
MJDi!t r a kabineta lēmums.

peldinājums likuma par valsts zvērinā-
tiem mērniekiem.

Latvija» pilsētu un miestu savienības
statūti.

Mlilstfu kabineta sēde š. g. 2. septembri.
Preču nomuitošanas tiesību papildinājums.
Papildinājums brīvleritorijas tiesību pie-

Jķirianā Liepājas korķu un linO-
leuma iabriku akciju saoiedr bii.

tamentam 14 dienu laikā pēc kongresa
slēgšanas un 7 dienu laikā pēc padomes
sēdes.

II. Savienības kongresi.
7. Ikgadus februāra mēnesi savienība

notur kārtējo gada kongresu, kurš notiek
Rīgā. Uz savienības padomes lēmumu
vai to biedru vēlēšanos kuriem tiesība
sūtīt kongresā ne mazāk par pusi no
delegātu kopskaita, kongresu atsevišķos
gadījumos var noturēt ari citā vietā.

8. Paziņojumus par gada kongresa
sanākšanas dienu, vietu un d:enas kār-
tību līdz ar gada_ pārskata un budžeta
projektu valde piesūta «avienības biedriem
vismaz 1 mēnesi pirms kongresa sanāk-
šanas. Biedru priekšlikumi par atsevišķu
jautājumu uzņemšanu gada kongresa
dienas kārtībā piesūtāmi valdei līdz
1. decembrim. Ja valde neatrod par

iespējamu priekšā likto jautājumu dienas
kārtībā izņemt, tad viņai viena mēneša
laikā no priekšlikuma iesniegšanas dienas
\i paziņo noraidīšanas iemesli priekš-
likuma iesniedzējam, kuram tādā gadī-
jumā ir tiesība noraidīto priekšlikumu likt
priekšā sākošā kongresa izšķiršanai.
Iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
mentam ir tiesība iesniegt kongtesam sa-
vus priekšlikumus, kurus uzņem dieaas
kārtībā, ja tie iesniegti pirms kongresa
izziņošanas.

9. Gada kongresam piekrīt:
a) budžeta un pārskatu caurskatīšana

un apstiprināšana, kā ari biedru
maksu kopsumas noteikšana,

b) atalgojuma noteikšana valdes un
revizijas komisijas locekļiem,

c) padome*, valdes un revīzijas komi-
sijas locekļu ievēlēšana,

d) dažādu uz savienības un pašvaldī-
bas darbību attiecošos jautājumu
un kongresi iesniegtu priekšlikumu
apspriešana un izlemšana.

10. Ārkārtējus kongresus sasauc valde
vai nu pēc saviem ieskatiem vai uz pa-
domes, revizijas komisijas vai to savie-
nības biedru pieprasījumu, kuriem kopā
ir tiesība piedalīties kongresā ar ne ma-
zāk par 20 priekšstāvjlem. Tāpat valdei
ir jāsasauc ārkārtēji kongresi, ja to pie-
prasa iekšlietu ministrijas patvaldības
departaments, uzrādot apspriežamos jau-
tājumus. Ārkārtēja kongresa sanākšanas
diena, vieta un dienas kartība jāizziņo
biedriem vismaz 2 nedēļas iepriekš.

11. Kongresos apspr ežau.i tikai tie
jautājumi, kuru dēļ kongress sasaukts.
Citus jautājumus var uzņemt dienas kār-
tībā tikai ar vienbalsīgu kongresa lēmumu.

12. Katra pašvaldība — savienības
biedrs sūta kongresā savus prlekšstavjus,
kurus ievēl dome uz proporcionalitātes
pamatiem sekošā skaitā: pīs a' .dības ar
domnieku skaitu lī.'z 30 — divus,
pāri 30 līdz 45 — trīs, pāri 45 līdz 60 —
četrus, pāri 60 līdz 75 — piecus,
pāri 75 līdz 90 — sešus un pāri 90 —
septiņus.

13 Tiejību piedalīties kongresa bjuda

tikai tie biedri, kis nokārtojuši savus
biedru maksājumus. — Ar padomdevēja
balsstiesībām kongresā var piedalīties
iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
tamenta pārstāvis, bet uz a'scvišķa kon-
gresa lēmuma pamata ari citas personas.

14. Kongress ir pilntiesīgs, ja viņā
reprezentēta puse no balsu skaita, kāds
kongresi ir visiem savienības biedriem
kopā. Ja vajadzīgais balsu skaits ne
sanāk, tad viena mēneša laikā sasaucams
jauns kongress ar tādu pašu dienas
kārtību, kuj-š pilntiesīgs nesvarīgi no

ieradušos pneksstavju skaita.

- 15 Kongress izšķir visus jautājumus,
izņemot šo statūtu 29. p. minētos, ar
klātesošo balsu absolūtu vairākumu. Ja

balsis dalās uz pusēm, tad if^ra
otrreizēja ba'sošana, bet ja ari tad bālus

dalās uz pusēm — nriek!Iikums atzīstams
par noraidītu. No ba'sošanas atturējušies
uzskatami par klātneesošiem.

III. Savienības padome.

16. Dažādu uz pašvaldību darbību
attiecošos jautājumu un savienības sva-
rīgāko darīšanu apspriešanai, savienības
mērķu sekmēšanai, savienības uzņēmumu,
panākumu un man'as vispāiējai pārzinā-
šanai ua dažādu iesniegumu un priekš-
likumu apspriešanai ikgadus gada kon-
gresā ievēl padomi, sastāvošu no 15 lo-
cekļiem. Padomē var ievēlēt ikvienu
pilntiesīgu Latvijas pilsoni, bet nevar
ievēlēt savienības valdes locekļus.

17. Paciones vēlēšanas izdara uz
proporcionalitātes pamatiem, aizklāti bal-
sojot par kongresā iesniegtiem kandi-
dātu sarakstiem, pie kam katrs balss-
tiesīgs kongesa dalībnieks var nodot
savu balsi likai par vienu sarakstu.

Lai noteiktu ievēlēto locekļu skaitu
pēc iesniegtie a kandidātu sarakstiem,
tad viss ievēlamo locekļu skaits pareizi-
nāms ar balsu skaita, kas nodots par
attiecīgo sarakstu, un pēc tam dalāms
uz vuu vēlēšanās nodoto deiJgo balsu
skaitu. Ja pēc atsevišķiem sarakstiem
noteiktie ve;elfe skaitļi nesastāda pilnu
statūtos paredzēto locekļu skaitu, tad
dallšanps iznākumu daļu skaitļi sarindo-
jami pēc to lieluma un iztrūdošie
locekļi ņemami no sarakstiem ar lielā-
kiem daļu skaitļiem, pa vienam no katra
saraksta.

Kandidāti skaitās ievēlēti sarakstā uz-
stādīts kārtībā. Izttājušos vai miruša
padomes locekļa vietā stājas nākošais tā
paša saraksta kandidāts.

18. Padome izvēl no sava vidus
priekšsēdētāju, divus pneksseaetaja cie-
drus un sekretāru. Padomei jānotur ne
mazSk par 4 kārtējām sēdēm gadā. Sīzu
dienas nosaka pati padome katra dar-
bības gada s9k<imā un izziņo savienības
biedriem. Kāttējo sēžu dienas kārtība
izsūtāma padomes locekļiem un visām
pašvaldībām — savienības biedriem
vismaz mēnesi pirms katras sēdes. Ār-
kārtējas padomes sēdes sasauc padomes
priekšsēdētājs uz savu iniciatīvi, vai ja
to pieprasa valde vai revizijas komisija
vai ne rr.azāk par 1,s padomes locekļu.
Tāpat padomes priekšsēdētājam jāsasauc
ārkārtēja padomes s?de, ja to pieprasa
iekšlietu ministrijas pašvaldības depar-
taments, kuram ir tiesība iesniegt pa-
domes apspriešanai savus priekšlikumus.
Ārkārtējas padomes sēdes izziņojamas
vismaz nedēļu iepriekš

19. Padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja
tanīs piedalās ne mazāk par pasi pa-
domes locekļu. Padome atrodas Rīgā,
bet priekšsēdētājam ir tiesība sasarkt
padomes sēdes ari citai Latvijas pilsētas
vai miestos.

20. Visi jautājumi padomes sēd's
izšķirami ar klātesošo locekļa tbsolutu
balsu vairākumu. Ja balsis dalās uz
pus^m, izdarāma o'rreizēja bnl;ošan\
bet ja ari otrreiz blsojot balsis dalās
uz pusēm, priekšlikums atzīstams par
noraidītu. No balsošanas atturējušies
uzskatami par klātncesošiem.

IV. Savienības valde.

21. Savienības izpildu orgāns ir sa-
vienības valde, sastāvoša no 7 locekļiem,
kjj-u ikgadis izvēl kārtējā _ gada i
gresā šo statūtu 17. panta paredzēta
kārtībā. Valdē var ievēlēt ikvienu piln-
tiesīgu Latvijas pilsoni Gadrum:!, ja
kāds no valdes lrcekļem izstājies, miris
vai bez valdes atzīta ieraela nav ap-
meklējis 5 sēdei no vietas, viņa vietā
stājas nākošs ii tā paša saraksta kandi-
dāts.

22. Valde izvēl ao sava vidus priekš-
sēdētāj»;, priekšsēdētāja vietnieku un pēc
vajadzības c.tas ama-a per*ongs V.i;es

! sēces ir-piLnJiesīgas, ja tanīs piedalās-

ne mazāk par 4 valdes locekļiem, pie
kam tanī skaitā jābūt ari priekšsēdē-
tājam vai viņa vietniekam. Visus jautā-
jumus valde izšķir, balsojot tādā paši
Kārtībā, kāda paredzēta šo statūtu
20. panlā attiecība uz padomi. Valdes
sēdes noturamas ik nedēļas, izņemot va-
saras mēnešus, kad valdes sēdes var ari
pārtraukt vai samazināt to skaitu. Valde
atrodas Rīgā.

23. Vtldes uzdevums ir vest savie-
nības tekošās darīšanas, uzturēt un pār-
zināt savienības biroju, reprezentēt sa-
vienību uz ārieni, sekot valsts likumdo-
šanas darbiem un valdības rīcībai
attiecībā uz jautājumiem, kuri aizkar
pilsētu un miestu intereses, pārvaldīt sa-
vienības uzņēmumus, pasākumus un
mantu, ja kongress nav izvēlējis šim no-
lūkam atsevišķas personas vai orgānus,
gādžt par kongresa un padomes lēmumu
izvešanu dzīvē, sagatavot materiālus kon-
gresiem un padomes sēdēm un izpildīt
citus kongresu un padomes uzliktus pie-
nākumus.

V. Savienības revīzijas
komisija.

24. Savienības darbības pārraudzībai
gada kongresā izvēl ikgadus revizijas
komisiju, sastāvošu no 3 locekļiem, kā
ari 2 kandidātus, kuri vajadzības gadl-
jumā_ izpilda pirmējo vietu. Komisijas
ievēlēšanas kārlību nosaka kongress.
Revizijas komisija izvēl no sava vidus
priekšsēdētāju.

25. Revizijas komisija darbojas uz
kongresa apstiprinātas instrukcijas pa-
mata.

VI. Savienības līdzekļi.
26. Savienības līdzekļi sastādās: a) no

biedru naudām, b) no pabalstiem un
ziedojumiem un c) no dažādiem ienā-
kumiem.

27. Biedru maksu kopsumu nosaka
kongress. Kopsumas sadalīšanu starp
atsevišķiem savienības biedriem izdara
savienības valde proporcionāli viņu ie-
priekšējā gada budžeta sumām. Pašval-
dībām, kuras iestājas savienībā pēc
biedru gada maksas noteikšanas, jāmaksā
biedru nauda par visu gadu pēc savie-
nības biedriem noteiktas normas.

28. Fabalstu, ziecojumu un citādā
veidā ienākušas sumas izlieto saskaņā
ar budžetu. Sumas, kuras ienākušas kā
ziedojumi atsevišķiem noteiktiem mēr-
ķiem, var izlietot ari neievedot budžetā.
Vil. Savienības statūtu gro-

zīšana un tās likvidācija.
29. Par šo statūtu grozīšanu vai sa-

vienības likvidāciju lemj kongress. Lē-
mumus šajos jautājumos var pieņemt ar
ne mazāk kā '/a no klātesošo balsīm un
ja klātesošie reprezentē vismaz -i no
balsu skaita, kāds ir visiem savienības
biedriem kopā.

30. Savienības likvidācijas darbus
kongress var uzdot vai fiu valdei, vai
atsevišķai ievēlētai likvidācijas komisijai,
vai ari vienai vai vairākām pilsētu un
miestu pašvaldībām — savienības bied-
riem, kuriem kopā kongresā ir ne mazāk
par 5 balsīm. Likvidatoriem jāsasauc
likvidācijas sapulce, kura lemj par sa-
vienības mantas izlietošanu. Likvidācijai
sapulces lēmumi paziņojami iekšlietu
ministrijai, visām pašvaldībām — savie-
nības biecriem, k3 ari jāiztludina „Val-
dlbas Vēstnesi."

31. Likvidācijas sapulces sanākšanas
diena un vieta jāpaziņo biediem vismaz
4 nedēļas iepriekš. Pn'ekšs:āvju ievl
sāna un piedalīšanās likvidācijas sapulcē
notiek šo statūtu 12. pantā paredzētā
kārtībā. Ja sasauktā likvidācijas sapulcē
neautu reprezentēts ko statūta 14. pantā
noteiktais balsu skaits, tad mēneša laikā
sasaucama jauna likvidācijas sapulce,
ktira pilntiesīga neatkarīgi no reprezen-
tējamā baltu skaita.

3r Valdības Vēstnesi" sākot ar 1. aprīlī:

nesūtīšanu bez piesūtīšanas
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Valdības rīkojumi un pavēles.
Ministru kabinets

1926. gada 19. augustā
nolēma:

«Īsts zemes fonda pješķfrto un pie-
jtramo īpašumu novērtēšanas un iz-

pirfcianas maksas vai dzimtsnomas no-
teikšanas tarifu 9. pantā 4. piezīmē
(.Valdības Vēstneša" 1926. g. 15. Hu-
morā) noteikto laiku meža ciršanas
biļešu vai apliecību iesniegšanai paga-
rināt līdz 1927. gada 1. aprilim.

Ministru prezidents A. A1 b e r i n g s.
Zemkopības ministris M. Gailits.

Papildinājums
likumā par valsts zvērinātiem

mērniekiem.
i (Udots Latvijai Republikas Satversmes

81. panta kartībā.) ,
Likumu par zvērinātiem mērniekiem

1 (Llk. kr. 1922. g. 49; 1924. g. 170) pa-
ptldināt ar sekošu 3>. pantu.

31 . Valsts zvērinātiem mērniekiem,
kuri caur nepareizu un nolaidīgu rī-
cību nodara zaudējumus darbu devē-
jiem vai kuri izved mērniecības un
zemes ierīcības darbus uz valsts fonda
no sādžu šņoru zemēm vai pilsētu un
miestu administratīvās robežās ietilp-
stošām zemēm bez šī likuma otrā panta
piezīmēs minētām atļaujām, zemkopī-
bas ministris var noliegt darbību uz
noteiktu laiku vai ari pavisam atņemt
zvērināta mērnieka tiesības.

h\ 1926. g. 26. augistā.
Ministru prezidents A. A1 b e r i n g s.
Zemkopības ministris M. G a i 111 s.

