. g. L. Ne 4134

<ļ3ū0 Prifl,žsfd. v. A. Blumentals.
i£!__ Sekr-tars A. Kalve

ft 8as apgabaltiesas 3. civilnod.,
^asķaņā ar

civilprocesa likuma 1958. p.,
norn' ka 17 augustā 1926. g., minētās
]g„?latklāta tiesas sēde nolasīs

Em»
g

ir 5" Janvari !R'gā mirušās atraitnes
/j/j',' .^istiana (Kristjāna) m. Ķīsis

flieot ' dzm' Janson n°tariel ° testa*

R,gā, 5. augustā 1926. g. L. Mi 4135

999S
Ptieilšs5d - v- A- Blumentals.

—? Sekretais A. Kalve.
^as apgabaltiesas 3. civilnod.,

'"kaņā ar civilprocesa likuma 1958. r.,
3°' ka 17' au 8- 1926. g., minētāsnodaļas atklātā tiesas sēdē nolasīs 1926 g

3. jūnijā mirušā Birzgales pagasta ,Šir-
melu" mājas īpašnieka Mārtiņa Mārtiņa
d Birznieka testamentu.

Rīgā, 5. augustā 1926. g. L. Ne4114
Priekšsēdētāja v. A. Blumentals.

P997 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas 3. civilnod.,
"2 civ. proc. lik. 2011., 2014. un 2019.
P-p. pamata paziņo, ka pec 1925. g.
17. septembrī Taurupes pagastā mirušā
Aleksandra Mārtiņa d B a 1 o ž a ir aklāts
mantojums un uzaicini, kam ir uz šo
mantojumu, vai sakarā ar to, tiesibas
mantiniekiem , legatarijiem, fideikomi«a-
'ļjiem, kreditoriem u. t. t., pieteikt šīs
tiesības minētai tiesai sešu mēnešu
laika, skaitot no šī sludinājuma iespie-

šanas dienas .Valdības Vēstneiī".
Ja minētas personas savas tiesībasaugšā uzrādītā termiņā nepieteiks, tad

Vlnas atzīs kā šīs tiesības zaudējušas.
Rīgā, 1926. g. 9. jūlijā. L. Ne 3692

Priekšsēd. v. A. Blumentals.
l_£i Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. civilnod.
saskaņā ar civilprocesa likumu 1958. p.,
paziņo, ka 17. augustā 1926

^
g. minētās

nodaļas atklātā tiesas sēde nolasīs
1921. g. 23. aprilī mirušā Annas pag.
.Jaundacvaru Ne la" mājas īpašnieka
Jāņa Andreja d Ausekļa testamentu.

Rīgā, 5. augastā 1926. g. L. Ne3863
Priekšsēd. v. A. Blumentals.

9995 Sekretārs A. Kalve.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņa, ka 13. augjstī 1926 g, pulk«.
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Ne 172,
pārdos 2. torgos Maks Š 1a p o -
b e r s k a k tstamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm, sveču mašīnām ziepēm u. t. t.
un novērtētu par Ls 4220

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pār-
došanas dienā u». vietas.

Pigā. 2. ju^ustā 1926. s>
1006J Tiesn i7pild. E. Sm e ' 1s.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. augustā 1926. g, pīkst.
9 rīta, Rīgā Brīvības bulvāra Nē 3,
pārdos Kārļ t Meija kustamo mantu,
sastāvošu no kastroļiem, audekla va.es-
tuka, nacionālas kases spaiņiem u. t. t.
tn novērtētu par Ls 192J.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

Rīgā, 2 augustā 1926. g.
infl9fi Tioen fenilHItāi* F Smpils.

Rīgas apgabaltiesas V iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 17. augustā 1926. g, pīkst.
9 rītā, Rīgā, Brīvības ielā Ne 71/73,
pārdos lirm .Brāļi Šatc" kustamo
mantu, sastāvošu no mebtlēm, dažā-
dām kristāla lietām, kā vāzēm un t. t.
un novērtētu par Ls 6415.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pārdo-
šanas dienā uz vietas.

Rīgā, 3. augustā 1926. g.
10027 Tiesu izpild. E. Smeils.

Papildinot savu slud. .Vaid. Vēstn."
š. g. 2. aug. 168. num., kur rubrikā zem
Ne 1 minēts: .4. rovembri š. g. pulkst.
10 rītā, Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas
sēžu zālē uz publisk em torgiem tiks
pārdots Voldemāra Veinberga nekustams
īpašums, kurš atrodas Rīgā, Katrinas
dambi 24/26, Rīgas 2. hip _ iec. ar zemes
g'āmatu reģ. Ne 51*, jālasa; .4. no-
vembrī 1926. g., pulkst. 10 rīta, Rīgas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē uz
publiskiem torgiem tiks pārdots Volde-
māra Veinberga nekustams īpašums,
kurš atrodas Rīgā, Katrinas dambī 24/26,
Rīgas 2. hip iec. ar zemes grāmatu reģ.
Ne 51 un 46.
10071 Tj>su izpild. E. Smeils.

Rigas apgabaltiesas VI iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 18. augustā 1926. g., pīkst.
12 dienā, Rīgā, Brīvības ielā Ne 8,
spedicijas un noliktavu a./s-bas _,Trans-
tred' lietā pārdos ceļu izbūves un
satiksmes a./s-bas .Cislas* kustamo
mantr, sastāvošu no 2 rakstāmmašīnām
un novērtētu par Ls 500.

Izzināt sarakstu, novērtējumu. kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas dienā uz vietas.

RIeā, 28. jūlijā 1926. g.
10028 Tiesu izpild. J. Z i r č e 1 s.



Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 24. augustā 1926. g„ pulkst.10 dienā, Rīga, Matīsa ielā Ne 88 p ā r -
dos akc. sab. .Latvijas tabakas un
korķu fabr.' kustamo mantu , sastāvošu
no naudas skapja un citam mantām un
novērtētu par Ls 325.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu varēs pār-
došanas diena uz vietas.

Rīga, 3. augustā 1926. g
10029 Tiesu izpilda).Jj_rui i o s^_

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo, ka
1?. aug. 1926. g., pulksten 1 diena,
Rīgā, Brivības ielā Ne 33, veik., pārdos

vairāksolīšanai
Aiona Sluckova kustamo mantu, novēr-
tētu par Ls 233, un sa.-tāvošu no veikala
iekārtas, dēļ viņa 1924. gada ienā-
kuma nodokļa segšanas.

Rīgā, 1926. g. 5 aug.
10051 Piedzinējs H e ibovi č.

Jelgavas apgabaltiesas
Jelgavas pils. tiesas izp.,
kūja kancleja atrodas Jelgavā, Akadē-
mijas ielā Ne 24, istaba 20, paziņo:

1) ka Zelmas Vinogradovas prasības
apmierināšanai no Annas Vēber pēc
Jelgavas apgabaltiesas raksta no 1926. g.
23. janvāra ar Ne 2254 25. augustā
1926 g.. pulksten 10 rītā , Jelgavas
apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē,

iii toislin torgiem pārdos
Annai V e b e r piederošu

nekustamu īpašumu,
kurš atrodas Jēkabpils pilsētā, ar zemes-
grāmatu reģ. Ne 84 un sastāv no iol-
varka . Johanisrue*;

2) ka īpašums priekš publiskiem tor-
giem apvertēts par Ls 7320;

3) ka bez augšminētās prasības īpa-
šums apgrūtināts ar hipotēku parādiem
t/ar — Ls 67 sant.;

4) ka personām, kuras vēlas pie-
dalīties torgos jāiemaksā zalogs —
desmitā daļa no apvērtēšanas sumas un
jāstāda priekšā apliecība par to, ka no
tieslietu ministrijas puses nav šķēršļu
Minētam personām iegūt nekustamo
īpašumu, un

5) ka zemes grāmatas uz šo īpašumu
t>ek vestas Jēkakpils-Ilūkstes zemes grā-
matu nodaļā.

Personām, kurām ir kādas ties.bas uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrāda līdz pār-
došanas dienai.

Visi papīri un dokumenti, attiecošies uz
pārdod. īpašumu, ir ieskatāmi Jelgavas
apgabaltiesas civilnod. kancleja.