Latvijas pilsētu un miestu
savienības statūti.

Noti Latvijas Republikas Satversmes
81. p. kārtībā.)

L Vispārējie noteikumi.
L Uivijas pilsētu un miestu savie-DJļ mērķis ir aovleaot visas Latvijas

u uu miestus viņu kopējo interešu
ēšanai, komunālās pašdarbības at-aw , kopēju saimniecisku pasākumu
uaianai un sekmēšanai un Latvijas
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Sludinājumu maksa:
a) tiesu sludinājumi līdz 30 vienslejlgām

rindiņām Ls !.—
b) par katru tālāku rindiņu — 13

citu iestāžu sludinājumi par katru
vienslejigu lindiņu —-'

c) no privātiem par katru viensl. rindiņu
(par ob'.igat. sludin.l ... ... —.25

d) par dokumentu pazaudēšanu no katras
personas . —-.80
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U,- vida'ori 8a*kaņā ar likvidācijas
S" 'emumiem izdala vai izpārdod
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' apmierina kreditoruprasiDas , slēdz līgumus. Pēc likvidācijasizbei gšanas likvidatori sastāda pārskatupar savu darbību un sasauc kongresuresp. likvidācijas sapulci pārskata caur-
lūkošanai un apstiprināšanai.

33. Likvidatoru darbību pārrauga re-
vīzijas komisija.

34. Par likvidācijas izbeigšanu likvi-datori ziņo iekšlietu ministrijai un visām
pašvaldībām — savienības biedriem, kā
ari izsludina ,, Valdības Vēstnesi."

35. Savienības grāmatas un doku-
menti pēc likvidācijas nododami iekšlietu
ministrijas pašvaldības departamentam.

Rīgā, 1926. g. 26. augustā.
Ministru prezidents A. A1 b e r i n g s.

Iekšlietu ministris Ed. L a i m i ņ š.

Rīkojums Nr. 150.
1926. g. 30. augustā.

Rīkojuma Ka 40 „Preču nomuito-
šanas tiesības" (izsludināts .Valdības
Vēstneša" 1926. g. 48. numurā)

papildinājums.
Papildinot rīkojumu Ni 40, piešķiru

tiesības rīkojuma 3. punktā uzskaitītām
muitām muitot svaigu pienu pēc ieved-
muitas tarifa 24. p. 3. pkta b. burta,
pielīdzinot to kondensētam pienam bez
cukura, saskaņā ar muitas departamenta
1925. g. rīkojumu Ns 1/t, izsludinātu
„Valdības Vēstneša" 1925. g. 91. numurā.

Ar šo atcelts muitas departamenta
1926. g. rīkojums Ka 52.
Pamats: Muitas likuma 3. p. pie-

zīme pie likuma 7. un 10. p.
Finansu ministra biedrs A. Dzenis.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Rīkojums Nr. 151
1926. g. 30. augusta.

Pagaidu instrukcijas par brīvteritorijas
tiesību piešķiršana Liepājas korķu
un linoleuma akciju sabiedrībai (iz-
sludināts .Valdības Vēstneša" 1924.g.
260. un 295., 1925. g. 217. un 242.
un 1926. g. 86., 98. un 148. num.)

papildinājums.
Pagaidu instrukcijas par brīvteritorijas

tiesību piešķiršanu Liepājas korķu un
linoleuma iabriku akciju sabiedrībai l.p.,
kurā uzskaitītas preces un materiāli, ku-
rus Liepājas korķu un linoleuma fabr.
akc. sab. atļauts ievest bez muitas un
akcizes, papildināt ar precēm, kas minētas

ievedmuitas tarifa 108. p. 4. pkt,
112. p. 1. pkt. burt. a un 112. p.
9. pkta.

Finansu ministra biedrs A. Dzenis.
Muitas departamenta direktors

E. Dundurs.

Valdības iestāžu paziņojumi.
Dzelzsceļu ziņas.

Pasažieru samaziaāšanās dēj, sakot ar
svētdienu, 5. septembri atcelti uz Rīgas
Jūrmalas liaijas svinamas dienās sekosi
vilcieni:

Starp Rigu un E«inb*rgu viic. JNfe 98
Rīgā pienāk pulksten 19.30; Rlgu-
Dubultiem viic. J* 6i no Rīgas atiet
pulksten 11.15; viic. M« 65 no Rīgas
atiet pulkst. 11.41; viic. Nk 71 no Rīgas
atiet pulkst. 12.37; viic. Nt 75 no Rīgas
atiet 13.13; viic. N* 87 no Rīgas atiet
pulksten 16.30; viic. Ns 92 Rīgā pienāk
puikst. 18.34; viic. Mr 104 Rīgā pienāk
oulkst. 20 03; viic. N? 108 Rīgā pienāk
Līkst. 20.38; viic. Mt 112 Rīgā pienāk
mllkst. 21 15; viic. Ns 118 Rīgā pienāk
n„llf*t. 22.15.

Pstarp Rīgs-Sloku viic. Ns 43 no Rīgas

atiet pulkst. 8 35; viic. Ka 51 no Rīgas
a e pulkst. 9.41; viic. Kš 57 no Rīgas

Līkst. 10.31; viic. Ka 83 no Rīgas
l e oulkst. 15.17; viic. Ns 116 Rīgā
nenāk psTMt. 21.50; viic. M 124 Rgā

pienlk pulkst. 23.05; viic. Nš 134 Rīgā

1faVSig«ri OT viic. N. 79 no

RJf« 'ati^pn^st. 1358; viic. tt 132

^^fl ?'* * ****** tf. -TrT rimām viic Ns 89, kurš līdz
V!S?*?„ X Haz Edinburgai (no
šim bij apgrozgf Hd! Slokai,
^V'^Skst 8.50. Tāpat atcelti

Soft 4.Ct-bri Pa «estdienam

starp Rīgu un Dubultiem viic. M 108
Rgā pienāk pulkst 21 57 nn viic. Ns 122
Rtgt pienāk pulkst. 22.50.

Eksploattdjas direktora v. i.
»> . Lielais.

Pasažieru nodaļas vadītājs
P. M I e z a a s.

Iecelšanas.
Rīkojums 1* 125.
1926. e. 50 augustā.

Atsvabinu Dobeles vidusskolas direktora vietas
izpildītāju Jēkabu Kamolu uz paša lūgumu no
ieņemamā amata un skolas direktora pienākumus
līdz jauna direktora apstiprināšanai uzdodu pa-
gaidām izpildīt akolotājim Ernestam Franc-
m a n i m , skaitot no š. g. 28. augusta.

Izglītības ministris E. Ziemeli.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņi
*

Rīkojums JJs 126.
1926. ļ. 30. augustā.

Ieceļu skolotāju Pēteri Liepiņu par Rūjienas
valsts vidusskolas direktora palīgu, ar algu pec
valsts civildienesta amatu VII kategorijai 3. pakā-
pes, saskaņā ar noteikumu par valsts darbinieku
atalgojumu 10. pantu, skaitot no š. g. 1. augusta
un izdienu šinī 3.pakāpē ar to pašu laiku.

Uglītibas ministris E. Z i e m e 1 s.
Skolu virsvaldes direktors Reinis Liepiņš.

Vidusskolu direktors K. Ozoliņš.

Rīkojums M 209.
Ar tiešo nodokļu departamenta direktora rīko-

jumu iecelts par valsts nodokļu un citu neapstrī-
dami valstij pien«cīo naudas sumu piedzinēju
Rīgā, uz brīva līguma pamata. Benjamiņš Jāņa d.
Vucens, skaitot no 1926. gada 1. septembra.

Nodaļas vadītājs P. Liepiņš.

Kara tiesa,
pamatodamās uz savu rīcības sēdes lēmumu un
kara tiesu lik. 951. un 953. p. p., m e k 1 ē 7. Si-
guldas kājnieku pulka kareivi Pēteri Fadeja d,
Jegorovu, apvainotu noziegumā kāds pare-
dzēts kara rodu lik. 128 p. 1. d. un 133. p.

Jegorovs dzimis 1905. g., Jaunlatgales apriņķa
AugSpils pagasta piederīgs, agrākā dzīves vieta
tā paša pagasta Ivanovkas cieraākrievs, pareiz-
ticīgs, pagastskolas izglītība, pēc nodarbošanās
zemkopis.

Personām, kurām būtu zināma viņa uzturēšanās
vieta, nekavējoties ziņot kara tiesai un tuvākai
policijai, kūjai to apcietināt un ieskaitīt 4. iec.
kara izmeklēšanas tiesneša rīcibā, paziņojot
pēdējam un tiesai.

1926. g. 1. septembrī.
Kara tiesas priekšsēdētājs, kapteinis

H. Jakobsons.
Sekretārs, kara ierēdnis A. R u mp e.

Latgales apgabaltiesas 1.kriminalnoda[a,
saskaņā ar savu 1926. g. 16. jūlija lēmumu,
meklē uz sodu ilk. 476. p. 1. d. pamata apsū-
sūdzēto Vinci Kristapa d. Naglu, piederīgu pie
Ludzas apriņķa, 38 ģ. vecu.

Atrašanas gadījumā no Vinča Naglas piepra-
sāms galvojums Ls 500 apmērā, līdz kāda .galvo-
juma piestādišanai ievietot apcietinājumā, ieskaitot
Latgales apgabaltiesas rīcibā, par ko, paziņot tiesai.

Daugavpilī, 1926. g. 31. augustā.
Piiekšsēdētāja vietā G. Tiezenhauzens.

Sekretāra palīgs K. Ozoliņš.

Jaunlatgales apr. 3. iec. miertiesnesis
paziņo Ado'lara Fadeja d. Cunskim, kura dzīvei
vieta nav zināma, ka ar 1924. gada 31. marta
tiesas pavēli ut s. I. 138 p. viņš soditsar desmit
latiem naudas joda, bet maksāt nespējas gadī-
jumā ar arestu uz trim dienām. No sludinājuma
iespiešanas dienas .Valdības Vēstnesī* viņš sep-
tiņu dienā laikā vf.r lūgt skatīt lietu cauri no
jauna vispārējā kārtībā.

Jaunlatgales apr. 3. iec miertiesneša v. i.
V. Šlēziņš,

Meklējamo personu saraksts
N° 278.

(1. turpinājums un beigas.)

22023. Krūkliņš, Jānis Augusta d.. 25 g. v.,
Latvijas pilsonis — Paziņot dzīves vietu Rīgas
4. iec. miert uz Ns 175 no 14. augusti 1926. g.
(24-VIII-26).

22024. Kac-Kahan, Zinaida, dzim. '898. g,
bij. Krievijas pav. — Paziņot dzīves vietu Rīgas
4. iec. miert. uz Ni 1146 no 13. augusta 1926. g.
(20-VI1I-26).

22025 Krieviņš, Kārlis Augusta d., 25 g. v..
pied pie Ceraukstes pag. - Paziņot dzīves vietu
Rīgas 4 iec miert. uz 7* 888 no 6. jul. 1926: g.
(26-V1II-26).

22026. Korenkevičs, Staņislavs Osipa d., dzim.
:888. g., bij Krievijas pav. — Paziņot dzīves
vietu Rīgas 6. iec. miert. uz Nj 1156 no 11. jūlija
1926 g. (21-VJ11-26)

22027. Krūmiņš, Maittņš Div» d, 47 g. v,
pied. pie Doles pag. —? Paziņot dzīves vietu
Rigas 4. iec. miert. uz Nš 1292 no 4. aueusta
1926. g. (21-VI11-26).

22028. Laugals, Roberts Anša d , dzim. 1885. g.,
pied. pie Skrundas pag. — Pj ziņot dzīves vietu
Rīgas polic. 3. iec. pr-kam uz telefonogramu .NŠ283
no 20. augusta 1926. g. (27-V1II-26) Izvairās
no po icijas i-zraudzibas.

22029. Leitan, Rozālija Miķeļa m., 40 g. veca,
pied. pie Kapiņu pag. — Paziņot dzīves vietu
Daugavpils apr. 7. iec. miert. uz hk 2488 no
14. aueusta 1926. g (24-VIII-26).

22020 Lindans, Gersons Dāvida dēls, dzim.
1884. g., pied. pie Jēkabpils — Paziņot dzīves
vietu Rīgas apr. 3. iec. miert. uz Nt 2:6 no
18 maija 1926. g. (26-VII1-26.)

22031. Luste. Oskars Reinholds ReinhoMa d.,
dzim. 26 novembrī (v. st) 1894. g., pjed. pie
Mazsalaces pag. — Rīgas 5. iec. miert. r Na 73
no 17. apriļa 1925. g. (23-V11I-26). Sodīls ar

Ls 10, jeb 3 dienas aresti. Piedzītā nauda iemak-
sājama La'-vijas Banka tieslietu ministrijas ieņem,
rēķ. E J* 12

22032. Labanovskis, Augusts Ignata d., dzimis
1876. g. pied. pie Latvijas. — Paziņot dzīv. vietu
Rīgas apr. 1. itc. miert. uz J* 898 no 2. augusta
15-26. g. (21-VIII-26.)

22033 Ligums, Šoloms Elja d., dz. 1897. g.
bij. Krievijas pav. — Paziņot dzives vietu Rīgas
policijas 8. iec. pr-kam uz N* 11854 no 16. jūlija
1926 _ g (21-VI1I-26) Sodits ar Ls 60.— vai 3
nedēļām aresta un Ls 20.—

22034. Malada, Jānis Anša d., 20 g. vecs p.ed.
pie Tukuma pils. — Paziņot dzives vietu Aizputes
iec. miert. uz Ns 295 no 19. augusta 1926. g.
(25- VIII- 26.)

2*035. Malada, Juris Dores d., 18 g. v., pied.
pie Tukuma pilsētas. — Tas pats.

22036. Melbards, Hugo Otto dēls, dzim.
30. novembrī <908. g., pied. pie Daugavpils —
Paziņot dzīves vietu Kriminālās pārvaldes Rīgas
nod. pr-kam uz r. no 23. augusta 1926. g.
(2S-VIII-25.)

£2037. Maslobojeva, Tekla Timoteja m., 32 g.v.,
pied. pie Vidsmuižas pag. — Paziņot d īves
vietu Daugavpils apr. 4. iec. miert. uz Ns 217 no
16. augusta 1926. g. (24-V11I-26).

22038. Maliņ, Jānis Antona dēls, 18 g. vecs,
pied. pie Daugavpili — Paziņot dzīves vietu
Jelgavas pils. iec.miert. uz Nš 1080 no 14. augus'a
1926. g. (24-VIII-26).

22039. Melameds, Šloms Icika dēls, 55 gadus
vecs, piederīgs pie Daugavpils apr. — Paziņot
dzīves vietu Daugavpils apr. pr-kam uz rakstu
Ns 2056/111 no 16. augusta 1926. g. (23-V1II-26.)
Sodīts ar Ls 20,— vai 7 dienām aresta.

22040. Meinarts. Jāzeps Matīsa dēls, dzim.
1879. g., piederīgs pie Sventes pag. — Pazņot

dzīves vietu Daugavpils apr. 1. iec. miert. uz
rakstu Nš 479 kr. no 13 augusta 1926. g.
(20-VIII-26.)

22041. Osipovs, Savelijs Agafona d., 32 gad.
vec?. — Paziņot dzīves vietu Jelgavas pilsētas
iecirkņa miertiesu, uz rakstu Nš 1318 no 9. au-
gusta 1926. g. (21-VII1-26.)

22042. Po.is, Jānis Anša dēls, 25 gadus vecs,
Kandavas pilsonis, — Paziņot dzīves vietu Kan-
davas iec. miert. uz rakstu Nš 435/kr. no 13. au-
gusta 1926. g. (21-VIII-26.)

22043. Reņģe, Jūlijs Jāņa d., dzim. 30. maijā
1899. g., piederīgs pie Doles pag. — 1. iecirkņa
kara izmekl. tiesn. raksts Nš- 136i no 16. augusta
1926. g. (23-VII1-26) Apvainots uz k. s. 1.
126. p. b p. — Ņemt policijas uzraudzībā.

22044._ Reķis, Jēkabs Kristapa dēls, dzim.
20. marta 1877, g., pederīgs pie Kroņa-Rendes
pag. — Paziņot dzīves vietu kriminālās pār-
valdes Rīgas nod. pr-kam uz rakstu no 18. au-
gusta 1926 g. (24-V1II-26.)

22045. Ratenberg, Gotlība Jāņa m., 45 g. veca,
pied. pie Kuldīgas. — Paziņot dzīves vietu Dau-
gavpils apr 8. iec. miert. uz Nš 1101 no 2. aug.
1926. g. (23-VI1I-26.)

22046. Rudzīts, Alberts Pētera d, $l'g vecs,
nied. pie Rencēnu pag. — Paziņot dzives vietu
Rīgas pils 9 iec miert. uz Nš 717 no 19 jūlija
19;6. g. (21-VJ1I-26.)

22047. SImans, Eduards Didža d., dzim.
1904. g., pied pie Cēsu pilsētas. Pazini t dzīves
vietu Rīgas kara apr. pr-kam uz N» 42522 no
5. augusta 1926. g. (26-V1II-26.)

22048. Zeiberliš, Fricis Kīistapa d., pied. pie
Planicas pag, agrāk dzīv. Slokas ielā Ns 3,
dz. 1. — Paziņot dzīves vietu Rīgas pils. 3. iec.
mieit uz Ns 90 no 18. auļf. 1926\ g. (25-VIII-26.)

22C49. Ssmjonovs, Nikita Pētera d„ dzim.
18. augustā 1905. g, pied. pie RIgaa. — 4. iec.
kara izmekl. tiesn raksts Ns 16'či no 2 augusta
1926. g. (23 VIII-26). Apvain. uz k. s. 1. 128. p.
I. d 129. p. un 133 p — Apcietināt.

22050. Zelčs, Eduards Ādama d., dzim. 1S02. g.,
pied. pie Baltinovas pag. — Kriminālas pārvaldes
Rīgas nod. pr-ka raksts no 23. augusta 1926. g.
(2a-VIII-26.) Apvainots zādzībā. — Apcietināt.

22051. Sinicins, Vasilijs Radiona d , 40 g. vecf,
pied. pie Kolupes pag. — Daugavpils apr. 4. iec.
miert. r. Ns 231 no 11. augusta 1926 g.
(20-VIII-26) Apva'nots uz s. 1. 581. p. — Ap-
cietināt.

52)52. Zand, Emma Miķeļa m., 28 g veca,
pied. pie Daugavpils pils. — Paziņot tfzīves vietu
Daugavpils apr. 1. iec. miert. uz Ns 155/n/20 no
5. augusta 1926. g. (24-V11I-26.)

22053. Skuja, Berta Jāņa m, dzim. 24. no-
vembri 1880. g., pied pie Ķirbīšu pag.—Paziņot
dzīves vietu Tukuma apr. pr-ka palīgam 2 iec.
uz Ns_ 4394 no 13 augusta 1926. g. (21-VI1I-26).
Izvairos no policijas uzraudzības.

22054 Zommers, Fricis Juliusa d., 39 g. vecs,
pied. pie Kandavas pag. — Paziņot dzīves vietu
Kandavas iec. miert. uz Nš 436-kr. no 13. augusta
1926. g. (2'-VIII-26).

22C55. _ Škapar, Anna Fabiana m, dzim
13. marla 19.0. g., pied. pie Daugavpils. —
Daugavpils apr. 1. iec miert. uz Ns 738 no
26 jūlija 1926. g (23-VIII-26). Apvainots uz s
1. 581. p. — Pieprasīt ķīlu Ls 100, neiemaksi-
šanas gadījumā apcietināt.

22056. Šadeiko, Vladimirs Jura d.. 18 g. vecs,
pied pie Pilskalnes pag. — Paziņot dzīves vietu
Dobeles iec. miert. i-z Nš 507 no 14. augusta 1926. g.
(2I-VHI-26).

22057 Treimans, Kārlis Simaņa d , 53 g. vec«,
pied. pie Rigas — Paziņot dzives vietu Rīgas
2. iec. miert uz Nš 87 t no 9. augusta 1926. g.
(27-VIU-26).

22058. Terentjevf, Jēkabs Benedikta d., dzimis
2. iebruari 1889. g. pied. pie Vārkavas pag. —
Paziņot dzīves vietu Valkas apr- 2. iec. miert. uz
Nš 298 no 28. jūlija K6. g. (23-VIII-2F.)

_ 22059. Vītols, Rūdolfs Mārtiņa d., 26 g. vecs,
pied pie Vec-Saules pag. '— Paziņot dzīv. vi£tu
Bauskas apr. 1. iec. miert. uz Nš 206 no 14 aug.
1926. g. (23-ViII-26.1_

22QtO. Vilciņš, Kārlis Andreja d., 51 g. vecs,
pied. pie Lubanes pag. —Paziņot dzīves vietu
Rēzeknes apr. 1. iec. miert. uz Nt 271/24 g. no
9. augusta 1926. g. (21-VJII-26.)

2206i. Verners, Krišjans Jāņa d., 67 g. vecs,
pied pie Auces pils — Paziņot dzīves vietu Do-
beles iec miert. uz Nš 548 no 14. iugusta 1926. g.
(20 Vii 1-26.)

. 22062. Vedze, Janfs Andreja d., čigāns, —
Paziņot dzives vietu Dobeles iec. mieit. uz Nš 433
no 31. jūlija 1926. g (27-VII1-26.)

Izlabojumi:
.Valdības Vēstnesī" Nš 153/22. g, meklējamo

——-!'' 6personu sarakstā M 54, kinas J ^mejdets Jēkabs Seiajonovs un neVl?Pamats: Jelgavas apgabaitie.L
no 16. aug. 1926. g % 7f' V<

.Vaid. Vēstn ? Ns 149/26, g JL,
Nš 268 pkt. 20823, Makarova JeCr *«
tiek meklēta no Latgales apet n> 1<rto*
ar r. no 29 apr. 1926 g. N?9406

^^"w°M\,'ia? apgv', ' krinl - nodaļar"^.Vaid. Vesta.' Nš 16926. g „'if;Nš 270 pkt. 21123 Kcro'.kovs, g£L*»
tiek meklēts no Jaunjelgavas iec iīmne no Jaunlatgales iec. izm. tiesn ro» J'es£ >

.Vaid Vēstn.' Nš 170/26. g mS"^!
Nš 270, pkt. 21157 tiek meklēta Ai. ? F
Laban un ne Lebau. (27-VI ™) me

**• i
.Vaid Vēstn' Nš 157/26. g. neirtNš 269, pkt. 20955 Kochanovskis Leo„ ^ 1tiek meklēti no Rīgas pils. 2. iec izT^ino 19. maija 1926 g. Nš 1264 w „ ' '

pils. 1. iec. izm. tiesn. (17-VI-26I ""fej
.Vaid. Vēstn ' Nš 157/26. g nieki

Ns 269 pkt 20974 Levstens, "'K S ?«
tiek meklēts no Madonas apr. i ]1 "
ne no Madonas apr. 2 iec. miert niiSI

.Vaid. Vēstn.' Nš 150/26. g. mek! '
Ns 268 pkt. 20862 Suberts, Alions Ado;'ar Ls 5— vai 2 dienām aresta un ne ", i ^(14-VI-26).

un ne ar ti;.
Vaid. Vesfn." Ns 156/26. g. meki .

NŠ269 pkt. 20912, Čubrevičs, Jānis £?•- «
dzim. 1895. g. un ne 1815. g. Anc

Kriminālās pārvaldes priekšnieks
G.Titei

Darbvedis A. Zak ,

Valdības vietējo iestāžu
rīkojumi.

Saistošie noteikumi
par tirgošanās laiku Rēzeknes pilsētai

administratīvas robežās.
Apstiprināti ar iekšlietu ministr, paš-,
departamenta 1926. gada 23. augusta raku.

Ns 106998.
§ 1. Visus veikalus, bodes, ari:

niecību saistitas noliktavas, izņemoi ļ\
koša § 2. minētos un ari pilsētas tj#l
atrodošās slēgtas tirdzniecības lel-M
kuras pilsētas valde iznomā uz 2ioc
laiku, var atvērt ne agrāki par p, Ql
rīta, bet tās jāslēdz ne vēlāki par f
vakarā.

Piezīme. Pilsētas valdei ir !i«:
uz atsevišķiem lūgumiem par &
teiktu piemaksu pilsētas labs aiļu
dežarējošu pārtikas veik»lu st*
sanu no p. p. 9 no rīta līdz i.
vakarā.

§ 2. Veikali, kuros pārdod vie::
pārtikas vielas, maiznīcas un konditori!
tirgus vaļējās bodītes sr pārtikas pra
vien un ari avižu kioski var tikt stret
no pulksten 8 rītā, bet tie jāslēdz nerf
laki par pulksten 10 vakarā.
-§ 3. Privātas pilsētas pirts, taa

dienās, kad tās atvērtas, ir atveramas:
agrāki par pulksten 7 rīta un aizvēja»
ne vēlāki par pulksten 12 nakti.

§ 4. Tirgošanās uz pilsēta:
laukumiem no 1. marta līdz 31. augusti:
notiek no pulksten 6 rītā līdz i W
bet no 1. septembra līdz 1. martam z
pulksten 7 rīta līdz 3 dienā.

§ 5. Restorānus, klubus, bufetes, ttti
tierus, tējnicas, kafejnīcas un nt
viszs iestādes, kuras tirgojas ar ps
dienām, uzkožamiem un _dzē"rlenka ?ļļ
tēriņam uz vietas, var atvērt no poli*
6 rīta, bet jāslēdz pulksten tyvwļ
ar divām apkalpotāju maiņām.

Piezīme. 1. Pilsētas valde v««ļļ
§ 5 minētam tirdzniecības iesi»*'
kuras atveramas tikai pulksten'ļ
tirgoties ari vēlāk par P»^
10 vakarā, bet katrā ziņā. ne*»
par pulksten 2 nakti. ,,.

P i e z I m e 2. Att ecībā uz tirgos»
laiku priekš tām tirdzniecības £dēm no augšā minētā skaita, "
tirgojas ar reibinošiem d*»*
piemērojami 1924. g. 24. dfto»

. likuma noteikumi (lik. kr. par i»
Ns 207, iespiestais likums p»

plbas apkarošanu) . -a
,

§ 6. Pilnīgi noliegts tirgoties w>

un citās tirdzniecības iesiādes »
dienās: Lieldienu, vasaras un ziero»
pirmās dienās un valsts proW«»

&
svētkos (18. novembrī), 22. jfln'jMļļ
vijas brīvības cīnītāju piemiņa» m
1. maijā (Satversmes «Pļ*La|
šanas diena) un 26. ļāūvan CfU,|
jare atzīšanas diena), pāreja
valsts svinamās dfenās tirgoues ?•

no pulksten 1 dienā 1Id
^ s

b
2 ffliiļ

sekošfem izņēmumiem : ») .» .'hi»
tirdzniecības iestādes, tējnīca-

restoranti, traktieri, ēdienu ve.

reibinošiem dzēriniem) un m

tikt atvērtas no pulksten o »
^un no pu ksten 1 dienā IK»

b) fotogrāfijas, avižn kiosKi ?

veikali var tikt atvērti no pni*

līdz 10 vakarā.



W\JZ~--_ gie gaistošie noteikumi neattiecas
§ ^tiekam darbiem nelaimes gadi-

BZ dzelzsceļa bufetēm, viesnīcām,
i0 ?°«ramām vietām, teātru bufetēm un
iet>»"aļkļātiem ^^kojamieni un jz.

?l irl' Visos tirdzniecības- rūpniecības

Gurnos kalpotāji un strādnieki ne-
f-ttfbūt nodarbināti ilgāk par 8 stun-

» dienā ar pusdienas pārtraukumu uo
7ndz 2 stundām.

Pie zīme. Gadījumā, ja kalpotāji un
«trādnieki aizņemti ar virsstundu
darbu, ārpus šai § uzrādītā laikā,

tad par virsstundu darbu viņiem jā-
saņem atalgojums saskaņa ar darba
likumu.

š 9 Tirdzniecības - rūpniecības uzoe-
r̂iios nedrīkst būt nodarbināti bērni

banālo par 14 gadiem. Pusaudžus no
'?< līdz 16 gadiem drīkst nodarbināt ne

liii par 6 stundām dienā un ne vēlāk
«līdz pulksten 9 vakara, dodot tiem

MDēiu apmeklēt izglītības iestāžu vakaru
ļniiM un papildu skolas.

c 10 Par šo obligatorisko noteikumu
-Irkāp šanu vainīgie tiks saukti pie liku-
šas atbildības pec sodu lik. 138. p.

i 11. Šie obligatoriskie noteikumi
stijas spēkā 14 dleau vēlāk pēc to
publicēšanas .Valdības Vēstnesī*.
Rēzeknes pilsētas galva A. Fltingofs.

Sekretārs Springovičs.

Saistošie noteikumi
par tirgošanos ar pienu un piena
produktiem Sabiles pilsētā
Pieņ emti pilsētas domes 1926. g. 12 jūnija
sēdē prot. Nš 13 § 6 un apstiprināti ar
iekšlietu ministrijas pašvaldības departa-
menta 1926. g. 25. aug. rakstu Nš 107060.

1, § Piena un krējuma pārvadāšanai
io uzglabāšanai, kā ari pārdošanai at-
jāts lietot tikai tīrus stikla, ar alvu vai
Kboiātc emalju pārvilktus metāla vai ari
nebojātus glazūra porcelāna traukus.

2. § Traukiem jābūt aizsegtiem ar
vikiem. Trauku ciešākai noslēgšanai var
lietot sevišķi tīrus nekrāsotus audekla
gabali, pergamenta papīru vai gumijas
riņķus, bet nekādā ziņā lupatu* vai
flVi 7M

3. §. Sviestam vai sieram jābūt ietī-
tam tīrā pergamenta papirā. Sviestu
ietīt drēbītēs nav atjauts.

4. §. Piena traukiem, no kariem no-
tiek plidojana, jābūt priekšzīmīgi tīriem
in ar izrakātiem, kāds piens tanīs at-
rodas. Salds piens, ko pārdod bez uz-
rakstiem, skaitāms par pilnpienu.

5, §. Traukiem, kurus lieto piena un
krejima izmerošaaai, ietaisāmi tādi rok-
toji, ka pie lesmelšanas smēlēja roka
««piedurtos pie piena vai krējuma.