16. jūlijā 1926. g.
10024 Tiesu izpild. 3. V e i s s.

Liepājas apgabaltiesas
tiesu izpildītāja v. i.

par Liepājas pilsētas 2. iec, kufa kanc-
leja atrodas apgabaltiesā, i.tabā Nš 9,
pamatojot.es uz civ. proc. lik. 1141.,
1143., 1146—1149. p.p. paziņo, ka
15. oktobrī 192o. g, pulksten 11) rīta,
Liepājas apgabaltiesas sēžu zālē pārdos

liii pulkā iispliiiPā
mirušam Ferdinandam Fridricha dēlam
Rolofam piederošu

nekustamu īpašumu,
atrodošos Liepājā, Skrīveru ielā Ne 3/5,
ar zemesgrāmatu reģ. Ne 845.

Šis nekustams īpašums priekš pārdo-
šanas ir novērtēts par Ls 25( 0,— un
tiek pārdots dēļ Leiba Ulmaņa, Fridricha
Marienielda un Joseļa Blumberga pra-
sību Ls 1105 ar proc. un izdevumiem
piedzīšanas. _

Bez minētās prasības īpašums ir ap-
grūtināts hipoteKu parādiem 25,000 rbļ.
krievu cara naudā.

Solīšana sāksies saskaņā ar civ. proc.
lik. 1871. p. no novērtēšanas sumas —
Ls 2500. v

Personām, _ kuras veļas ņemt dalību
vairāksolīšanā, ir jāiemaksā drošības
nauda 10 proc. no novērtēšanas sumas,
t. i. Ls 250,—, kā ari jāiesniedz
apliecīoa par to, ka no Tieslietu min.
puses nav Šķēršļu minētām personām
iegūt nekustamu īpašumu.

Zemes grāmatas par šo īpašumu tiek
vestas Aizputes-G otiņas zemesgrāmatu
nodaļā — Liepājā.

Personām, kuram ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tādas tiesības jāuzrada līdz pār-
došanas dienai

Visi raksti un dokumerti, attiecošies
uz pārdodamiem īpašumiem, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civilnodaļas kanc-
leja vai pie tiesu izoildītāja.

Liepājā, 4. augustā 1926. g.
9935 Tiesu izp. v. i J. P ē t e r s o n s.

Rigas notārs V. Kaosltis,
uz 1916 gada 3. jūlija likuma pamata
par tirdzniecības un rūpniecības uzņē-
mumu atsavināšanu paziņo, ka 1926. g.
2. augustā viņa kantori ir noslēgts
pārdošanas-pirkšan's līgums, pec kura
Louis un Teodors Kbnigi viņiem piede-
rošās 2 /3 idie'ās daļas _ no .Sarkanās
aptiekas A. Koiig". Liepājā, Lielā ielā 12
pārdod Fridai Feinberg un Ori-
gorijam Hiršam P a p e r n a par Ls 38000.
Līgums reģistrēts ar reģ. Ne 6412 un
ievests aktu grāmata ar J* 15. 9969

Citu iestāžu sludinājumi, j
Priekules pol. priekšn.

paziņo, ka saskaņā ar Tiešo nodokļu
departamenta š. g. 28. a u g u s t a, pl.
12 dienā, Priekules pag., Taureņa mājās,

ptt alklili nMBttti
Eliasam Benceļa d. Dimantam piederošo
vienu ērzeli, šeķi vērtībā Ls 87. 10043

Rigas policijas VII iec. priekšnieks
š. g 18. augustā, pulksten 10rīta, Rīgā,
Avotu iela Ne 24,

ārdos mlMM
Viļa Berzlapa aprakstītu elektromotoru,
novērtētu par Ls 115,45, Rīgas central.
slimo kases prasības lietā.

Rigā, 6. aug. 1926. g.
10060 Priekšnieks (paraksts).

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka 1926. g. 17. augustā, pulkst.
10 rītā, Slokā, Kaugurciemā,

BirdBS mMM
Jākabam Bcitmanim pieder, četrus gadus
vecu brūnu govi, balt. raibum. un zvaizgni
piere, novērt, par Ls 200,— un ozol-
koka kumodi, novērt, par Ls 30, sa-
skāra ar tiešo nod. departamenta rakstu
no š. g. ar Nš 71*65.
10031 Priekšnieks (paraksts)

Rīgas pol. Jūrmalas iec.
priekšnieks

paziņo, ka š. g. 16. augustā, pl. 10 rītā,
Sloka, Karsa ielā 20,

pirdos niiātoliiapft
Annas Veic pied. dažādas mantas, kop-
vērtība novērt, par Ls 18,80, saskaņā ar
Rīgas apgt. 2. civ. nod. š. g. rakstu
Ne 5986.
10030 Priekšnieks (paraksts).

Tiešo nodokļu departamenta
dažādu maksājumu piedzinējs paziņo,
ka 12. aug. l!=26. g., pulkst. 12 dienā,
Rīgā, Stabu ielā Ne 19, dz. 12,

pārdos vairfiksolišanfl
Šolorna Šulmana kustamu mantu, no-
vērtētu par Ls 401, un sastāvošu un
ozola koka bu/etes dēļ viņa 1924. g.
0peļņas nodokļa segšanas.

Rīgā, 6. aug. 1926. g
10052 P/edzmēis Heibovič.

Paziņojums.
1926. g 21. augustā, pl. 12 d.ena,

Rucavas pag., Ķervju mājās tiks pārdots

alki vairāksolīšana
viens _,Volt" firmas velosipēds, Ls 128,22
vērtībā, piederošs Niklāvam Jirgenscnam,
soda naudas piedzīšanai no minēta pils.

Liepājā, 1926. g. 4. aug. Ne 2590.
10044 Liepājas apr. priekšu. II iec. pal.

Priekules pol. priekšn.
paziņo, ka saskaņā ar Tiešo nod. dep.
š. g. 2. jūlija zem Ne 138.212 rakstu,
192o. g. 28 augustā, pīkst. 12 dienā,
Bunkas pag., ūdens dzirnavās,

pamos iii wm\mu
Ernestam Jāņa d. Herbstam piederošos
lopus: vienu zirgu, ērzeli 7 g. v. brūnas
spalvas, vērtība Ls 300 un divas cūkas
gada vecas, vērtībā Ls 130. 10042

Ilūkstes apriņķa priekšn.
II iec. palīgs

paziņo vispārībai, ka š.g. 17. augustā
pīkst. 10 no rīta, pie Bebrenes pagasta
nama,

atklāti ualfāKsolKenā
tiks pārdoti vieni uz koka osim lietos,
derīgi rati, piederoši pilsonim Pūdanam,
Antonam Jāzepa d , dzīvojošam Bebrenes
pag., Keiru mājas, ienākuša nodokļa
segšanai par 1*^5. g.
100 <I Priekšnieka pal. (paraksts)

Rīgas preču stacijā
10. un 11. augustā š. g.p pīkst. 10

tiks

pārdoti vairfiksolišanfl
neizpirktie no saņēmēja partija priedes
plankas un nomaļi, svarā 113C0 klg.,
piederoši sūtījumam Lizuma—Rīga preču
Ne 11J67. Nosūtītājs Kārlis Jegers;
saņēmējs tas pats.

10053 Priekšnieks (paraksts).

Omuļu pag. tiesa,
caur šo paziņo, ka 18. augustā š. g.,
pīkst 10 tiek noturēta pie Omuļu pag.,
Staļu bodes,

ūtrupe.
kurā pārdos mruša siernieka Fr. Veisa
kustamo martu, ka: uzvalkus, mēteļus
un citās drēbes, sudraba pulksteni, sieru,
separatoru, sviesta kuļamo mucu un
citas mantas.
10046 Priekšsēdētājs J. Stabiņš

Galvena intendanturas pārvalde

iepirks mutisko un rakstishā izsolē
44.400 metru linu pakulu audekla labības ma šiem,

lranko Intendanturas pastāvīgā mantu pieņemšanas komisijā, Rīgā, Citadelē.