6, $. Pircējiem stingri aizliegts no-
gušot pienu vai krējumu no vispārīgi
?tais trauka, bet nogaršošanai jāierīko
speciāls trauks, kurā ielejams nogaršoja-
mi piens. Tāpat aizliegts ar pirkstiem
anstlt un pārbaudīt piena produktus.
Ptdējo nogaršošana un pārbaudīšana at-

itnīgi ar tīriem, jauniem koka
UMņiem bo bērza koka, kuri pēc lieto-
to»?.! tūli ņ iznlciaami.

' Pilnpiens un krējams pirms pār-
«naišsaas katrreiz rūpīgi jāsamaisa.

* / §• Pienam, krējnmam, sviestam un
^P pieša produktiem jābūt tīriem no
HUiem piemaisījumiem (piem. ūdens,

«asu vielas, konzervvieias n. t. t.)
" "« nedrīkst būt viltoti. Sviestu krā-
» Ji"" Ķizlit&*- Sviestu var ko«-

»r sāli hb tā var būt sviestā tikai
o ī'±tids< bet ne kristālos.

vārdošanai nav pielaižams piens

is i*ŠSdo* gadījumos : a) piens
hrJrui

S
" ku*š cēlie« D0 «limlbām ar

emL ?? UB citIm «rgām, slimām
«k.i.M» an no slimojošām ar tesmeņa

^
"rmem uu

tādām slimībām, kuras
»ar temperatūras paaugstināšanos,

«kas.: ii-aB pēc 2 8tundu Uga» ?«?1aostsjas dibenā apšaubāma kārta,
* citMi -krē'ums . kufi uzrāda rūgtu
*noraM„ ?^Dam «^piemērotu garšu,
S» ±fļkrā5u (zili ™**™), nenor '

«nr tevi ' ? nenormalu izskatu vai
-ata r seifi'--i piens Uū krēj"ms,

m iikbutuej dazadas «limlbu sēnītes
'0. $ pii—.i

*& niPn
pt lenam Jāsatur ne mazāk

i*^iko,ti!?o' saldam dējumam
J ""«ak Dar ono °,kibam krējumam
*»tur ne m. -T'° P,ena tauku- Sviestam
*« vai?.a?k par 80% sviesta tauku

11. §.fc 16% ūdens.
*Mbaru vai i m 1 kas sIimo ar lipigām
*irt oties-r 1 * 8limibām, aizliegts

"" Piena vai piena produktu

apstrādāšanu vai pārdošanu. Tāpat
aizliegts pienu ievest no tādām saim-
niecībām, kur cilvēki slimo ar lipīgām
siimiram.

12. § Uzraudzība par ievedamo pienu,
krējumu un citiem piena produktiem,
tāpat par tirgošanos ar šiem produktiem
Sabiles pilsētas administratīvās robežās
piekrīt pilsētas sanitārai komisijai, po-
licijai, veterinārārstam un veterinar-
feldšerim. Veterinārārstam un veterinar-
feldšerim piešķirtas kontroles tiesības
pārbaudīt uz vietas a) slaucamo govju
kūtis un tur atrodošos lopu veselības
stāvokli, b) telpas, kurās notiek piena
pārstrādāšana un c) dažādus priekšmetus,
kurus lieto piena un krējuma pārstrādā-
šanai un novietošanai. Tāpat minētām
personām ir tiesība ņem paraugus no
piena un piena produktiem viņu kva
litates noteikšanai. Kontroles pārzinātāju
veterinārārstu atjauts pieņemt pilsētas
valdes dienestā tikai ar veterinarvaldes
piekrišanu.

13. § Šo noteikumu pārkāpējus saeks
pie likumīgas atbildības.

14. §. Šie noteikumi stājas spēkā
2 nedēju laikā no Izsludināšanas .Val-
dības Vēstnesi".

Pilsētas galva J. S a 1 d n i ek s.
i Pilsētas sekretārs A. Ķesteris.

Valdības darbība.
Minist ru kabineta sēde

1926. g. 2. septembrī.
1. Pievem un nolemj izdot Latvijas

Republikas Satversmes 81. panta kārtībā:
1) papildinājumu likumā par telpu iri,
2) noteikumus par armijas spiestuvi un
3) papildinājumu likuma par privāto

un piešķirto valsts fonda zemju
atsavināšanu.

2. Pieņem likumprojektu par daža
nekestamu mantu atsavināšanu valsts
dzelzsceju vajadzībām un nolemj to
iesniegt Saeimai.

3. Apstiprina pārgrozījumus un pa-
pildinājumus mežu taksēs.

4. Ieceļ Kārli Vikmani par papildu
miertiesnesi pie Rīgas apgabaltiesas.

5. Atjauj mācītājam G. Komarov-
skim pasniegt ticības mācību 1926/1927.
mācības gadā valsts Baravkas pamat
skola.

6 A jauj Latvijas kara invalidu savie-
nībai sarīkot sudraba mantu loteriju par
Ls 10.000,—.

Ārzemes.
Tautu savienības sesija.

Ž e ņ e v ā, 2. septembrī. Tautu
savienības padome šodien
priekšpusdiena sanākusi 7 e-
ņevā uzsavu 41. sesiju. Spā-
nijas delegāts padomē vairs nav ieradies.
Havass zin vēstīt, ka ievērojot studiju
komisijas noraidošo lēmumu par Spānijas
kandidatūru uz pastāvīgu vietu Tautu
savienības padomē Madrides valdība
nolēmusi nenogaidīt padomes un plenar
kongresa formeloi lēmumus un jau tagad
paziņot, ka turpmāk vairs nepiedalīsies
Tautu savienības darbība. Rit Tautu
savienības sekretariāts saņemšot oficiāls
paziņojumu par to.

Padomes sesijas dienaskārtība aptver
kādus 20 jautājumus, no kuriem vis-
svarīgākais zīmējas uz padomes turp-
māko sastāvu. Tālāk atzīmējami Tautu
savienības ģeneralkomisaru noslēdzošie
ziņojumi par Austrijas un Ungārijas
finansu kontroli, kuru Tautu saviernba
tagad izbeidz pēc tam, kad veikusi abās
valstis joti svarīgu finansielās jauc-
uzbūves darbu. Padomei nāksies spriest
ari par aizdevumu Bulgārijai bēgļu no-
metināšanas nolūkiem, kā ari noklausīties
ziņojumus par bēgju lietam Grieķija,
koloniju mandātiem, Saaras pārvaldi un
Klaipēdu. Divu svarīgu jautājumu iztir-
zāšana *- par franču priekšlikumiem at-
tiecībā uz palīdzību, kādu Tautu savie
nības locekļi apsola viens otram savie-
nības statūtu 16. pantā neprovocēta uz-
brukuma gadijumā un par demilitarisē
tās Reinzemes uzraudzība — atlikta līdz
tam laikam, kad ari Vācija būs ieņemasi
padomē savu vietu. LTA

Anglija un Krievija.

Londonā, 2. septembrī. Anglijas
iekšlietu ministris oficiāli paziņojis, ka
neatļaus iebraukt Anglija
krievu komunistisko arod-
nieku vadonim Tomskim un

citiem padomju delegātiem,
kuri gribētu piedalīties gadskārtējā
angļu tredjuniju kongresā
Burnmautā. Kongresu atklās jaunnedēļ
Tomskis, kurš ieņem Viskrievijas arod-
savienību padomes priekšsēdētaja amatu,
pēc laikrakstu ziņām sagatavojis lielu
aģitācijas runu par Anglijas ģeneralstreika
neveiksmi maija mēnesī. LTA.

čigānu valsts dibināšana.
Berlīnē, 2. septembri. Pēc „Deu

tsche AUgemeine Zeitung* ziņām no
Bukarestas, Padomju Krievijā dzīvojošie
čigāni patlaban gatavojoties sarīkot plašu
čig'su kongresu, kurā spriedīšot par
autonomas čigānu valsts dibināšanu. LTA.

Polija, Rumanja m Krievija.
Berlīnē, 2. septembrī. .Deutsche

Allg Ztg." Bukarestas korespondents
ziņo, ka rumāņu politiskās aprindas ar
lielāko vēribn seko poļu-krievu sarunām
par neuzbrukšanas paktu. Polijas-Rumā-
nijas līgums uzliek poļu valdībai pienā-
kumu visus līgumus ar citam valstīm
pirms viņu noslēgšanas celt priekšā Ru-
mānijai. LTA.

Māksla.
Nacionālais teātris. Piektdien 3. sep-

tembri, pulksten V,-i vakara, Šekspīra
.Vētra", kuras pirmizrādes biļetes bij
izpārdotas jau 3 dienas iepriekš. Sest-
dien, 4. septembrī, pulksten 7Va vakara,
Šekspīra .Vētra" Svētdien, 5. sep-
tembri, pulksten 7/* vakarā, Sardū po-
pulārā komēdija .Madame Sāns
Gēne", ar Ludmilu Špīlberg
titula lomā. Otrd en, 7. septembri, lautas
izrādē Raiņa .Jāzeps un viņa
brāļi*.

Dailes teātris atklās sezonu 9. sep-
tembri ar Raiņa .Spēlēju, dan-
coju" Kas ir Raiņa .Spēlēju,dancoju"?
Dzejnieks pats to nosaucis par .velnu
nakti." No latvja sētas tur nonāk pasaku
brīnumvalstī. Latvju jauneklis Tots no-
kāpj miroņu kambarī un ierāpjas liela,
varena kunga zārka un sāk to pat laukā
spiest. Kungs acis vien bola par tādu
droiinieku. Tālāk viņš nonāk paša ellē,
kur skan džezbends un frakoti jaunkuugi
ar bardāmām šlberē. Lai skatītājs pats
izšķir, vai tas notiek kādā Rīgas kluba
vai ellē. Bet Tots nav tas vīrs, kas paliktu
par šīberi un aizmirstu Leldu, daiļo, balto
tautas dvēselīti. Dažs Latvijas labā nezie-
dotu ir trīs santimuf, l et Tots Leldei atdod
trīs asias lāses, pušJ sašķeldams savas
krūtis. Vai esiet mūsu dienās redzējuši
t-dus pašaizliedzīgus vīrus? Ja neesat,
tad ejiet skatīties Tcta varoņgaitas Dai-
les teātri.

Biļetes jau dabūjamas teātra kasē katrs
dieau no pulksten 10 līdz 1 dienā un
so 5 līdz 8 vakarā.

Literatūra.
Latviešu folkloras krātuvei

(Rigā, Valdemāra ielā 36a)
nodevuši dažādas tautas tradīcijas š. g. augusti
sadi iesūtītāji: H. Bišere Guujiena - 2. sut. 31 v«r.
(kopā ar agrākiem 58), J. Drjilis Dunika — 6. sut.
79 (273); O. Graudiņi Lietavā — 17; K. Grau-
diņa Liepājā — 2—4. sūt. 25 (32); A. Ilgais
Vecgulbenē — 5; J. Jansons Rīga — 2. sut. 204
(546): Fr Krēsliņš Vecgulbenē — 2. sūt. 1092
(2431); Kuldīgas vidussk. — 11981 ; Priekules
pamatsk. iA. Ziediņa) — 2. sut 89 (176);
B. Riekstiņš Rīgā - 13. sūt. 25 (4123): M. Vai-
taite Jelgavā — 82; M. Višņe Nītaure — 67;
L Zurgina Rundālē — 2. sut. 8 (18). Kr. Ba-
rona biedr. vācēji: A. Korsaks — 3 sut. 406 (3517).

Tirdzniecība un rūpniecība.
KURSI.

Rīgas birzi 1926 gede 3. septembrī.

D e v i i e ? :
1 Amerikas dolārs .... 5,183 — 5,193
1 Anglijas mārciņa .... 25,18 — 25,26
100 Francijas iranka 15,45—15.75
100 Beļģijas Iranka .... 14,35— 14,65
100 Šveices franka .... 99,75 — 100,65
100 Itālijas lira 19,05— 19,45
100 Zviedrijas krona .... 138.40 — 139.45
100 Norvēģijas kroni . . . 112 90—114 60
100 Dānijas krona .... 136,85 — 138,85
100 Čechoslovaķijas krono 15,25— 15,55
100 Holandes guldaņa . . . 207 30 — 20815
100 Vācijas marka .... 122,80—124,1
100 Somijas marka .... 12,97 — 13,17
100 Igaunijas marka . . . . 1,37—1,335
100 Polijas zlota 55,00— 6a,nr
100 Lietavas lita .. .. 50,55— 5160
1 SSSR červonecs

Dārgmetāli:
Zelts 1 kg 3425— 3445
Sudrabi 1 kg 98— 1(6

Vērtspapīri:
5'/o neatkarībai aizņēmums . 98— 10t
4°/o Valsts prem. aiznesama 98 — 100
6°/o Zemes bankas ķīla zīm;s 92— 93
8'/° Hipotēku bankas ķīla

zīmes 96-9"

Rīgas birZas kotacijaa komiskas
priekisSočtijs J. Skujevlcs.

Zvērināts birias ssklefi M. Oknini.
?SsssMHssssssssssMsVssssHssslssssHssssHs^^

Ministriju rikojim saraksts
kas iespiesti .Valdības Vēstnesī" no
1925. g. 1. janvāra līdz 31. decembrim.
Saraksts sastādīts pec resoriem un priekš-
metiem alfabētiskā kārtībā, ar dažādiem

norādījumiem un atzimēm.
Dabūjams Valsts tipogrāfijā, pilī, 1. ist.,
kur ari vienig: jāgriežas ar pieprasījumiem,
Maksa Ls 2,00, ar piesut. pa pastu Ls 2,25.

SAISTOŠI NOTEIKUMI
par nodarbošanos friziera arodā
an frizieru darbnīca ierīkošana

nn uzturēšana Rīgā,
ā 6 snt. gab. dabūjami

Valsts tipogrāfijā, pilī, istaba 1.

šim numuram 6 lapas puses.
ana^ĒWmĒ^mĒmkWtmmmkwmkWkWĒWkmt

ŠIi dienas .Valdības Vēstneša" numu-
ram iet kā pielikums līdzi Mežu
departamenta sludinājums par
augošu mežu pārdošanu jaukti
Izsolē 1926. g. 13. oktobri Rīgā.

Kopā par augustu — 4275; pavisam krātuve —
145.927.

Gads laikā no 1925. g. 3. septembra krātuvei
bijuši 222 iesūtītāji: 68 skolas, 23 skolotāji,
36 studenti un skaleni, 20 Rigas skol. inst. audzēkņi,
personas no dažādam profesijām Rīga 11, pro-
vincē 62, Lietavā 2. Ziņas saņemtas no 178 pa-
gastiem. Neskaitot Latgali, gandrīz nemaz nav
līdzstrādnieku Rīgas, Ventspils, Jēkabpils un Ilūkstes
apriņķos.

Sirsnīgi pateikdamās visiem saviem lfdzdarbi-
niekiem un atbalstītājiem, Krātuve lūdz ari visus
citus tautas dzejas draugus uzrakstīt tautas
dziesmas un meldijas, pasakas, teikas, nostāstus,
mīklas, sakāmus un buramus, ticējumus, ierašas,
vecu ļaužu dzīves aprakstus un citas seno laiku
liecības. Rakstāms tikai dzirdētais, nevis
lasītais, un t a i s n i t a, kā dzirdēts, at-
zīmējot savu vārdu, uzvārdu, adresi un to, n o
kā, kur (pagasts un māja) un apmēram kad
pats vai teicējs ko dzirdējis.

Lstvijas Banka: Protestēto vekseļu
saraksts. 38. (Par aprīli 1926. g.) Oficiāls
izdevum». Rīgā, 1926.

Redaktors: M. Arons.

Lotuiios bankas nedēlos pārskats
uz 1 septembri 1926. g

Aktīvi. Lati. S. P a i 1 v i. Lati. S.
Zelta lējumos an monētās kasē un Bankas naudas ilmes apgroslbi . . 30,486,080 -

pie arzemjn emisijas bankām . . 23,610,657 28 Pamata kapitāls 13,446,905 58
Ārzemju valūta 35,291,982 90 lezerves kapitāls 2,236,778 67
Sudraba nauda 2,199,959 — Speciālās rezerves 2,500,000 —
Valsts kases zīmes n.sfka metāla nauda 9,335,313 38 Noguldījumi 8,839,175 13
īsa termiņa vekseļi 67,703,311 39 Tekoši rēķini 44,363,712 86
Airdevuml pret nodrošinājumiem . 51,078,972 17 Valsts rēķini un deposlU 81,844,796 11
Citi aktrvJ , . . 8,883,036 63 Citi pasivi . . 14,385.794 46

198TlāŪ42~ 8Ī 198.103,242 81

Pieiime: u 1 septembri 1936. g.Latvijas bankas naudas zīmei apgrozībā par Ls 30.486.C80 -
kuras nodrošinātai:

1) ai tīru zeltn 2400 klg (divi tūkstoši četri simU klg), kas pēc paritātes 1 klg ss
Ls 3444,444 nodrošina . 8.266.6C6 -

2) ar S 1.500.000,— (viens miljons pleci simti tūkstoši dolāriem), kaa pēc
paritātes 1 S = 1,5046 gr. tīra telta = Ls 5,18262, nodrošina . 7,773,930 —

3) ar £ 572.744,—/—(pieci simti septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit
četrāmangju mārciņām), kas pēc paritātes £ 1 ,— = 7,32238 gr. tīra zelta =Ls 25,22155, — nodrošina 14,445,484

Ls 30,486,080 —

līgi, 1. septembrī 1926. g. Padomes priekšsēdētājs Ringolds Kalnings.
12081 Galvenais direktors S v e d e.



paniskos torsos pirītos
Kārļa Andreja d. Jaunrubeņa

nekustamo īpašumu,
kufš atrodas Madonas apriņķī, Sarkaņu
pagastā, sastāv no Vidus-Buliņu mājas
ar zemesgrāmatu reģ Ns 2164 un aptver
128,28 pūrvietas uz tām atrodošām ēkām;

2) ka īpašums pārdošanai publiskos
torgos apvērtēts par Ls 13.000;

3) ka īpašums apgrūtināts ar hipotēku
parādiem par Ls 16.042, no kuras sumas
saskaņā ar civ. proc. lik. 1871. p., sāksies
solīšana;

4 t ka personām, kas vēlas piedalīties
torgos, ir jāiemaksā 1l°,o no Ls lo.042
un jāiesniedz tieslietu ministrijas apliecība
par nekustama īpašuma iegūšanas tiesī-
bām un

5) ka zemes grāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Cēsu-Valkas zemesgrāmatu
nodaļā.

Personām, kurām ir kādas tiesības uz
pārdodamo īpašumu, kas pārdošanu ne-
pielaiž, tidas tiesības jāuzrāda tās līdz
torgu dienai.

Visi papiri un dokumenti, kas attiecas
uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Rīgas _ apgabalt esas 3. civilnodsļss
kanclejā.

Madonā, 30. augustā 1926. g.
11830 Tiesu izp. J. Liepiņš.

Tiesu sludinājumi.
Rīgas apgabaltiesas 3. civilnocL,
207Q3t 'ik » 1967- »»—»14. «M79 n o. ur Balt. privatt. kop. 2451. p ouz Annas Fr e i m a n lūgumu uzacinavisas personas, kurām ir *aut kād*spretenzijas , strīdi vai ierunas pret šaitiesa 81. augustā 1926. g. publicēt-i«a _ g. 3i juijja Siguldas pagastā
aukainos miruša Jāņa Indriķa d.Jaun-
z e m a, 1924. g. 23. oktobrī mājas kārtībā
taisīto testamentu, kā ar visas perso™»,*utām i, kaut tādas tiesības uz mirušāJsņa Jatnz' ma mantojumu, vai sekarā
ar šotnamoj,ka mantiniekiem legatarijiem,
fideikomisarijiem , paraddevējiem u. t. t,
piete kt savas tiesības, pretenzijas un
ierunas minētai tiesai sešu mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas

Ja tas_ minētā termiņī nebūs izdarīts,
tad minētas personas atzis kā atteikušās
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīgā
spēka gājušu.

Rīgā. 1926. g 31 augustā. L.-NŠ4082
Priekfsēd. v. D. Cimmermans.

11919 Sekretārs A. Kalve.

Rigas apgabaltiesas 3. ctvilnod.,
uz civ. ties. lik. 1967., 2011.—2014. un
2079 p. p un Ba i privāttiesību kop.
2451 p. pamata, uz Friča Andreja d.
M e ž a k a lūgumu uzaicina visas per-
sonas, kurām ir kaut kādas pretenzijas,
strīdi vai ierunas pret šai tiesa 31. aug
ls»26. g., publicēto 1926. g. _ 5. jūlijā Jaun-
jelgava miruša Kā ļa Jāņa d Lejiņa,
1912. g. 25 aprilī pie Rīgas notāra Veik-
leviča taisīto testamentu, ka ari visas
personas, kuram ir kaut kādas tiesības
uz mirušā Kārļa Lejiņa mantojumu vai
sakarā ar šomantojumu, kā mantiniekiem,
legatarij'em, fideikomisarijiem, paradde-
vējiem u. t. t., pieteikt savas tiesības,
pietenzijas un ierunas minētai tiesai
sešu mēnešu laikā skaitot no šī sludi-
nājuma nodrukāšanas dienas

Ja tas minētā termiņā nebūs izdarīts,
tad n inētās personas atzīs, ka atteikušas
no ierunām un zaudējušas savas tiesības,
bet testamentu pasludinās par likumīga
ssēkā gājušu.

Rīgā, 1926. g. 31. augustā. L. J*4269
Prieltšsēd. v. D. C i m m e r m 3 n s.

11921 Sekretārs A. Kal ve.

Rīgas apgabaltiesas 4. civilnod.,
uz civ. proc. lik. 293., 295., 298., 3Gl
309. un 311. p. p. pamata, uz Kirilia
Andiēja d. Poreeš, lūgumu viņa pra-
sības lietā pret Aleksandru Jāņa m.
Poreeš, dzimušu Makarovpar lau-
lības šķiršanu, uzaicina pēdējo, kufas
dzīves vieta prasītājam nav zināma,
ierasties tiesā četru mēnešu lnikā
no šī sludinājuma publicēšanas dienas.

Pie lūguma pielikti laulības apliecība
un noraksti. _

Ja atbildētāja noliktā laika neieradī-
sies personīgi vai caur pilnvarnieku,
tiks nolikta tiesas sēde lietas izklausī-
šanai aizmuguriski.

Rīgā, 1. sept. 1926. g. L. Nš 866.
Priekšsēd. v. i. L. Bruemmers.

12079 Sekretāra v. Stūre.

Liepājas apgabaltiesa
10. aug. 1926. g. uz Valsts zemes bankas
lūgumu un pamatojoties uz civ. proc.
lik. 2081.—2086. p. nolēma:

1) parādu 4800 r. pēc obligācijas, izd.
uz Elizabetes Vilhelma m. Uven vārdu
un 1906. g. 14. febr. nostipr. uz Annai
Ermaņa m. Ķirsis, dzim. RItiņ pieder,
nekustamas mantas Lutriņu pag.
„Briņķitu Ns 26/27" mājās ar krep.
Ns 3' l30, atzīt par pilnīgi samaksātu
līdz ar visām procentēm un obligāciju
par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes
grāmatu noda|ā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 13. aug. 1926. g. NŠ823 25
Priekšsēd. v. J. Kalniņš.

10690a Sekretāra v. E. Rolava.

Liepājas apgabaltiesa
li), augustā 1926. g. uz Valsts zemes
bankas lūgumu un pamatojoties uz
civ. proc. lik. 2081 .—2086. p. nolēma:

1) parādu 1840 r. pēc obligācijas, izd.
uz Dundagas fideikomisa vārdu un
1883. g- 23. apr. nostipr. uz Pēterim
(irasinanim p iederošas nekustamas man-
tas Dundagas apr. ,,Zemter-Mūke"
mājām ar krep. Ns 1160, atzīt par pilnīgi

samaksātu līdz ar visām procentēm un
obligāciju par iznīcinātu;

2) atvēlēt lūdzējai pieprasīt zemes

grāmatu nodaļā minētā parāda izdzē-
šanu iz zemes grāmatām.

Liepājā, 13. aug. 1926. g. 1*724/25.

Priekšsēd. b. v. J. Kalniņš.
10091a Sekretāra v. K. Rolava.

Daugavp ils apr. 1. iec. miertiesnesis,

saskaņā ar civ. proc. lik. 14<H. p. un lik-

sakop ' 10. sēj. Īd. 1239. p: un pamato-
ioties uz savu 1926. g. 12. aug. lēmumu

paziņo, ka pēc 1.910, g. 18. dec. mirušās
Haras-Sorās udenson palicis mantojums
Daugavpili "" uzaicina visas pērs.

kam uz ŠO mantojumu vai sakara

būtu kādas tiesības, pieteikt tā-
nekritības sešu mēnešu laika, ska.t.

I? sludinājuma iespiešanas dienas ,.Vald.

V
Dsug»

7a Miertiesnesis A. Malkins.

Saikavas pag. tiesa,
pamatojoties uz sava 1926. g. 28. jūlija
lēmuma uzaicina miruša Saikavas pag.,
Leipurtu mājas īpašnieka Mača Jura d
Smalka mantiniekus, kreditorus legatorus,
kam varētu būt kādas tiesības vai pra
sības uz nel. atstāto mantojumu, pieteikt
viņai šai tiesai sešu mēnešu laikā,
sasitot no ši sludinājuma iespiešanas
dienas .Vaid. Vēstn V

Tiesības un prasib*s, par kūrēm ne-
būs paziņots minētā lai'u, tiks uzskatl-
trs par zaudētām.

Saikavā, 21. aug. 1926. g. N°. 34.
Priekšsēd. P. Bērziņš.

11710 Darbvedis J. K a 1 n i ņ š.

Vējavas pagasta tiesa
Madonas apriņķī, pama'ojot'es uz savu
13. augusta 1926. g. lēmumu un uz
pag. tiesu likuc a K8. un 109. pantem
izsludina zināšanai, ka Jelgavā dzivo-
jošie Jānis un viņa sieva Olga Kal-
niņi, kuriem pašiem bērnu nav,
pieņem — adoptē bērna v etā savu
brāļa meitu — Mirdzu Kārļ» meitu
Kalniņ, dzimušu 1918. g. 16. oktobrī,
piešķirot viņai visas likumīgā bērna
tiesības.

Personas, kurām pret šo adopciju būtu
kādi iebildumi, tiek uzaicinātas tās pie-
teikt 6 mēnešu laikā šai tiesa 1, skaitot
no šī sludinājuma iespiešanas dienas
.Valdības Vēstnesi,* pēc noteikta tetmiņa
iesniegtie iebildumi netiks ievēroti un
adopcija tiks apstiprināta.

Vējavā, 25. augustā 1926. g. 3
Priekšsēd. v. (paraksts).

11854 Darbvedis P. Grāvī ts.

Liepājas apgabaltesas tiesu
izpildītājs par Liepājas apriņķi

(pieņemšana apgabaltiesā, istabā Ns 9),
pamatojoties uz civ. proc. lik. 1141.,
1143, 1146.—1149. p.p. paziņo:

1) ka, izpildot minētas tiesas uzde-
vumu no 18. aprīļa p. g., 26. novembrī
1926. g., pulksten 10 rītā, Liepājas ap-
gabaltiesas sēžu zālē pārdos

oli* pnUliili izsoli,
AndrFjam Jāņa dēlam T ī cft piederošu

nekustamo īpašumu,
atrodošos Aizputes apriņķī, Ltžas pagastā,
Kloster-Aizputes „Tidu N> 25" mājās, ar
kreposta Jfe 2697, kūju zemes platība ir
22,24 desetiņas, par Jāņa Jansona prasību
Ls 445,93 ar °/o°/o un izpildīšanas izde-
vumiem ;

2) ka bez minētās prasības uz šo
īpašumu Ir korborēti parādi: 500 zelta
latu vals's zemes bankai un 1000 cara r.;

3) īpašums priekš pārdošanas ir no-
vērtēts par Ls 1600 un solīšana
sāksies saskaņā ar civ. proc. lik. 1881. p
no priekšrocīgu prasību sumas, kāda būs
uz šo māju pārošanas dienā;

4) katram, kas vēlas ņemt dalību
vairāksolīšanā, ir jāiemaksā drošības
nauda Ls 160 un jāiesniedz apliecība
par to, ka no tieslietu ministrijas puses
nav šķēršļu minētām personām iegūt
nekustamu īpašumu;

5) zemesgrāmatas par šo īpašumu
tiek vestas Aizputes-Grobiņas zemes-
grāmatu nodaļā — Liepājā;

6) personām, kurām būtu uz pārdo-
damo ipašumu tiesības, kas viņa pār-
došanu nepielaiž, tādas tiesības ir jāpie-
teic līdz pārdošanas dienai un

7) visi raksti un dokumenti, attie-
cos! uz pārdodamo īpašumu, ir ieskatāmi
Liepājas apgabaltiesas civiinbdaļas
kanclejā vai pie tiesu izpildītāja.

Liepājā, 10 augustā 1926. g. N° 2168
11771 Tiesu izpild. 2. K i n e n s.

Daugavpils ajw. 1. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar civ. proc. lik. 1401. p. un lik.
sakop' . U). sēj. I. d. 1239. p. un pamato-
joties uz savu 1926. g. 12. aug. lēmumu,
paziņo, ka pēc 3925. g. 31. martā, Dau-
gavpilī mirušās Uršulas Antona m.
Kleščinskas palicis mantojums Daugav-
pilī un uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar to būtu kādas
tiesības, pieteikt tās pēc piekritības sešu
mēnešu laikā, skaitot no ši sludinājuma
iespiešanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"".

Daugavp.,1926.g.l2.aug. C.I..N2754 26.
10628a Miertiesnesis A. Malkins.

Latgales apgabaltiesas Jaunlatgales
apr. 1. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu
š. g. 14. augusta lēmumu, pamatodamies
uz civ. proc. lik. 74. un 75. p. p., uz
Šeinas Berka m. Posvoļskas lūgumu,
viņas prasības lietā pret Annu Alek-
sandra m. Stankevič par ķīlu zīmes
dzēšanu un parāda nodrošināšanai uz-
likta aizlieguma iznīcināšanu, uzaicina
pēdējo, kuras dzīves vieta prasītājai nav
zināma, ierasties miertiesā četru mēnešu
laikā, skaitot no šī sludinājuma iespie-
šanas dienas ,,Valdības Vēstnesī"-

Ja atbildētāja noteiktā laikā neiera-
dīsies personīgi vai caur pilnvarnieku,
prasības lieta tiks nolikta tiesas sēdē
klausīšanai aizmuguriski.