Izsole notiks galvenās intendanturas pārvaldes telpas, Rīga, Valdemāra
ielā Ne 10/12, (ie-eja no Elizabetes ielas) š. g. 16. augusta, pīkst. 11 rīta

Rakstiski piedāvājumi ar uzrakstu: .Uz audekla izsoli š. g 16. augusta",
kā ari lūgumi pielaišanai mutiska izsole, nomaksāti ar attiecīgu zīmognodokh.
iesniedzami līdz izsoles atklāšanai Galvenās intendanturas pārvaldes pārtikas
daļas priekšniekam Valdemāra iela Nē 10/12, vai ļzsojes dienā izsoles komisijai.

Izsoles dalībniekiem pirms piedalīšanās izsole jāiemaksā Galvenās inten-
danturas pārvaldes kasē drošības nauda Ls 0.12 no katra metra piedāvāta
audekla.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Galvenās intendanturas
pārvaldes pārtikas daļā, darbdienās no pulksten 9—15. 2 9753

Dzelzsceļu virsvaldes nitir. apgādi
izsludina

rakstiskas konkurences
11. aug. 1926. g. uz atsperteraudu,
gludo 1500J kg, rievaino 1000 kg un

12. aug. 1926. g. uz drezīnām ,K* sl.
platuma 8 gab. un „N" sl. plāt 3 gab.

Sacensību sākums pulkst. 11 rītā. Sa-
censību dalībniekiem jāiemaksā 10°/o
drošības nauda no piedāvājumu vērtības.

Tuvākas ziņas ' dzelzsceļu virsvaldē,
Gogoļa ielā Ne 3, ist 101. 1 9218

Daugavpils pilsētas valde
notiks 17. augustā 1926. g„ pīkst. 12 d.,

bez pfirsoīršanas
vairlksolišana,

kā mutiska tā ari ar slēgtu aplokšņu
iesniegšanu, kurā tiks iznomāta uz vienu
gadu atejas vietu netīrumu bedru un
meslu tīrīšanu pilsētas iestādēs un citās
vietas, piekrītošas pilsētas aptīrīšanai.

Per.<onam, _ kuras vēlas piedalīties
vairāksolīšanā, jāiemaksā 200 Ls dro-
šības naudas sr piemaksu līdz 10 proc.
pēc vairāksolīšanas.

Kondīcijas var apskatit pilsētas valdē.
1926. g. 5. augustā. 10039

Pilsētas valde.

Valsts Dānis pamttl»
vajadzīgi

divi skolotāji
ar pilms pamatskolas skolotāju tiesībām.
Reflektantiem pie lūgutmaksia, apmak-
sāta ar 80 sarat. zīmog nodokļa, jāpie-
vieno ofciali dokumenti par izglītību,
praksi un veselības stāvokli. Vēlēšanas
notiks 20. augustā š. g., pīkst. 18,
skolas telpās, Varšavas ielā Ne 70.
9932 2* Skolas pārzinis.
'_ \

Dažādi sludinājumi.
Maksātnespējīgā Pētera Zariņa zv.

aizgādnis ar šo dara zināmu, ka š. g.
24. aug., pl. 16, Rīgā, Elizabetes ielā
63, dz. 6, notiks P. Zariņa lietā

kreditoru sapulce
un konkursa valdes vēlēšanas.

1C035 Zv. aizgādnis A. Ozols.

Jorkalneipagasta valdei
ir vajadzlg-s iestrādājies valdes
un tiesas

darbvedi*-.
Kandidātu kgi, kuri vēlētos minēto vietu
ieņemt, tiek uzaicināti pieteikties per-
sonīgi vai rakstiski š. g. 11. augustā,
pīkst. 12 dienā pag padomes sēdē uz
vēlēšanām, iesniedzot attiecīgus doku-
mentus. Alga pēc noteikumiem. Tu-
vākā dzelzsceļu stac. Aizpute, 54 km.

Priekšsēdētājs (paraksts).
10048 Darbved. v p. i. J. Z ī k m a n s

īiii[ī6aspptā!P.aiLsai
1 tai" lalde,

saskaņa ar statūtu § § 67 un 68 paziņo,
ka sabiedr. likvid komis. ir iesākusi j
savu datbību, kādēļ visi sabīedtībs
kreditori tiek aicināti pieteikt Iikvidat
komisijai sa^as prasības 6 mēnešu laiks
skaitot no šī sludinājuma iespiešanu
dienas.

Likvidācijas komisija atrodas W
Grēcinieku ielā Ne 29.
Valde: B. Mussel, M, Mussel.
10036

BflHUm satJHii
sasauc 23. augustā š. g, pīkst. 17 R'8*

Avotu ielā 4.

pilnu biedru sapulci
Dienas kartība.

1) Konstituēšanās.
2) Jautājums par nekustama īpasum'

143 F izpirkšanu no zemkopi»-
ministrijas, Jīgum i parakstīšanu «i
viņa pārdošanu

3) Dažādi jautājumi
Piezīme: Ja noteiktā laikā ņe#

naktu statūtos paredzētais b'^
skaits tad tanī pašā dienā W-
18 notiks otra pilna biedru sāpi»
ar to pašu dienas kārtibu, kura o»

pilntiesīga pie katra ieradušos o'
dru skaita.

10055 Va!<k-

Rīsus metālu fabrikas akc, Jil
„Etna" llkMacijas tonis»

ar šo paziņo, ka zudumīī gājušas s-

akcijas MšJMš 100—103, 906 907, «*j
ar .V. V.* š. g. 3 febr. 26. nurņ. «^
deļ pedejo nepieteikšanas p?c ,e?$
ilga pieteikšanas laika, ir n ederīga

^kā agrākiem šo akciju īpašniekiem ,
dūma gājušo akciju vietāizdoslakcijas.

Rīgiī, 1926. g. 4. augustā.
9966 Likvidācijas kom^!

Biīdienos ml li pakāpes
pamatskolai

vajadzīgs

skolotais pārzinis.
Kandidāti, kuri veļās šo vietu pieņemt,
tiek lūgti ar saviem dokumentiem ie-
rasties pie pagasta padomes Blīdienas
pagasta namā 23. augustā š. g, pīkst. 9
rītā. Alga pēc kategorijas. Priekšioka
institūtu beigušiem, muzikāliem un sa-
biedriskiem darbiniekiem

Blīdienā, 3. augustā 1926 g.
Priekšsēdētājs (paraksts).

10049 Darbvedis (paraksts). "
Iespiests Valsts tipogrāfija

Dzelzsceļu virsvaldes materiāla apgāde
izsludina rakstiskus torgus 11. au-
gustā 1926. g. dzelzs drā's audumu
800 tek. m. _ 1

Sacensības sakums pulksten 11 no
rīta. Sacensības dalībniekiem jāiemaksā
10°/o drošības naudas no piedāvājuma
vērtības. Tuvākas ziņas dzelzsceļu virs-
valdē. Pogoja ielā 3, ist. 101. 9048

Jima būvniecības paroafdes
būvju un īpašumu daļa, citadele Ne 24, izsludina 13. augusta 1926. g., pīkst. 12,

gulīgu rakstisku konkurenci
Uz vecās kanalizac. izlabos, darb. pie Citadeles
ēkām Nr. Nr. 24, 27 un 21 par sumu Ls 2400.

Rakstiski piedāvājumi slēgtās aploksnēs, nomaksāti ar attiecīgu zīmogno-
dokli, ar uzrakstu .Uz galīgu rakstisku izsoli š. g. 13. augustā, pīkst. 12, kana-
liza ijas izlabošanas darbiem Citadelē Ne 24,27 un 21, par sumu Ls 2400,—",
iemaksājot d'Ošibas naudu Ls 240,— kara būvniecības pātvaldes kasē (var ari
iesniegt Latvijas bankas garantijas rakstu), ļāiesniedz. 13. augusta š. g., līdz
pīkst. 11>/2 būvju u dalās darbvedim. 10074

ŪTRUPE.
Piektdien 13_ au gūsta 1926. g., pulksten 3 pēc pusdiena?, pārdos

Rīgas preču noliktajās sab. Neuschul, Cuckermann & Glūck, 1. Kalēju ielā Ne27,
telpes Rīgas tirdzn. bankas uzdevumā, un uz attiecīgās personas rēķina

41gaf» filmas audumus Onanur/uftrf.) 1023,35 m.
Pārdodamais priekšmets apskatāms ikdienas augšā minētās sab. telpās.

10058 Zvērināts biržas māklers M. O k m i a n s.

BruņoSanas pārvalde
iegadās saskaņā ar pārvaldes techniskajiem nosacījumiem š. g. 18. augustā

rakstiskā izsolē sekošo:
1. 5000 kg šauteņeļļu,
2. 2000 , mašīneļļu.
3. 2000 , automotoreļļu, vasaras, 2
4. 2000 , , ziemas,
5. 200 , zoda, gabalos,
6. 160 . salmiaku, smalku,
7. 500 , ozokeritu,
8. 30 , azbesta auklas,
9. 120 , zvana drāti,

10. 2000 gb slapināmos elementus B
11. 1000 , mitros elementus B,
12. 500 kgemalita.

Piegādāšanas termiņš 2 mēneši, skaitot no pasūtījuma došanas dienas.
Izsoles un techn 'skie noteikumi saņemami pārvalde, apgādības daļa, Val-

demara ielā 10/12, darbdienās no no pulksten 10—13. 9568

ifivfiīdti *
a) pilnvarniekos s

1. Kionbergs, Richards
o c?-\/-Aognsts3. Stūre, Mārtiņš
4. Ozoliņš, Ernests
5. Pekka, Andrejs
6. Ozols, Jēkabs I.
7. Strēlnieks, Jānis
8. Rozenbilds, Jānis
9. Zommers, Jānis

10. Ēvalds, Otto
11. Vadeiša, Urzula
12. Zīle, Juris
13. Rudbach, Jūlija
14. Kaijgars, Vilis
15. Franckunas , Kazimirs >
16. Pakalnieks, Arveds
17. Kalniņš, Jānis
18. Skudra, Dāvis
19. Jansons, Kristaps
2) . Gailīt, Kristīne
21. Smiltnieks, Jānis
22. Rumba, Auguste
23. Ritler, Anna
24. Zeib-ts, Jānis
25. Pērkons, Rudolis
26. Missiņš, Ādolfs
27. Vārnas, Jozefs
28. Blicau, Pēters
29. Aks, Gustavs
30. Sneideis, Jēkabs

b) pilnvarnieku vietniekos
31. Līc s, Augusts
32. Ronis, Kn'staps
33. Gaiļunas, Marija
34. Ziema, Anna
35. Gerners Jān s
36. Kālbergs, Reinholds
37. Kron, Emilija
38. Vinters, Jānis
i>9. Sīlis, Jūle
40. Lukjāns, Zamuels
41. Simanovičs, Jozels
42. Kalnmal, Anna
43. Skolis, Jāzeps
44. Kārkliņš, Pavds
45. Galvan, Anna
46. Freimans, Jānis
47. Luburs, Pēters
48. Toš, Vilis
49. Āboltiņš, Eduards
£0. Stubiņ Agate 451. Čeikas Jāzeps
52. Ekks, Ernests
53. Kaije, Andrejs
54. Zalbergs, Fricis 5
55. Avots, Pēters
56. Bertiņš, Jēkabs

10057 Kases valde.

Dzelztcelo virsvaldes matariaīa apoāde
izsludinu rakstiskus torgus

9. augustā 1926. g. uz:
1) 10 gab. bagāžas ratiem, 4 riteņu

lieliem 2) 20 g bagāžas ratiem, maziem,
3) 20 gab. ragavām, bagāžas, 4) 35 gab.
sijām, smagu priekšmetu iekraušanu va-
gonos un

rakstisku konkurenci
9. augustā 1926. g.

uz naglām, dzelzs, dažādām — 26600 kgr
Sacensību sākums pīkst. 11 no rita.

Sacensību dalībniekiem jāiemaksā 10u 0
drošības naudas no piedāvājumu vērtī-
bas Tuvākas ziņas dz-ļu virsvaldē,
Gogoļajelā_Ne3, _ist._101. 1 8799

Rīgas un apkārtnes muita!»atsevišķas slimo kuRf
paziņo, ka uz š. g.10.au2u,,,dinatas kases pilnvarnieku JL»atkrīt, jo no iesniegtie n 3 J *H
sarakstiem saraksts N? 2 ,p ^S
mājsaimniecības darbinieku i»,!?8'6*
saraksts Ne 3 (Neatkarī go S^«
kandidātu saraksts), kā neatbilst ?°*
tūtu prasībām, no kases vaid* 1!| spar nederīgiem. Par derīgu atzīta "
saraksts Ne l ar nosaukumu aVT*
tais kandidātu saraksts" kura " vi,-? -didatj, saskaņā ar statūtu 92 D ? * '
skaitās par ievēlētiem bez bainfs?**



.Valdības Vēstneša' 1926. g. 173. numura pielikums.

Mežu departaments
Los jauktā izsolē 1926. s. 22. septembri Rīsā, Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā N2 13, augoSu mežu no sekoiāmvirsmežniecībām:
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Saukas virsmežniecībā.

I iec. Mēmeles mežniecībā.

Vec-Mēmeles nov. apg. 23 kv. 9. c
1923. g. atd. 1, kv. 11 c. 1924. g.
atd. 2; Liel-Zalves nov. apg. 24 kv.
kv. 147 c. 1923. g. atd. 1, Liel-Mē-
meles nov. apg. 20 kv. 17 c. 1923. g.
atd. 7, kv. 25 c. 1923. g. atd. 1, kv.

S- l
?ao6;lt 'im apg - 21 kv - oo ,*

priede > es- bērZS > alksnis - aPse- 0Z°'S-40 c. 1922. g. atd. 6 23 ,43 - osis, kjava '.!.'...' 9561 479 479 - Saudzējama jaunnu.
II iec. Susējas mežniecībā,

i Liel-Susējas nov. apg. 33 kv. 36 c.
1926.g. atd. 1 un 2, kv. 42 c. 1924. g.
atd. 1—4, apg. —<32 kv. 2 c. 1923. g.
atd>3, kv.M6 c. 1924. g. atd. l,kv. 13
C. 1922. g. atd. 1; Liel-Zalves nov.
apg.'34 kv. 132, c. 1924. g. atd. 1, kv.
133'c. 1926. g. atd. 2, kv. 134 c.
1926. g. atd. 1, Maz-Zalves nov. apg.
31 kv. 91 c. 1926. g. atd. 13, 15 un
16, c. 1925. g. atd. 5un 10, kv. 89 c.
1924. g. atd. 3, kv. 90 c. 1925. g. atd.
7, apg. 30 kv. 86 c. 1926. g. atd. 6,
7 un 8, c. 1921. g. atd. 2, kv. 88 c. Nav cērt un gau,1922. g. atd. 1 47,45 — priede, egle, bērzs, alksnis, apse, osis . 35704 1785 1785 239 dzējama jaunaudze.
III iec. Kostnieka mežniecība.

Saukas nov. apg. 8 kv. 49 un 50 c.
1926. g. atd. 17, kv. 50 c. 1926. g.
atd. 7, 8, 9, 16; apg. 9 kv. 70, c.
1926. g. atd. 3, 4, 7 kv. 70/71 c.
1926. g. atd. 8, apg. 13 kv. 102 c.
1920./21., atd. 1—12/ kv. 113 c.
1920/21. g. atd. 1—4, c. 1926. g.
atd. 8

V iec. 7.alaka mežniecībā.
Saukas nov. apg. 1 kv. 2 c. 1926. g.

atd. 21, 22; apg. 6 kv. 63 c. 1926. g.
atd. 28—32; kv. 64 c. 1926. g. atd.
20—22; apg. 11 kv. 87 c. 1926. g.
atd. 22, c. 1926/27. g. atd. 18, kv. 89
c. 1926/27. g. atd. 1, kv. 101 c.
1926./27. g. atd. 1, apg. 12 kv. 112
c. 1922./23. g. atd. 8, c. 1925./26. g.
atd. 9,10, kv. 119 c. 1925./26. g. atd. priede, egle, bērzs, alksnis, ap^e, ozols, Saudzējama jaun-
1-4, kv. 120 c, 1925./26. g. atd. 7. 96,86 — osis 82248 4113 4113 53 audze.

IV iec. Saukas mežniecībā.
Saukas nov. apg. 17kv. 137C.1922./23.

g. atd. 11, 12, kv. 138 c. 1922./23. g. priede, egle, bērzs, alksnis, apse, ozols, Saudzējama jaun-
atd. 6—9 11,59 — osis 8289 415 415 — audze.