Kārsavas stac.1926.g-14.aug. 2824.
10767a Miertiesnesis J. Gutmans.

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
2. iec. miertiesnesis uzaicina 1926. g.
13. oktobri mirušā Makašēnu pag.,
Kriviņu ciemā Jezupa Andriva dēla
Lipura mantiniekus pieteikt viņam
savas mantošanas tiesības uz nelaiķa
atstāto mantojumu sešu mēnešu laikā
no šī uzaicinājuma iespiešanas dienas
„Valdības Včstnesī".

Rēzeknē, 1926. g. 17. augustā.
10904a Miertiesnesis (paraksts)-

Rēzeknes apr. 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š. g. 1926. g. J6. aug-
lēmumu un uz Ruvina Icika d. Veinštoka
lūguma pamata viņa prasības lietā pret
Jāni Jegora d. Ližbovski par prasību
Ls 800,— vērtībā, aicina atbildētāju
Jāni Jegora d.Ližbovski iesrasties mier-
tiesneša kamerā, Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā Ns 34, četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas „Vald.
Vēstnesī". Ja atbildētājs Jānis Jegora d.
Ližbovskis noliktā laikā neieradīsies
personīgi vai caur savu pilnvarnieku,
lieta tiks izspriesta viņa nostbūtnē.

Rēzeknē, 1926. g. 16. augustā.
10905a ' Miertiesnesis (paraksts).

Rēzeknes apriņķa 3. iec. miertiesnesis,
saskaņā ar savu š.g. 1926. g. 16. augusta
lēmumu un uz Koni. Sab. ,,J. Rinka
un Ko." pilnv. zv. adv. E. Šenfelda
lūguma pamata viņa prasības lietā pret
Jāni Lipmani par Ls 204,04, aicina at-
bildētāju Jāni Lipmani ierasties mier-
tiesneša kamerā, Rēzeknē, Atbrīvošanas
alejā JN° 34 — četru mēnešu laikā no šī
sludinājuma iespiešanas dienas ,,Vald.
Vēstnesī". Ja atbildētājs Jānis Lipma-
nis noliktā laikā neieradīsies personīgi
vai caur savu pilnvarnieku, lieta tiks
izspriesta viņa nostbūtnē.

Rēzeknē, 1926. g. 16. augustā.
10006a Miertiesnesis (paraksts).

Latgales apgabaltiesas Rēzeknes apr.
3. iec. miertiesnesis, saskaņā ar savu š. g.
13. augusta lēmumu un uz civ. proc. lik.
1401. un civ. lik. 10. sēj. 1. d. 1239. p.p.
pamata, paziņo, ka pēc 1922. g. Polijā,
Viļņā mirušās Pesas Šmtiiļa meitas
Frankel ir atstāts mantojums, kurš at-
rodas Rēzeknē, Latgales prospektā,
kādēļ uzaicina visas personas, kam uz šo
mantojumu vai sakarā ar viņu būtu
kādas tiesības, kā mantiniekiem, pie-
teikt šīs'tiesības sešu mēnešu laikā pēc
piekritības, skaitot no šī sludinājuma
iespiešanas diemas ,,Valdības Vēstnesī".

Rēzeknē, 1926. g. 13. augustā.
10705a Miertiesneša v. i. (paraksts).

Rigas apgabaltiesas I lec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 9. septembrī 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Audēju ielā 1* 13,
f. .Simon Honig un Co. - Vine prasība,
pārdos HMma Simanoviča
kustamo mantu, sastāvošu no veikala
iekārtas un novērtētu par Ls 900.

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

Rīgā, 1. septembrī 1926. g.
12076 Tiesu izpild. J. O r i n f e 1 d s

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiesu
izpildītājs

paziņo, ka 14 septembri 1926. g., pīkst.
10 dienā, Rīgā, L. Maskavas iela Ns 12,

dz. 17 pārdos I un II torgos Giiša
Eleviča kustamo mantu, sastāvošu no
mēbelēm un novērtētu par Ls 220.

Izzināt sarakstu, novērtējumu, kā ari
apskatīt pārdodamo mantu, varēs pārdo-
šanai dienā uz vieta?.

Rīgā, 28. augustā 1926. g.
12077 Tiesu izpild. J. G r i n i os.

Rīgas apgabaltiesas VIII iec. tiešs
izpildītājs

paziņo, ka 17. septembrī 1926. g., pulkst.
10 dienā, Rīgā, Matīsa ielā Ns 60,
pārdos II torgos Pāvela 1 va n o v a
kustamo mantu, sastāvošu no 1 mazgā-
jamas mešinas un c. un novērtētu par
Ls 1632.

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

Rīgā, 28. augustā 1926. g.
12078 Tiesu izpild. J. Grinios.

Rīgas apgabaltiesas Madonas
apriņķa tiesu izpildītājs

kura kanclejā atrodas Madonā, Liepiņa
mājā, paziņo:

1) ka Leonharda Tielmaņa un Oskara
Ogsta prasībās pret Kārli Jaumubeni
par Ls41C0 ar procentēm un izdevumiem
9. decembri 1926. g., pulksten 10 ritā
Rīgas apgabaltiesas civilnodaļas sēžu zālē

Jūrniecības departaments
izdos š. g. 1. oktobri, puUsten 12 dienā, rakstiskā ko

elektrodzinēju piebūvi 8 Rīgas muitas di
pusportaļu celtņiem. l*

Drošības nauda Ls 15C0. Tuvā-us pa-kaidrojunus un roteik.
techniska daļa. VaHemara iela Ns la katru daiba dienu no piļ[St o^'.iļ "O^

Ropažu virsmežniecība
pārdos mutiskā izsoli

1925. g. 4 oktobri, II (Inčukalna) iecirkņa mežniecības telpās, ātro "- ?
.Marija* (pie Inčukalna stacijas), ,. ,

augošu mežu pēc platības un celmu ska'
I iec. mežniecība, Enzcliņu novadā. ,5 vienības no Ls 96 l'd

^I iec. mežniecība, Plampes novadā, 7 vimības no Ls " . nor(nu *ni
II rec. mežniecība, Inčukaln» m. jauns, un apbūves gab. virs

20 vienibas, no Ls 7 līdz Ls 2 82, rorm» **
II. iec. mežniecība, Al'ažu m. jauns, un apbūves gab. virs

4 vienibas, no Ls 72 līdz Ls 4856. „».„ 6 vis»*
III iec mežn:e-ība, Allažu m. jauns, virs 3 ba normas meži

no Ls 246 līdz Ls 3404.
Izsole sāksies pulksten 12 dienā. mini' l'l.
Pie izsoles pielaidīs personas, ksras iemaksas izsoles K0I

J
šlbas naudfs no novērtētās sumas, kura pēc nosolišanas Jāpsp'"
pilnas nosolītās sumas. . lu(jinltās r*^

Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles tzsi
pec saviem ieskatiem. ui»ā (6 **"

Tuvākas ziņas virsmežniecības ksnclejā, atrod Enzeli^u
Stāķu stacijas) un pie iecirkņu mežziņiem. ?*&(>*
11876 3Row»axu viratnež**

Baldones virsmežniecība

pārdos mutiskā izsoli
8. oktobrī 1926. g., Doles (I) iec. mežniecības kandejr, Doles pag- .K**>

sekvestrētu sagatavotu maiku un augošu mi
pēc platības:

II iec. mežniecības Baldones nov. 7 vietības, vērtībā no Ls £w

Ls 1270. .
III iec. mežniecības Baldones, Mercendorfes uu Līves nov. ii ™

vēttibā no Ls 15 līdz Ls 1360. .. ,:ļ
IV iec. mežniecības Ba dones nov. 4 vienība?, vērtība no Ls 91102 "
Izsole sāksies pulk-ten 12 dienā. , 0. A
Pie izsoles pielaidīs personas, kuras iemaksas izsoles komisij ilļ" ™J

naudas no-novērtētās sumas. kufa pēc nosolišanas jāpapildina līdz 10 ° "
nosolītās sumas. _ ,M

Nopiiktā sagatavotā malka jāpieņem bez šķirošanas, (ada stavoii

atrodas mežā rn pēc virsmežniecības uzmērītā vairuma J
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātas

pēc saviem ieskatiem. . ^Tuvākas ziņas izsniedz virsmežniecības kanclejā un pie iecirkņu tn

119S9 gļoIdloiT'»» »i«-«imežw'iī Sg

Apr. ce|u inženiera Daugavpili
sava kanclejā, Šosejas ielā 104, izdos

jaukta izsolē ma^OKprnsitajiem
š. g. 10. septembrī, p'. 13, sekošus darbus:

1) dzelzbetona tilta Ns i.8 jaunbūvi uz Latgales šosejas 38,42. ktn, ?
nauda Ls 210,—;

2) 9,5 m gara koka tilta ar aknrņa balstiem kapitālu remontu pie Fa
ho!a muižas, uz Kopolovas—Lazovkas—Grīvas 11-a Šķiras ceļa; diot
nauda Ls 140,—.

Ar darbu aprakstiem un noteikumiem var iepazīties kanclejā kaira iH
dienu no pl 9—15. 't»%j

Jivviņķa ceļu inženiers smilteni,
š. g. 10. septembrī, pulkst. 12, savā kanclejā, Vēveru ielā 3, izdos jauktā ia;

3 šādus darbus:
1) Tilta N» 144 pārbūve uz Vidzemes šosejas; droš. nauda Ls 330.
2) Ceļa un tilti t-ojšjumu izlabošana pie Aionas upes uz Ļaudonas-Māioa

ceļa; d oš. nauda Ls £00
3) Vesetas upes tilta bojājumu izlabošana pie Jaunkalsnavas; droš. naudiUI
4) Smiltenes mežakroga ēkas remonts; droš. nauda 1s 250.

Izsole būs galīga. Tuvākas ziņas apr. ceļu inženiera kanclejā, Sirota

Jānrinķa cefu inženiers (fiezeftni ,
Izdos savā kanclejā, Atbrīvošanas alejā Ns 65, 10. septembri, pulksten 10 *,,

ļaufrtā ģatiģā izsotē:
1) 10 gab. koka tiltiņu buvi uz Ktprovas stac.—Lipnas — Pokrovas kl.»ceļa. Drošības ņaud» Ls 270;
2) 18,20 m gara koka tilta remonta darbus 2. km uz Ludzas—Rēzeknes ll-ļ i

klaušu ceļa. Drošības nauda Ls 90;
3) 19,70 m gara koka tilta remonta darbus uz Ludzas—Sebežas Il-a Šķ. kas

ceļa pie Istoļznrs. Drošība!» nauda L' 40. 12050

JipriņĶa cefu inženiers Ventspili
Rīgas ielā Ns 8, izdos 15. septembri 1926. g., pulksten 10 ritā, raks-

mutiskā izsolē mazākprasītajiem valsts uzturēšanā pārņemto

zemesceļu labošanu:
1) Dundagas-Melsila ceļa 2 km gara gabala. Drošības nauda Ls 24)-
2) Dundagas-Ģ pkas ceļa 2 koi gara gabala. Drošības nauda Ls 330-
3) Stendes-Sabiles 11-a šķ. ceļa 3 km gāja gabala. Drošibas nauda Ls «1
4) Kandavas stac. — Kandavas pilsētas ceļa 3km gara gabala Drošibas»,

Ls 480.
Tuvākas ziņas apriņķa ceļu inženiera kaniejā, darbd. no 9—14. 3 j^

Lauksaimniecības pārvalde
izdud na š. g. 10. septembrī, pulkst. 10, mutisku izsoli

jumtu Man. un darvos, im
centrāla vaislas punkta ēkām, Torpeļu iela Ns 1. Ireole not.ks lopļt0mh
Kalpaka bulv. 6, dz 11. i*> 28. k«r var dabūt tuvākas zjn as p,Das /_' ;?
2 Jēnriņtķa ceļu inženievs Čiiģā
Lāčplēša ielā Ns 24, dz. 8, izdos i. g. 10. septembri jauktā izso'ē mazāka

flis-Liil]» šosejas kapitālā remonta ii
uz 736 tek, mtr. gara g»bala. Dro'ibas nauda ls 5KQ. Ti!V?kas Zjņas .



Zemkopības min. kultur
techniskā nodaļa

->aziņo. ka _ zemkopības ministris š. g.
24. auju-ta ir apstiprinājis Jēru pagasta
meliorācijas sabiedrības .Raganu purvs"
statūtus.

Sabiedrība ir ievesta meliorācijas
sabiedrību reģistra 137. lp. ar Ns 137.

Sabiedrības valdes sēdeklis Jēru pag.
Temekas, caur Rūjienu

Nod. vadīt. A. Ķ u z e.
11813 Darbvedis F. Briedis

Apriņķa ceļu inzeniers
Jelgavā

ijdoi 1926. g- 7. septembrī, pīkst. 11,
Vvā kanclejā Jelgavā, Upes iela Ks 9

galīgā raksti ski un mutiska izsole
ma^akprasītajam

vai ts p ārziņ ā atrod.ša Bauskas-Vec-
rnuižas (Skaistkalnes) 2 klmtr. gara
-eļa gabala labošanas darbus
" Tnvakas zinas kanclejā darbdienās no
pīkst 9-15 1 '1787

Valmiera* &pr. priekšnieka
I. iec. u* ligs

paziņo, ka 11. septembrī!926. g., pulkst.
10 rītā, Burtnieku pagasta, Luteru muiža

p ārdos ūtrupē

atklāti calrātsolišanā
Pēteratn E r mu i ža mpiederošas vienas
krāsotas ragavas, novērtētas Ls 33, dēļ
nomas parāda piedzīšanas par labu
Zenkopibas ministrijai, saskaņa ar Val-
mieras apr. Valsts zemju inspekt ra
l ļ. 4. jūlija rakstu Ns 131 8.

Pārdodamās ragavas apskat. ūtrupes
dienā uz vietas.

Valmierā, 31. augustā 1926.g. Ni>4S52.

12044 Priekšnieka pal. v. i. (paraksts).

Iekšlietu ministrijas pasu nodaļa Iz-
sludina par nederigu nozaudēto Irenes
Plnck ārzemes pasi Ns 3766, izd. Rigā,
I. g. 2 / VII. 11909

Valm.eras «cvo a priekšniek
1. ieci-- ņ pa'īgs

naziņo, ka 10. septembrī 1926. g., pulkst
10 no rīta, ^almierā, uz tirgus laukuma,
pārdos ūtrupe

otMdtfl unirfiksolišanā
Valmieras dramatiskam teātrim piede-
ošus teātra kostimus, 2 prožektorus u

daž dus citus skatuves piederumus , no-
vērtētus par Ls 435,75, par l?.bu Val-
mieras kopējā slimo kasei, saskaņā ar
viņas rakstiem Ns 981, 9S0,979 un 2228.

Pārdodamas mantas apskat. ūtrupes
dienā uz vietas. N° 2732, 5101.

Valmiera, 31. augusta 1926. g
12 45 Priekšn pal. v. i. (paraksts).

Valmieras apr priekšnieka
I iec. paiījs

oaziņoka 10. septembrī 1926. g , pulkst.
10 rīta . Valmierā, uz tirgus laukuma
pārdos ūtrupe

Ati vaiiHaii
Mendeļa G 1i k m a ņ a mantin. piederošu
v enu ozola koka trauku bufeti, novēr-
tētu par Ls 35,16, dēļ nekustama īpa-
šuma nodo'-tļa piedzīšanas, saskaņā ar
Tiešo nodokļu departamenta š. g. 18.Jebr
rakstu Ns 34J99.