Saukas nov. apg. 14 kv. 123 c. 1922. /23
g. atd. 5, c. 1926./27. g. atd. 6, kv.
133 c. 1922./2S. g. atd. 20, kv. 132
c. 1924./25. g. atd. 9—16; 1926./27. Saudzējama jaun-
g. atd. 18,19 kv. 133, c. 1925. g. atd. |- audze, kv. 133 atd.
25apg. 15kv. 142 c. 1922./23. g. atd. priede, egle, bērzs, alksnis, apse, ozols, 25 koki gāžami ar
2—4, c. 1924./25. g. atd. 5—8 . . 33,88 - osis 23303 1166 1166 — saknēm.

Burtnieku virsmežniecībā.
Arciema I iec. mežniecībā.

Arciema novadā.
Apg. 4 kv. 10 c. 1926./27. g. atd. 1 un

2, kv. 10 c. 1926./27. g. atd. 1 . . 7,20 — egle, bērzs, priede, apse, alksnis,, osis 7180 359 359 —
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2. Apg.4 kv. 1, c. 1926./27. g. atd. 1,kv. 2
c. 1026./27. g. atd. 1 un kv. 5 c.
1926./27. g. atd. 1 11,70 — egle, priede, bērzs, apse 10400 520 520 —

3. Apg. 4, kv. 4 c. 1926./27. g. atd. 1 un
kv. 7 c. 1926./27. g. atd. 1 .... 2,50 — egle, priede, bērzs, apse ..... 1830 92 92 —

4 Ape 4 kv. 22 c. 1926./27. g. atd. 1—3,
kv. 23 c. I926./27. g. atd. 1, kv. 25
c. 1926./27. g. atd. 1 10,10 — egle, bērzs, priede, m. alksnis, apse . 6350 318 318 —

5. Apg. 4 kv. 12 c. 1926./27. g. atd. 1, kv.
17 c. 1926.'27. g. atd. 1 un 2 . . . 3,72 — egle, bērzs, apse 3230 162 162 —

6. Apg. 3 kv'. 47 c. 1920./27. g. atd. 1, kv.
53 c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 55 c.
1926./27. 2. atd. 1—3, kv. 56 c.
1926/27. g. atd. 1 15,44 — egle, priede, bērzs 12065 603 603 —

7. Ape. 5 kv. 72 c. 1926./27. g. atd. 1, 2.
kv 73 c. 1926./27. g. atd. 1 un 2 4,60 — egle, bērzs, priede ...... . 3850 193 193 —

8. Apg. 10, kv. 29 c. 1926./27. g. atd. 1.
kv. 31 c. 1926./27. g. atd. 1 . . . 2,90 — egle, bērzs, priede 3250 163 163 —

9 Apg. 10, kv. 35, c.l926./27.g. atd. 1,2.
kv. 36 c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 37
c. 1926./27. g. atd. 1 8,40 — egle, bērzs, m. alksnis, apse 890O 445 445 —

Pāles-Sucenu novadā.
10. Apg. 1 kv. 2 c. 1926./27. g. atd. 1 un 2.

kv. 3 c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 4 c.
1926./27. g. atd. 1, 2 6,70 — egle, priede, bērzs 5250 263 263 —

11 Apg. 1 kv. 5 c. 1926./27. g. atd. 1—6. 4,50 — egle, bērzs, priede 4120 200 206 —
12. Apg. 1 kv. 13 c. 1925./26.'g. atd. 14,

c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 14 c.
1926./27. g. atd. \—A, kv. 15 c.
1926./27. g atd. 1 kv. 19 c. 1926./27. kv. 13. atd H
g. atd. 1, kv. 21 c. 1926./27. g. atd. 1 cērtami nm
un 2 22,00 — egle, bērzs, m. alksnis 14530 727 727 — koki,

13. Apg. 1 kv. 29 c. 1926./27. g. atd. l,kv. ?
30 c. 1926./27. g. atd. 1 un 2, kv. 31
c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 46 c.
1926./27. g. atd. l,kv.52c. 1925./26. kv. 52 nav cer
g. atd. 17 13,65 — egle, bērzs, m. alksnis, priede . . . 10330 517 517 — numurēti koki

14. Apg. 2kv. 17, c. 1926./27. g. atd. l,kv.
22 c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 23 c.
1926./27. g. atd. 1, kv. 24 c. 1926./27.
g. atd. 1, kv. 25 c. 1925./26. g. kv. 25. atd. 15
atd. 15 un c. 1926./27. g. atd. 1. 9,20 — egle, bērzs, m. alksnis, apse. ... 8940 447 447 — cērtami num I

15. Apg. 2 kv. 32 c. 1926.</27. g. atd. I, kv.
35 c. 1926./27. g. atd. 1, kv. 40 c.
1926./27.g. atd. l,kv.41c. 1926./27g.
g. atd. 1 kv. 43 c. 1926./27. g. atd. 1
un kv. 53 c. 1926./27. g. atd. 1.. . 12,70 — egle, bērzs, m. alksnis, apse . . . 11630 582 582 —

16. Apg. 2 kv. 59 c. 1926./27. g. atd. 1, kv.
60 c. 1926./27. g. atd. 'l 6,00 — egle, bērzs, 111. alksnis, apse . . . 6200 310 310 —

Vilzēnu II iec. mežniecībā.
Ozolu novada.

17. Apg. 11 kv. 52, c. 1926. g. atd. 1 un kv.
53 c. 1926. g. atd. 1 un 2 ... 4,57 — egle, priede, bērzs 8130 407 407 —

Pociema III iec. mežniecībā.

Lie!-Pociema novadā.
18. Apg. 12 kv. 2 c. 1926./27. g. atd. 1, kv.

4 c. 1926./27. g. atd. 1 3,95 — egle, priede, bērzs, apse ..... 3530 177 177 —
19. Apg. 12 kv. 14 c. 1926./27. g. atd. 1,

kv. 31 C. 1926./27. g. atd. 1. . . . 3,05 — egle, bērzs, osis, m. alksnis .... -2480 124 124 —
20. Apg. 13 kv. 39 c. 1926./27. g. atd. 1,

kv. 40 c. 1926./27. g. atd. J, kv. 42
c. 1926./27. g. atd. 1 5,23 — egle, priede, bērzs 5300 265 265 —

21. Apg. 13 kv. 25 c. 1926./27. g. atd. 1,
un 2 1,25 — egle, bērzs, apse . 700 35 35 —

Katvaru novadā.
22. Apg. 7 kv. 8 c. 1926./27. g. atd. 1, kv.

9 c. 1926./27. g. atd. " l, kv. 13 c.
1926./27. g. atd. 1 5,20 — egle, bērzs, ozols, priede, apse. . . 7220 361 361 —

Ezermuižas novadā.
23. Apg. 14 kv. 1 c. 1926./27. g. atd.'l, kv.
ni A 2 c- ,1-926./27. g. atd. 1 3,75 — egle, osis, apse 3300 165 165 —24. Apg. 14 kv. 11, c. 1926./27. g. atd. 1, 1,78 — egle, alksnis, osis 1500 75 75 —
25. Apg. 14 kv. 17 c. 1926./27. g. atd. 1. 3,53 — egle, bērzs, alksnis 1000 50 50 —
26. Apg. 15 ķv. 22 c. 1926./27. g. atd. 1,

kv. 23 c. 1926./27. g. atd. 1 un kv.
38 c. 1926./27. g. atd. 1 8,80 — egle, bērzs, apse, alksnis 7910 396 396 —
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..kv. 51 c. 1926./27. g. atd. 1, kv.

59 c. 1926/27 g atd. 1 . 5,89 - egle, bērzs, apse, alksnis 7920 396 396 -
«1 Apg. 15 kv. 60 c. 1926./27. g. atd. 1, kv.
?*' ' '65 c. 1926./27. g. atd. 1 9,66 — egle, bērzs, apse, alksnis 6880 344 344 —

Augstrozes IV iec. mežniecībā.

Dauguļu novadā.
,q Apg-23 > Jānāk"'113birze c. 1924./25. g.

atd. 1 un C. 1926-/27. g. atd. 1. . 4,25 — egle, bērzs, alksnis, priede 4500 225 225 —
Augsrtozes novadā.

»a 4ng 23, Pulkas sala, c. 1925./26. g.
' atd. 1, Bangas sala c 1925./26. ģ.

atd. 1, Čakārņu sala c 1925.'26. tr.
atd. 1 4,18 — ozols, osis, apse, alksnis, liepa . . 6930 347 347 —

3I .Apg. 24, Slavengāršā, c. 1925./26. ļ. '
atd. 1 1,90 — ozols, osis, alksnis, apse. ..... 3200 160 100 —

Vecmoku virsmežniecībā.

Cuktiriņu novadā.
i Ap?- I kv. 137 c. 1926. g. atd. 1 un kv.

134 c 1926. g. atd. 1 2,88 — priede, bērzs 820 41 41 —
Zentenes novada.

, Ap" 2 kv. 37 c. 1926. g. atd. 1, kv. 41
c" 1926. s. atd. 1, kv. 43 c. 1926. g.
atd. ! un kv. 52. c. 1926. g. atd. 1un2. '
Apg. 3 kv. 19 c. 1926. g.atd. I un kv.
20 c. 1926. g. atd. 1 5,79 — priede, egle, bērzs, alksnis 5157 25'J 259 —

Lamiņu novadā.

3. Apg- 4 kv. 2 c. 1926. g. atd. 1 un 2. . . 1,44 — priede, egle 449 23 23 —
Dzirciema novadā.

4 (Spuru) 5 apg. kv. 140 c. 1926. g. atd.
1 un 2 (jauns. 21F.) 11,27 — priede, egle, bērzs 25379 1270 — —

5 (Spuru) 5. apg. kv. 140 apm. gab.
c. 1926. g. atd. 3 1,77 — priede, egle, bērzs 2645 133 — —

6 (Spuru) 5. apg. kv. 141 c. 1926 g. atd.
! un 2 3,20 — priede, egle, ozols . .- 4430 222 222 —

7. (Spuru) 5. apg.kv. 142 atd. 1 un 2 apm.
gab. ar saim. „Jāniši" 2,36 — egle, priede, bērzs, apse 3404 171 — —

Rideļu novadā.
8 Apg. 7 kv. 13 c. 1926. e. atd. 1, kv. 15

c. 1923. g. atd. 2, kv. 17 c. 1926. g.
atd. l,kv. 19 c. 1926. g.atd. 1 un kv.
23 c. 1926. g. atd. 1 7,06 — egle, priede, bērzs 4174 209 200

Rindzeles novadā.

9 Apg. 8 kv. 40 c. 1926. g. atd. 1, kv. 50
c. 1926. g. atd. 1, kv. 51 c. 1926. g.
atd. 1 un 2, kv. 52 c. 1926. g. atd.
1 un 2 un kv. 53 c.1926. g. atd.lun2 14,64 — egle, priede, bērzs, alksn., apse, osis. 9138 458 458 23

Engures novadā.

10. Apg. 9 kv. 82 c. 1926. g. atd. 1—3, kv.
88 c. 1926. g. atd. 1—6, kv. 91 c.
1926. g. un kv. 96 c. 1925. g. atd.
1—5 20,09 — priede 18923 947 947 286

11. Apg. 10kv. 100c. 1926. g. atd. 1 un 2
un kv. 102 c. 1926. g 8,61 — priede 9276 464 464 90

12. Apg. 10 kv. 101 c. 1926. g. apg. 11 kv.
104 c. 1925. g. atd. 1 un c. 1926. g 9,64 — egle, bērzs, m. alksnis, apse . . . 11164 559 559 —

13. Aog. 12 kv. 115 c. 1926. g. atd. 1, apg.
11 kv. 107 c. 1926. g. un ang. 13 kv.
121 c. 1926. g.'un kv. 123 c. 1926. g.
atd. 3 8,00 — priede, egle, bērzs 6812 341 341 55

Ridejti novadā.
14. Apg. 15 kv. 32 c. 1926. g. kv. 34 c. ' 34/39 kv. saudzēja-

1926. g. kv. 34/39 c. 1926. g. ,kv. 36 mā lapu koku jaim-
c. 1926. g. kv. 37 c. 1926. g. un kv. audze 34 kv. sau-
43 c. 1926. g 7,88 — egle, bērzs, m. alksnis, priede . . . 5322 267 267 — dzējamas 6 īvas

(taxus baceata).

Brizules novadā.
15. Apg. 16 kv.8 c. 1926.g. atd. 1 (degums)

un atd. 2 ... .... .. 7,49 — priede, egle 2637 -132 132 57
16. Apg. 17 kv. 21 c. 1923. g. atd. 1, c.

1926. g. atd. 1 un 2 5,09 — egle, priede 4445 223 223 71)
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Plienu novadā.

17. Apg. 20 kv. 52 c. 1926. g. atd. 1,kv. 53
c. 1926. g. retainē un 1926 .g. c. kv. Tatmit
55 c. 1926. g. retaine 12,10 — priede, egle 2820 141 141 15 mļ'ļQ jauļ

18. Apg. 20 kv. 17 c. 1926. g. kv. 18 c.
1926. g. kv. 21 c. 1926.g. atd. 1 un 2, 18,
kv. 23 c. 1926. g. ,kv. 41 c. 1924. g. a'Mna - pil '
atd. 1 un kv. 46 c. 1926. g. atd. 1 kv iJa

>un 2 14.99 — egle, priede 5692 285 285 116 nrierlac i'
19. Apg. 20 kv. 25 c. 1926. g. (J-ba 19F.) 3,43 — priede, egle 4424 222 — — es Mt
20. Apg. 21 kv. 10 c. 1926. g. 1,55 — bērzs, egle, priede, apse ..... 1071 54 54 3

Sēmes novadā.

21. Apg. 19 kv. 16 c. 1926. g. atd. 1 un c.
1922./23. g 5,39 — egle, priede, bērzs, apse 1519 76 76 . 52

22. Apg. 24 kv. 22. c. 1926.g. atd. 1,kv. 22 kv t
23. c. 1923.g.atd. 3 un c. 1926. g. 4,76 — egle, priede : . . . . 1745 88 88 06 audzi ļj'resnums'

Cērkstes novadā.

23. Apg. 25 kv. 27 c. 1926.g.atd. 1,kv. 32
c. 1926. g. atd. 1, kv. 33 c. 1926. g.
atd. 1 un

Apg. 26 kv. 22 c. 1926. g. atd. 1. . . 4,86 — egle, priede , 5517 276 276 63
24. Vilksalas novadā apg. 27 kv. 13 c.

1926. g. atd. 1 ......... 1,52 — priede, egle 380 19 19 10

Vecmoku novadā.
25. Apg. 28 kv. 55 c. 1926. g. atd. 1 un 2,

kv. 57 c. 1926. g. atd. 1 un kv. 89 c.
1926. g. atd. 1—3 7,44 — egle, priede 10959 548 548 71

26. Apg. 28 kv. 5 c. 1926. g. atd. 1 . . . 1,12 — egle, priede 1384 ' 70 70 13
27. Apg. 30 kv. 42 c. 1926. g. atd. 1,kv. 53

c. 1926. g. atd. 1 un 2 5,77 — egle, priede 6878 344 344 67

Jaunmoku novadā.
28. Apg. 29 kv. 3 c. 1926. g. atd. 1, kv. 4

c. 1926.g. atd. 1 un kv.ll c. 1926. g.
atd. 1 2,76 — egle, bērzs, priede 2781 140 ' 140 10

Raudas novadā.
29. Apg. 31 kv. 8 c. 1926. g. atd. 1 un kv.

9 c. 1926. g. atd. 1—3 .... 5,60' — egle, priede 8703 436 436 70

Tukuma novadā.
30. <4pg. 33 kv. 137 c. 1926. g. atd. 1 1,16 — egle, priede . . . . - 2572 129 129 12

Lubanes virsmežniecībā.