Pa dīdāmas mantas apskat. ūtrupes
dienī iz vietas.

Valmierā. 31. augustā 1926. g. Ns 152?.
12043 Priekšn. pal. v. i. (paraksts).

Zemgalei Mi internu.
muīisRā un lakstislā izsolē

upm. 45 tonnas

svwliellopoga|as
piegādāšanu no 1. oktobra 1926. g. līdz

1. janvariai 1927. g.
Izsole notiks Daugavpilī, Karavanes

iela 23, Zemgales divīzijas intendanturas
kanclejā, š. g. 14, septembrī, pīkst. 10.

Rakstiski piedāvājumi sl gtās aploksnēs
ar uzrakstu: .Uz gaļas i soli 14. sept.
1926 g.' un lūgumi ā\ pielaišan. mu-
tiska izsole, nomaksāti ar attiecīgu zī-
mognodokli, iesniedzami līdi izsoles
aUlašanai Zemgales divīzijas intenlan-
tam, vai izsoles dienā izsolts komisijai.

Izsoles dal.bniekiem pirms izsoles at-
klāšanas jāiemaksā Ls 85, - no katras
tonnas gaļas, kuru piegādātājs apņe
mas piegad. Ar kondicijām un sīkākiem
izsoles notikumiem var iepaz t. ikdienas
Zemgales divīzijas intendant. kanclejā
no pulkst. 8 —14.
12062 Zemgale* d'v. intendmtnra.

Kirjbū niecībaspfiNaldes
Techniskā daļa.

izsludina uz 10. septembri 1926 g p. 10

rakstisko tatirai
uz 2 ekk'risko ūdenssūkņu piegād-sanu
un uzstādtša-u Krustpili un Alūksnē
Sūkņu fpēja 120 litri minūtē, augstumā
40 metri.motori tnsfazigi, maiņstrāvas.

Pi?d vājumi slēgtā) aploksnēs, ap
maksāti ar aitiecīgu zīmognodokli, uz-
radot cenu un isāko piegādāšanas laiku
iesniedzami pārvaldes tiechnis'oi daļai
Cit dēlē Ns 21 līdz 10. septembrim š. g.
pīkst. 10, turpat dabūjami katru darba
d'enu no pīkst. 9—15 visi tuvākie pa-
skaidrojumi.

Konkurences dalībniekiem jāiesniedz
lidz konkurences sānumam iepriekšēja
drošība — Ls 300.— 12058

Daugavpils pils. polic
I iec pr-ks

paziņo, ka 11. septembri 1926. g., pīkst.
12 diena, Alejas ielā Ns 38,

lidos iaiātiDliSaol
pils. Iseram Zakam piederošas sekošas
mantas: ienu ozolkoka bufeti.

M|_it tās m-ntas varts apskatīt ūtrupes
diena uz vietas.
2042 Priekšnieks (paraksts).

Kcfā IlŪ D pīrf tū ja oo Ijas. ū3|a,
Citadelē Ns 24, izsludina 14. septembrī

1926. g. pulksten 12 diena,

iaiitiu gali iii
elektriskās apgaismošanas jetaises dar-
biem Pulka ielā, techniskas kazarmes.

Rakstiski piedāvājumu slēgtās ap-
loknēs ar uzrakstu: .Uz izsoli 14 s?pt.
1926. g. puUst. 12 dienā', ka ari lūgumi
piedalīties mu'iskā izsolē, apmaksāti ar
40 sant. zīmognodokli, iesniedzami Bu ju
un īpašjmu daļai izsoles dienā lidz
pjlksten 11 ' j.

Pie piedalīšanās izsolē jāiemaksā dro-
šības nauda Ls 52 (var ari iesniegt Lat-
vijas bankas garantjas rakstu) Kara
būvniecības pārva des kasē 12072

Rencēnu pag. Valmieras apr.
,.Ambas"

I pakdpes pamatskolai,
v &jadzīgs

sliolotūjs-pārzinis
Vēlsms muzikāls, spējīgs vadit dzie-

dātāju kcrl. Kandidāti ar pilnas pamat-
skolas skolot:ju tiesībām tiek uzaicināti
piete kties_ pie pag. padomes, Rencēnu
pag. nama, 13. septembrī š. g„ pl.
3 diena, vai līdz minētam laikam pie-
teikties rakstiski, iesniedzot savus do-
kumentus un ārsta apliecību par vese-
lības stāvokli. Alga ar zemi pēc val-
dība» noteikumiem. Dzīvoklis no 3 ist.
ar apkurināšanu un apgaismošanu, pie
skolas augļu un sakņu dārzs

Satiksme no Valmieras ar auto, kurš
atiet ikdienas pl 2 dienā no Kokmuižas
viesnīcas.
1'887 1* Valde.

Rīgas pol. V iec pr-ks izsludina par
nederigu, kā nozaudētu kara klausības
apl izdotu no Daugavpils kara apr.
pr-ka 18. VIL/24, g. ar Ns 13847 uz
Vladi-lava Olechno v. 12002

D lugavpils pils prefekts izgludina par
nederīgu nozaudēto kapklausības apliec.
J* 39702, izdotu no Daugavpils kāja
apriņķa pr-ka uz Potapa Averjana Ka-
ļeiņikova vardu. 12041

ainņĶa ceļu iižemers Lie^īa
sava kanclejā, š. g. 14. sept., pīkst. 12

dienā, izdos

jaukto solīša ijsolē
koka tiltiņu un dzelzsbetona caurteku
būvdarbus uz Liepājas-Aizputes 1. šķ
ceļa. Drošības nauda par piedalīšanos
izsolē Ls 480—.

Ar tuvākiem noteikumiem var iepa-
zīties kanclejā, Jēkaba ielā J* 6, no
pīkst. 9—15, 12048

Dzelzceļu virsvaldes mater. apgāde

izsludina rakstisku konkurenci
16. septembrī 1926 g. uz drāti,

dzelzs atlaidinātu — 2^000 kg
Konkurences sākums pīkst 11 no rīta

Konkurences dalībniekiem jāiemaksā 10"/o
drošības naudas no piedav. juma vērtī-
bas. Tuvākas ziņas Lsniedz dz-ļu virs-
valdē, Oogoļa ielā Ns3, ist, 101. 2* 12083

Iekšlietu ministrijas pau nod. izsl i-
dina par atrastu un derīgu Latvijas
ārzemes p.si Ns 136, izd. 12./1.26. g
Riga uz Vardis Stanke^ič v. HPO^

Jelgavas pilsētas poiicija» 1 Iecirkņa
priekš lieks izsludina par nederīgām no-
zaudētas Jelgavas atbrīvošanas piemi-
nekļa celšanas komitejas ziedojumu vāk-
šanas listes NsNs 12, 22. 26, 28, 180,
riģist etas Jelgavas policijas pārvalde
1925 g. 2 februārī zem Ns 7668-11. 11872

i ^^——^———

Raņķu virsmežniecība

pīrfoj uiet. mutisko ijjolē
l 1. oktobri 1926. g., Raņķu pagasta nama,

augošu mežu no fonda gabaliem
, . ļ un II iecirkņu mežniecībās no sekošiem novadiem: Kundu novada

rir$ bas vē tibā no Ls 82—235; Kundu-Lībiņu novada 4 vienības vērtiba
* V'512; Alažu novada 1 vienība vērtībā Lz 76; Rudes novada 1 vienība

rēftfbŠ
lzsde

'sāksies pulksten 12 dienā.

Pie izsoles pielaidīs personas, kūjas iemaksas izsoles komisijai 10° r
«^ nau das no novērtētas sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina līdz 10°,o

o rilnas nosolītās sumas.
Virsmežniecība patur sev tiesības noņemt no izsoles izsludinātās vienības

.i. saviem ieskatiem.
^ Tuvākas ziņas virsmežniecības kanclejā ;Raņķu muiža caur Skrandu un pie
.rtiecīeiem iecirkņu mežziņiem.

Par pārdevumiem līdz 200 latiem rakstiski līgumi nav slēdzami ja pir.ejs
. pirkuma sumu pēc izsoles nomaksā, pie kam nomaksā iesknitinn ari izsolē
>mak«ātā drošības nauda. 12046 OitMljĢu ritsmežirieri6q.



iii n iDisim vmi
uieikDii hiiii.
1926. gada 13. burtnīca

Iznākusi un dabūjama Valsis Mpografijāpui. 1- istaba, kur ari vienīgi fāgrie?*
ar pieprasījumiem.

Burtnīca maksā:
bez piesūtīšanas Ls 0,28
ar piesātllanu . , 0,30

Sntat a:
100) Noteikumi par darba ražības pre-

misām zemkopības departamenta
mērniekiem .

101) Noteikumi par kuģošanas laiku un
kuģošanas naudu kara flotē.

102) Jaunu amatu saraksts karaspēkā
103) Noteikumi par atlīdzību valsts

iestāžu amatpersonām par uzstā-
šanos tiesās.

104) Noteikumi par avansiem valsts
mežu saimniecībā.

105) Papildinājumi likumā par mežu
un meža materiālu pārdošanu un
izsniegšanu valsts mežos.

106) Pārgrozījumi noteikumos par valsts
nodokļu un citu neapstrīdami valstij
pienācīgo naudas sumu piedzīšanas
kārtību.

107) Nolīgums par konfliktu izmeklē-
šanu un izšķiršanu, kuri rodas uz
Latvijas un Padomju Sociālistisko
Republiku Savienības robežas

108) Pārgrozījumi likumā par valsts
zemes fonda piešķirto un piešķi
rarro zemju novērtēšanu un pār-
došanu dzimtsīpašumā vai atdošanu
dzimtsnomā.

109) Rīkojums par nodokli no lauku
nekustamas mantas par 1926. g

Rīgas policijas IX iec. priekšnieks iz
sludina par nedeiīgu nozaudēto kara-
klausības apli cīb. srām., izdotu no Rīgas
kara apr. p.-ka 8. aprīli 1924 gadā
X° 20058 uz Voldemāra Vilchelma d.
Eiche v., dz. 19 1. g 12067

Rīgas policijas IX itc. priekšnieks iz-
sludina par nederigu nozaudēto kara-
klausības apliecību, izdoti no 8. Dau-
gavpils kājn. pūka komandiera 1. okt.
1920. g. Ns 8681 iz Jira Mārtiņa dēla
Sproģis v„ dz. 188 '. g. 12J68
(|Ventspils pils. poiic. pr-ks izsludina
par nederīgu nozaudēto Latvijas iekš-
zemes pasi, izd. no Vārres pag. valdes
7. okt. 1922. g. Ns 551 uz Emilijas Pētera
m. Kellin vārdu. 11419a

Techni-kās divīzijas štāba pr-ks izslu-
dina par nederigīem, kā ncz?ud., sek.
dok ment: '=onas apl. H 1964,
izd 1-24. g. 11/12 aprīli no elektroj.
dīviz. k-ra un 2) apliec, p r tiesību ne-
sit kara sk:lis krūšu noz mi, izdotu
1920. g. no f ara skolas k-ra uz leitn.
Jāņa Friča d Medga vārdu 12173

Liepājas kara s'.imnicas priekšnieks
zsludina par nede īgu nszaudeto per-
sonas apl, izdo.u no Liepājas kara
slimnīca? pr-ka š. g 17./VIL Ns 3d7<>,
derīgu līdz š g 31. dec. uz br. līg ma uz
mf.šsnista Cihovska, H inricha v 11689

Tilzas pag valde, Jaunlatgales apriņķi
atsauc savusl.dinājumu .Vaid Vēitn "
I. g. Ns 57 par Ko orevas pag vald.s
pils. Gustapam Rūdolfa d. Mačam
izdotTm un nozaudētām divīm zirgu
pasēm: a) no 1922 g. 21. februāra
J* 23 un b) i920 g. 14 sept. Nš 328,
jo mimtas pases ir atrastas. 11896

Ārlavas pagasta valde, Talsu apriņķī,
izsludina par nederīgu nozaudēto pasi
Ns 1068, 4 gadus vecam bēram zirgam,
2 ars. 1 v. augstu, baltu zīmi pierē, izd.
no Ārlavas pag. valdes uz Jāņa Lands-
berga vārdu. 10780a

Vorkovas pagasta valde izsludina par
nederīgiem nozaudētus sekošus doku-
mentus: 1) Latvijas iekšzemes pasi
Ns 4978, izd. no Vorkovas pag. valdes
22. febr. 1923. g. uz pils. Moras Simaņa
m. Znutin v.; 2) zirgu pasi Ns 1219, izd.
no Vorkovas pag. valdes 1. apr. 1926. g.
uz pils. Juja Augusta d. Znutina vārdu.

'l 0785a

Ludzas pilsētas policijas priekšnieks
ziņo, ka nozaudētas un skaitāmas par
nederīgām sekošas Latvijas iekšzemes
pases, izdotas no Ludzas pilsētas polic.
priekšnieka: 1) Ns 343, izd. 3. sept.
1920. g. uz pilsoņa Ivana Nikita d.
Nikitina v.; 2) Ns 1694 pases dublikāts,
paseizd. 8.1.21.g., dubl. izd. 24.XIt.24.g.
uz pils. Minuchas Benciona m. Siļavas v.;
3) Ludzas apriņķa priekšnieka pal. i.iec.
16. febr. 1921. g. Ns 3922 izdoto pasi uz
pils. Andriva Aleksandra d. Mizis v.;
4) no Ciblas pag. valdes 16. dec. 1920. g.
Ns 553 izd. pasi uz pils. Gelenas Ezupa m.
Grican v. un veca parauga karaklausības
apliec, izd. no bij. Ludzas kara apriņķa
priekšnieka: 1) 3. martā 1923. g.*Ns
18612 uz pils. Ivana Nikita d. Nikitina v.
2) 7. novembrī 1921. g. Ns 14903 uz pils.
Feodora Vasilija d. Steimakova vārdu;
3) 25. janvārī 1922. g. Ns 18465 uz pils.
Pētera Spiridona d. Ošcenkova v. un
4) 26. maijz 1921. g. Ns 5750 uz pils.
Tadeuša Jāņa d. Gaiļa v. 10377a

Bauņu pagasta valde izsludina par
ned. sēkošus nozaudētus dokumentus:
1) Latv. pasi .Ns 1431, izd. 6. martā
1922. g. no Bauņu pag. valdes un 2) ie-

rūcu atļauju Na 1876, izd. 10. decembri
192o. g. no Valmieras apr. pr-ka uz
Ernesta Pētera d. Ilmetes v. 10781a

Pustinas pagasta valde izsludina par
nederīgiem, kā pazaudētus, sekošus
dokumentus:

1) zirga pasi, izd. no Asūnes pag.
valdes 24. aug. 1920. g. Ns 1609 uz Sta-
ņislava Jakuba d. Pavlina vārdu, kura
pārrakstīta uz Osipa Jāņa d. Kairina
vārdu;

2) zirga pasi, izd. no Asūnes pag.
valdes uz Osipa Suka vārdu ( JVs nav
zināms) un pārrakstīta uz Eduarda
Eduarda d. Stavro vārdu. Zirga pazīmes:
zirgs sirmas spalvas, krēpes uz kreiso
pusi, augstums 133 sant., apm. 17 g. vecs

Vecpiebalgas pagasta valde izsludina
par nederīgu Latvijas iekšzemes pasi,
izd. no šīs pag. valdes 30. okt. 1922. g.
Ns 3206 uz Almas Jāņa m. Prūss vārdu.