Vec-Lubanes novadā.
1. Morozas apg. kv. 94 c. 1926. g. atd. 1

un 2, Kupsinu 2. apg. kv. 91 c.
1926. g. atd. 1, kv. 95 c. 1926. g.
atd. 1 un 2 10,58 — egle, priede, bērzs, apse 16525 827 827 42

2. Morozas apg. kv. 215 c. 1926. g. atd.
1 un 2 jauns. 55 3,23 — egle, m. alksnis, osis, ozols .... 2057 10? — —

3. Kupsinu 2 .apg. kv. 60 c. 1926. g. atd.
1 kv. 71 c. 1926. g. atd. 1- un 2.kv.
73 c. 1926. g. atd. 1 kv. 50 c. 1926. g.
atd. 1 un 2, Līcegalas 7 apg. kv. 51
c. 1926. g. atd. 1 un 2 kv. 63 c.
1926. g. atd. 1, kv. 64 c. 1926. g.
atd- l 25,70 — egle, priede, bērzs, m. alksnis . . . 32785 1640 1640 80

4. Upites 3. apg. kv. 58 c. 1926. g. atd. t
kv. 59 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 69
c. 1926. g. atd. 1 12,60 — egle, priede, bērzs, m. alksnis . . . 16925 847 847 —

5. Pauruka!na5. apg. kv. 26 c. 1926. g.
atd. 1 un kv. 27 c. 1926. g. atd. 1 4,23 — egle, priede, bērzs, m. alksnis . . . 2935 147 147 —

6. Licegales 7. apg. kv. 39 c. 1926. g. atd.
1 kv. 47 c. 1926. g. atd. 1, kv. 54 c.
1926. g. atd. 1, kv. 55 c. 1926. g. atd.
1 un. kv. 75 c. 1926. g. atd. 1 . 16,80 — egle, priede, bērzs, m. alksnis . . . 19575 979 979 —7. Paurukalna 5. apg. kv.24 c. 1926. g.
atd. 1 jauns. 87 c. 1926. g. atd. 2, 3
un 4, jauns 86 un 87, kv. 23 c.
1926. g. atd. 1 jauns, 87 ... , 15,24 — egle, bērzs, m. alksnis, osis, ozols . 11300 565 — —
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Bīriņu virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.

Lēdurgas novadā.
, Apg- 1 kv. 1 c. 1926. g. atd. 1, kv.

2 c. 1926. g. atd. 1, kv. 7 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 11 c. 1924. g. atd. 1,
kv. 18 c. 1926. g. atd. 1, kv. 22
c. 1923. g. atd. 2, kv. 36 c. 1926. g.
atd- ' 15>— egIe,bērzs,alksn.,apse,osis,goba,kļava 7679 385 385 —

Vidrižu novadā.

2. APg. 2 kv. 37 c. 1924./25. g. atd. 2 4,30 - egie, bērzs, apse 1010 51 51 - Navcert.17num.koki.
Bīriņu novadā.

3 Apg. 6 kv. 67 c. 1922.Z23. g. atd. 6, kv.
69 c. 1926. g. atd. 1, kv. 70 c.
1920. g. atd. 1, kv. 71 c. 1926. g.
atd. !. kv. 72 c. 1926. g. atd. 1 un
kv. 74 c. 1926. g. atd. 1, 1922./23. g.
c' atd',2.13 — priede, egle, bērzs, alksn. apse. . . 8396 420 420 117

4. Apg. 8 kv. 8 c. 1926. g. atd. 1 un kv.
32 c. 1926. g. atd. 1 5,41 __ priede,eg!e,bērzs,alksn.,apse,osis,ozols 3506 175 175 10

II iec. mežniecībā.

Turaidas novadā.
5. Apg. 9 kv. 21 c. 1926. g. atd. 1 un

kv. 30 c. 1926. g. atd. 1 . . . . 3,26 — priede, egle, bērzs 2796 140 140 —
6. Apg. 10 jaunsaimn. JV« 124 _ 6877 priede, egle, bērzs, aose, ozols . . 8907 445 — —
7. Apg. 11 kv. 36 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 39 c. 1926. g. atd. 1, kv. 51
num. k., kv. 55 c. 1926. g. atd. 1
kv. 56 c. 1926. g. atd. 1 . . . . 8,35 132 priede, egle, bērzs, apse 12008 600 600 —

Inciema novadā.
g. Apg. 12 jauns. N° 102 5,57 — priede, egle, bērzs 1839 95 — —
9. Apg. 12 kv. 1 c. 1926. g. atd. 1 un 2, '

kv. 2 c. 1926. g. atd. 1, kv. 18 c.
1926. g. atd. 1, kv. 19 c. 1926. g.
atd'15,35 — priede,egle, bērzs 9424 475 475 —

III iec. mežniecībā.

Bīriņu novadā.
10. Apg.20„Čarpas"mežs.c. 1926.g.atd.l 1,50 — priede, egle, bērzs, apse 1493 75 75 —

Pabažu novadā.
11. Apg.»25 kv. 24 c. 1926. g. atd. 1 un 2

kv. 26 c. 1926. g. atd. 1 .... 9,32 — priede, egle, bērzs, alksn., osis, apse 5375 270 270 73
12. Apg.'26 kv. 5 c. 1926.g. atd. 1,kv. 6

c. 1926.g. atd. 1,kv. 7 c. 1926.g.
atd. 1 un 2 un kv. 14 c. 1925. g.
atd,42 — priede, egle, bērzs, alksn., osis, apse 4269 215 215 110

13. Apg. 27kv. 22 c. 1926.g. atd. 1 un 2
kv. 23 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv - .
37 c. 1926. g. atd. 1 un 2,kv. 38
c. 1926.g. atd. 1,kv. 39 c. 1926.g.
atd. 1, 2 un 3 13,24 — priede, egle , bērzs, alksn., osis, apse 8400 420 420 106

14. Apg. 24 kv. 32 c. 1925. g. atd. 1 un 2
kv. 46 c. 1920./1921. g. atd. 1—4,
9, 10, 15, 16 un 17 13,21 — priede, egle, bērzs, alksn., osis, apse 5450 275 275* 174

15. Apg. 27 kv. 23 c. 1925. g. atd. 1 . . 4,40 - — priede, egle, bērzs, alksn., osis, apse 2795 140 140 16
Madonas virsmežniecībā.

Katrinas I iec. mežniecībā.
Ērgļu novadā.

1. Zviedra apg. 1 kv. 41 c. 1926. g.
atd. 3 un Itālijas apg. 5 kv. 65 un 68
c. 1926. g. atd. 1, kv. 75 un 78 c.
1926. g. atd. 2 8,66 — egle, apse, bērzs, priede, alksnis . . 8600 430 430 —

Ogres novadā.
2. Upītes apg. 2 kv. 30 c. 1926. g. atd 1 2,25 — egle, apse, bērzs, alksn., osis, priede 2500 125 125 —

Katrinas novadā.
3. Katrinas apg. 3 jauns. JVs6 F. c.l926.g.

atd- 5 4,75 — egle, apse, bērzs, priede 5500 275 — —
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Ērgļu III iec. mežniecībā.

Ogres novadā.
4. Ogres apg. 13 kv. 44 c. 1926. g. atd. .

1—3 kv. 45 c. 1926. g. atd. 1 un 2 4,00 — egle, bērtis, priede, apse 6100 .-105 dUS —

Ērgļu novadā.
5. Ērgļu apg. 14 meža nogab. „An-

__
drēni" c. 1926. g. atd. 1—3 ... 1,44 — egle, bērzs, priede, apse 1500 Ip 10 —

Jumurdas novadā.
6. Skroderu apg. 15kv. 2. retaine c. 1926.g. . OAnn lnn ,, ., . ... Ņav cērtama «,

atd, 1—3 4,67 — priede, egle, bērzs, alksnis 2000 100 100 34 jaunaud

Madonas IV iec. mežniecībā.
Lazdonas novadā.

7. Madonas apg. 22 atd. 1—5 c.1926.g. 8,36 — egle, priede, bērzs, apse 12100 605 605 —

Ļaudonas nov. (Rankas nogab.)
8. Ļaudonas apg. 23 kv. 4 un 8 c. 1926. g.

atd. 1, kv. 3 c. 1926. g. atd. 1, kv. 1
un 5c. 1926. g. atd. 1, kv. 7 c.!926.g. . „„._ .. ' .,.,„
atd. 1, kv. 1 un 5 c. 1926. g. atd. 2 15,31 — egle, priede, bērzs . , alksnis, apse . . 22000 1130 1130 ,iH

Ļaudonas nov. (Dūkti purvs).
9. Ļaudonas apg.23 kv.3 c.l926.g.atd.l 2,69 — bērzs, priede, egle, alksnis, apse . . 700 35 35 —

Grazdonas novadā.
10. Grazdonas apg. 21 kv. 13 atd. 1—7 un

Bērzones nov. „Strīdu mežs" atd. 1 ,,,,-,
un 2 c. 1926. g 14,44 — bērzs, egle, priede, apse, alksn., osis 11200 560 500 —

Kusas novadā.
11. Kusas apg. 20 kv. 18 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 24 c. 1926. g. atd. 1 un Zelgov-
skas nov. atd. 1 un 2 c. 1926. g. 5,22 — egle, priede, bērzs, apse 6650 333 3.iS —

Devenes novadā.
12. Devenes apg. 19 atd. l'c. 1926. g. un

Vējavas ,,Upes Līči" apg. 19 c.
1926. g. atd. 1 2,81 — egle, apse, bērzs 2200 110 110 —

Saikavas V iec. mežniecībā.

Praulienas novadā.
13. Praulienas apg. 24 jauns. JMe 78 c.

1926. g. atd. 1 un jauns. Ka 79 c.
1926. g. atd. 2 11,00 — egle, priede, alksn., apse, bērzs . . 6000 300 —

Lazdonas novadā.
14. Plates apg. 25 kv. 13 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 14 c. 1926. g. atd. 2, kv. 15 c.
1926. g. atd. 3—6, kv. 10 c. 1926. g.
atd. 7 13,68 — egle, bērzs, apse, alksn., osis, priede 10900 545 545 —

Saikavas I novadā.
15. Jaunbolvu apg. 26 kv.T c. 1926. g.atd.

1 kv. 4 c. 1926. g. atd. 2, kv. 6 c.
1926. g. atd. 3, kv. 7 c. 1926. g.
atd. 4 kv. 9 c. 1926. g. atd. 5 un
Saikavas apg. 28 kv. 12 c. 1926. g.
atd. 6, kv. 22 c. 1926. g. atd. 7 16,18 — egle, alksn., bērzs, priede, osis, apse 16300 815 815 19

Saikavas II novadā.
16 Dobišsalas apg. 29 kv. 5 c. 1926. g. atd.

2—4, kv. 6 c. 1926. g. atd. 1, kv. 19,
c. 1926. g. atd. 5 9,83 — egle, priede, bērzs, alksnis, apse . . 8200 410 410 165

Tanslavas novadā.
17. Moltkes apg. 27 c.1926. g. atd. 1—5 36,30 — egle, priede, bērzs, m. alksn., apse 24500 1225 1225 —

Bērz-Sīpeles virsmežniecībā.

Pienavas novadā.
1. Apg. 24 (Čabas) kv. 17 c. 1926. g.atd.l 3,34 — egle, apse, alksnis, ozols 4509 225 225 —

Berz-Sīpeles novadā.

2. Apg. 1 (Grezas) kv. 4 c. 1926. g. 1,94 — bērzs, egle, apse, alksn., priede . . 1970 99 99 —
3. Apg. 8, c. 1926. g. atd. 2 7,17 — bērzs, priede, egle, apse 6381 320 320 96
4. Apg. 2. (Batara)kv. 19 c. 1'926.g.atd.l 4,67 — bērzs, egle, priede 2647 132 132 —
5. Apg. 3 (Mīmia) kv. 54, c. 1926. g. 6,47 — egle, bērzs, priede, alksnis 8747 437 437 —
6. Apg.20 (Vadža) kv. 113 c. 1926.g. atd.l 5,90 — bērzs, alksnis, egle, priede, ozols . 5884 294 294 —
7. Apg.20(Vadža) kv.113 c.l926.g.atd.2 6,80 - ?— bērzs, alksnis, egle . 4842 242 242 —
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Rīgas virsmežniecībā.
*

Stāles novadā.
I Aoe 11 kv. 1 c. 1926./27. g. atd. 1,
r kv. 2 c. !926./27.g. atd. 1—3, kv.4

c 1926./27.g. atd. 1 un 2,kv. 6 c.
1926./27. g. atd. 1—3, kv. 7 c.
1926./27. g. 13,00 — priede 774(3 310 387 —

1 Aug 13 kv. 74 c. 1926./27. g. atd. 1—3. . „. . .„

67- f-' 2l[ gltnkv -83 c:
5 6

' h VJ2S5C:1926./27. g 5,6 — pnede 9977 399 499 — gu joslā—nav cēr-

3 Apg. 14kv.89c. 1926./27.g.atd.lun2 5,8 - priede 3180 127 159 -
tamas 29 priedes

Remberģes novadā.
, Apg. 15 kv. 28 c. 1926./27. g. atd.
r 1—3, kv. 41 c. 1926./27. g. kv. 47 c.

1926./27. g. kv. 51 c 1926./27. g.,
kv. 49 c. 1926./27. g. atd. 1 un 2 12,00 — priede 10029 40i 501 —

U Apg- 15 kv. 111 c. 1926./27. g., kv.
112 c. 1926./27. g. kv. 115 c.
1926./27. g. kv. 116 c. 1926./27. g.,
kv. 117 c. 1926./27. g 4,4 — priede 4805 192 240 —

6 Apg. 16 kv. 13 c. 1926./27. g., kv. 56
c. 1926./27. g. atd. 1 un 2. . . . 1,8 — priede 2548 102 127 —

7. Apg. 16 kv. 103 c. 1926.Z27. g. atd.
1 un 2 3,00 — priede 4949 198 247 —

Carnikavas novadā.
» Apg. 10 kv. 13 c. 1926. g. atd. 1 un 2,
' kv. 8 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 9 c.

1926. g. atd. 1 un 2, kv. 11 c.
1926. g. atd. 1—4, kv. 12 c. 1926. g.
atd. 1 un 2 30,7 — priede 9706 388 485 —

Mangaļu novadā.
9 Apg. 6 kv. 11 c. 1926. g. atd. 2 . . 3,10 — priede, egle, bērzs 4850 194 243 —
0. Apg. 6 kv. 12 c. 1926. g. atd. 9 . . 5,35 — priede, egle, bērzs 7178 287 359 50

Bukultu novadā.

1. Apg. 19 kv. 28 c. 1926. g 2,9 — priede 3514 141 176 — Saudzēj. paauga.
2. Apg. 19 kv. 27 c. 1926. g 2,8 — priede 3623 145 181 — Saudzējama paauga.

Ādažu novadā.

3 Apg. 22 kv. 9 c. 1926. g 2.4 — nriede 991 40 50 —
4. Apg. 22 kv. 11 c. 1926. g 1,8 — priede 2940 118 147 —

Bergu novadā.

5. Apg. 24 kv. 15 c. 1926. g 1,9 — priede 1588 64 79 —

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 15. IV. 25. g. likuma (nodr. Vaid. Vēstn. N° 82) un zemkopības
ministra 14. V. un 4. VI 1924. g. apstiprināto noteikumu un nosacījumu pamata.

Solīšana sāksies pīkst. 12 dienā.
Slēgtas aploksnes un drošības naudas izsoles komisija pieņems sākot no pīkst. 10 rītā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras

emaksās komisijai 10°/o drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°/o no nosolītās sumas.
Slēgtās aploksnes, kurās iesniegtie piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10°/o apmērā no

iedāvātās sumas, neatzīs.
Cirtumu tīrīšanas un kulturu _ darbu drošības naudas iemaksājamas ne velak, ka ciršanas biļeti izņemot.
Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā mežu departamenta depozītā, iesniedzotkvīti izsoles komisijai.
Kā drošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par nominālvērtību, 2) Latvijas hipotēkas bankas

ļtīlu zīmes pēc kursa 96 un valsts zemes bankas 6°/o_ ķīlu zīmes pec kursa 92; 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas privātu banku
garantijas, pie kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību; 4) banku akceptētus
čekus, kufi nosolīšanas gadījumā pircējam 3 dienu laikā jāapmaina.

Cirsmās atzīmētie sēklas koki nav cērtami.
Mežu departaments patur sev tiesības izsludinātās izsolē un nolemtās pārdošanai izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem ieskatiem.
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Mežu departaments.
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