Miltu dzirnavu „Enkurs"
(,Jakor') akciju sabiedr.

likoid. liomislja
ar šo uzaicina visas personas kuram
jrit miēto akc. sab ed ību ir kādas pra-
sības un pretenzijas, pieteikt tās likvid.
komisijai, atr. Rīgā, Elizabetes ielā 447,
dz. 6, 3 men laikā no šī sl d. dienas
un brīdina, ka min. termiņā nepieteiktas
prasības un pretenzijas netiks ievērotas nu
tiks uzskatītas par dzēstām.
12072 Likvidācijas komisija.

Akc. s-bas ,.Apavi" lik k komisija
paziņo, ka viņas sēdeklis tag d atrodas
Rīga, Ģertrūdes ielā Nš 113, dzīv. 16.
12065 L'kv. komisija.

Dažādi sludinājumi.

Padodami no Iešanai:
vedināmais tornis, šķūņi un nojumi —
pa d'ļai koka un mūra līdz ar dzelzs
daļ m — Vidzemes šozejā 19 b jušā
Uniona fabrikā Rakstiskas ofert:s ie-
sniedzamas Rīgā, Ģertrūdes ielā 3. dz. 7
no pīkst 10—12 dienā līdz 13. sept š g

Akc. sab .Vispārīgā elektriskā komp *
12080 likvid'cijif komisija.

Akc. s-bas Latvijas privātais lombards
ziņo, ka nozaudēta ķīlu zīme Ns 2885,
ku[a uzskatama par nederīgu 12063

Nozaudēta Rigas pastā š.g. 6. aprili
kvīte Nš 228, tedota par ierakstītās vē-
stules pieņemšanu nosūtīšana A.Gulu-m,
Kislovodskā.

Pamats. Rīgas galv. pasta kanto-a
š. g 7 jul. ziņojums Nš 9385 Moi-
sejnm Ceitlinam. 12064

Jfzfa&oļums.
Latvijas TirgotJju bankas sludinājumā

š g. .Vaid Vēstneša" lb3. numurā, par
trreizējo visp akcionāru sapulces sa-

saukšanu ieviesusies kļūda; iespies s:
15. septembrī 1 26. g. bankas telpās
un t t, k s nepaeizi, vjaga būt un
jālasa .15 septembrī 1926 £.
fianftas telpas, ļtutSzst 15.
un * *. _ U<84

Iespiests Valsts tipogrāfijā

Rijas akciju sabiedrība JekC
(ftitance uz 31. martu 1926 6

A k t i v s. ir*'
Piedalīšanas 160 0yiRezerves kapitāla vērtspapīri 644n '
Mašinas Maskavā mTekoši rēķini H'™
Kase ; ' «?«
Debitorî ««i'Vekseli,Z*Vekse''?_J&nf\j" 22lī^

2
P a s i v s. Ls LsAkciju kapitāls 140 000 —Rezerves kapitāls , fun's,

Kreditori cjt.
Peļņa
b7

'Iepriekšējo gadu peļņa 5.960,08 ?
1925,26. gadu peļņa . 2 470,26 8.430,34 J

~
2ļ2TĪ9ĪT3

Pelņas un zaudējumu konts uz 31. marū7Ī9267oT
Debets. Ls 'Dažādi izdevumi 2.4255}

D skonts ļ i
Nodokļi 33|'<
Procenti 3227.
Ceļošanas izdevumi . . . 4601.
Debitori, šaubīgu parīdu noraksts 1.591
Peļņa ._ . 2.4T

"hTsoTtI j

Kredīts. Ls ' I
Brutt-i peļņa uz precēm 357,15i ļ
Provīzijas 10.15 JJ

ĪO.'OTJ? .1

11545 Valde.

Maksātnespējīga parādnieka bIBlau konkursa valde uz-icin» ^>parādnieka kred.torus otrd en u 8*»!

Kf'eVpufapg b'^"iS
Kreditora sapulci.

Dienas kartība ? *
1) pretenziju pārbaudīšan a n„ lkursa masas sadaLšfna *"*2) kjnknrsa valdes atalgojums
3) maksātnespējas karaktra ' n« .sāna, r
4) ko .kursa izbeigšana. 12q.
Latvijas skolotāju^opēļF^ĪTTr---

ziņo, ka nozaude:o Latvjas sko '
slimj kases dalibnieka grāoiai ]*uz Sofijas Šveideres vārda \
par nederigu. '



Mežu departaments
irdos jauktā izsolē 1926. g. 13. oktobrī Rīgā, Latviešu biedrībā, Merķeļa ielā Nr. 13, augošu mežu no sekošām
*^ virsmežniecībām:
^

virsmežniecības, novada,

apgaitas un kvartāla

I
Taurkalna virsmežriecībā.

Jaunjelgavas IV iecirknī.

,pe 21 kv. 10 c. 1926. g. atd. 1, 2,
16. c. I9?3,/24. g. atd. 1, kv.

|Q26. g. atd. 1, 2, apg. 24
i. g. atd. 1, apg. 27

fcv 185 c. 1926. g. atd. 1—7, kv.
1926. g. atd. 1, 2, kv. 186 c.

n atd. i—4, k\". 107 c. 1926. g.
i"2. kv. 108 c. 1926. g. ^td. 1.

ane 24 kv. 87) apg. 25 kv. 88, 89 un
120, apg. 24kv.84,apg.21kv. 16 .

Jaunjelgavas V iecirknī.

Ane 28 kv. 104 c. 1926. g. atd. 1—4,
kv 75 c. 1926. g. atd. 1, kv. 73 c.
1920. g. atd. 1, apg. 29 kv. 76 c.
1923. g- atd. 1. apg. 30 kv. 183 c.
1926. g. atd. 1—3, kv. 198 c.

r.atd. l,kv.200c. 1926. g.
1 2, kv. 201 c. 1926. g. atd.
kv. 152 c. 1926. g. atd. 1, kv.

13*1 c. 1926. g. atd. 1, apg. 31 kv.
It34 c. 1926. g. atd. 1—6, kv. 163 c.

g. atd. JS°5-II, 2, 4, 6, apg.
..< - . 150 C. 1925. g. atd. 1, apg.,30

151—153, apg. 29 kv. 107 .

Jumpravas III iecirknī.

Apg. 17 kv. 40 c 1926. g. atd. 1, kv.
14 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 21 c.
1926. g. atd. I, kv. 38 c. 1926. g.

' atd. 1, kv. 36 c. 1926. g. atd. 1, kv.
54c. 1926. g.atd. l,kv. 19 c. 1926. g.
atd. I. apg. 18 kv. 103c. 1922./24. g.
atd.36, kv. 115 c. 1926. g.atd. l,kv.
106 c. 1920. g. atd. 1—3, kv. 71 c.
1926. g. atd. 1, kv. 115 c. 1926. g.
atd. 2, kv. 68 c. 1923. g. atd. 1, 2,
apg. 18 kv. 102, 143, 144, 159, 160
un 145, kv. 91 c. 1926. g. atd. 1—3,
kv. 132 c. 1924. g. atd. 2

L Apg. 19 kv. 155 c. 1926. g. atd. 1, kv.
140 c. 1926. g. atd. 1, kv. 114 c.
1926. g. atd. 1, kv. 64 c. 1924./25. g.
atd. 62, kv. 82 c. 1924. g. 1, kv. 64
c. 1924. g. atd. 1, kv. 156 c. 1926. g.
atd. 1—3 uz plāt. 8,38 ha, kv. 141
c. 1926. g. atd. 1 uz plāt. 2,55 ha,
kv. 86 un 101

Skv. 189 c. 1926. g. atd. 1, kv.
188 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 190 c.
1920.g. atd. 1—5. kv. 178 c. 1924. g.
atd. 2, kv. 81 c. 1924. s*. atd. 1, kv.
80c. 1924. g. atd. 1. apg. 20 kv. 62c.

24. g. atd. I, kv. 75,62,61,60,
,77 un Ins . apg. 20 kv. 150, c.
«.atd. 1 un kv: 151 c. 1923. g.

atd. 1 .

Pārdos „, Drošib. nauda £ „
1 ^T~ I latos §1
15 *t Koku suga !g| =~ I Piezīmes,, ioj .2 c ;r = « 3
n..2 ZJŽ £ £:£ =£ "K.Siz ij~ 1- <ā

Kv. 185 atd. 1 un 2
nav izcērtama jaun-
audze un atd. 1 un
3 nav pārdod, sa-
gatavotie materi-
āli un malka. Uz
kv. 186/187 stigas
nav izcērt. 15 mini.
koki. Kv. 166 atd.
1 un 2 un kv. 86
nav pārdodama sa-
gatavota malk,
baļķi un kv. 168
atd. 1 atstājami

26,43 3238 priede, egle, bērzs, aUtsn., apse . 40281 ' fl'4 i2\ 11 gab. num. koki.

Kv. 163 atd. 6 nav
izcērtam! 2 num.
priedes lietkoki.

41,00 1703 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . . 59330 700 2967 161

26,09 427 priede, egle, bērzs, alksn., apse, osis 29830 350 1492 17

8,70 1406 priede, egle, bērzs, alksn., apse .

.
15600 250 780 85

Kv. 178 atd. 2 un-
kv. 81 atd. 1 nav
pārdodami no cel-
miem nolaistie būv-
koki.

21,00 501 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 32300 400 1615 132



%
c Kādas virsmežniecības, novada,B
> apgaitas un kvartāla

Taurkalna I iecirkni.

6. Apg. I kv. 139 c. 1926. g.atd. l^f, kv.
140c. 1926. g. atd. 1—4,kv. 141 c.
1926.g. atd. 1—3,kv. 160c. 1924. g.
atd. 3—5,apg. 2 kv. 136 c. 1926. g.
atd. 1—3, kv. 138 c. 1926. g. atd.
11—5, kv. 135,c. 1926. g. atd. 1 uz
p at. 1,34 ha , apg. I kv. 119,apg. 3
kv. 169 c. 1926. g. atd. 1 uz plāt.
1,75 ha un kv. 175

7. Apg. 4 kv. 189 c. 1926. g. atd. 1, kv.
190 c. 1926. g. atd. 1,2,kv. 200 c.
1926. g.atd. 1,2,kv. 196 c. 1926.g.
atd. I, kv. 194c. 1926. g. atd. 1,2,
kv. 198 c. 1926. g. atd. 1, kv. 177 c.
1926. g. atd. 3, kv. 177 c. 1926. g.
atd. 2 uz plāt. 1,14 ha , kv. 192 c.
1926. g. atd. 1 uz pl. 0,37 ha , kv.
177 c. 1926.g. atd. 1 uz pl. 1,17 ha,
kv. 177, 189, 190, 194, 196—200,
apg. 5kv. 183 c. 1926. g. atd. 1,kv.
165 c. 1926.g. atd. 1—4,kv. 166 c.
1926. g. atd. 1—3,kv. 163, 164, 180,
181,apg.6 kv. 146c. 1926.g.atd. 1,

2, kv. 147c. 1926. g.atd. 1—3.Apg.
4 kv. 178c. 1921. g. atd. 1 un 2 c.
1926. g. atd. 1, kv. 189

8. Apg.7 kv. 34 c. 1926.g.atd. 1,kv. 56
c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 57 c.
1926. g. atd. 2—3,kv. 57 c. 1926. g.
atd. 1 uz pl. 1,17 ha ,kv. 53, 34, 77,
33. Apg. 8 kv. 3, kv. 19 c. 1926.g.
atd. 1,2

Taurkalna II iecirkni.
9. Apg.9 kv. 72 c. 1926.g.deg. kv. 31 t.

1924. g. atd. 1, 2, kv. 72. Apg. 10
kv. 116 c. 1926. g. atd. 1—3, kv.
114 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 45.
Apg. 11 kv. 22 c. 1926. g. atd. 1—6,
kv. 41 c. 1926. g. atd. 1—3,kv. 23 c.
1926. g. atd. 1—4,apg. 12 kv. 89 c.
1926. g. atd. 1—5,kv. 60 c. 1924. g.
atd. 1, 2,kv. 62 c. 1924. g.atd. 2,3,
kv. 84 c. 1924. g. atd. 1,2. Apg. 11
kv 43 c. 1924. g.atd. 1. Apg. 12kv.
65 c. 1924.g.atd. I. Apg.9kv. 31 c.
1922./24. g. atd. 1

10. Apg. 13 kv. 112 c. 1926. g. atd. 1—4,
kv. 108c. 1926.g. atd. 1—3,kv. 107
c. 1926. g. atd. 1—2, kv. 129 c.
1923./24. g. atd. 1, kv. 106 c.
1923./24. g. atd. 1, 2, kv. 107 c.
1923. /24. g. atd. I, kv. 108 c.
1923./24. g.atd. 1

11. Apg. 14kv. 168c. 1926.g. atd. 3,4,6,
7, kv. 152 c. 1925. g. atd. 1, 2, kv.
149 c. 1923. /24. g. atd. 1, 2, kv. 167
c. 1924.g. atd. 1—3. Apg. 15kv. 202
c. 1923./24. g. atd. 1, kv. 203 c.
1923./24. g. atd. 1. Apg. 14 kv. 168
un 167, kv. 204 c. 1926. g. atd. I

Ainažu virsmežniecībā.

i Ainažu iec. mežniecībā.
Ainažu novadā.

1. Briežlaužna 2. apg. kv. 45 c. 1924. g.
atd. I un 2, kv. 8 c. 1924.g. atd. 2

2. Ekaja 3. apg.kv. 10c. 1924.g.atd. 1
kv. 12 c. 1924. g.atd. 1

3. Ķēra 6. apg. kv. 68 c. 1924.g. atd. I
un 2

Rūjienas III novadā.
4. Ķēra 6. apg. kv. 10 c. 1924. g. atd. 3,

5 un 6

— M Drošīb. nauda .i "—\
Pārdos E latos '&~

, .H.^i ? " - oS
- 6 ? S2g- 2n"3
I- -"S Koku suga -^ |g|g p.

o. .o Z jc —i — ? -3 < =

Kv. 139
mas ? ?

tāmi koki*!]
4&
*IH

Apg. 2 kv

26 28 446 priede, egle, bērzs, alksn., apse .. 21500 400 1075 206 Jļ
Kv. 17*

sagatavots J
ne,iel< Pārdf!!
mja^nav c«

APg. 4 k
1 un k
atd. |
'«irst paaļZ?

Apg. 5 kv. ilj,
l ned
jaunam!

Kv. 161
nedrik
augu.

Apg. 6 k

25,26 2549 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 37790 500 1890 3 cirst paaug..*

Apg. 7 i
drīkst izcirss saugu.

8,12 666 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 12335 200 617 3

245 112 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 39070 500 1954 103

17,30 80 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 37100 400 1855 115

Kv. 167 atd. 1 b
, atstājama jausi;

audze pēc rada
aizrādīi

14,48 944 priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 23110 300 1156 95

10,58 — egle, bērzs, apse, melnalksnis, kļava,
osis 4750 238 238 6

5— „ 3301 166 166 11

2,97 — priede, egle, bērzs, m. alksn., kLava.os. 1968 99 99 —

2,21 — priede, egle, bērzs, apse. m. alksn. . . 1085 55 55 11



Pārdos „ Drošīb. nauda J- _
i i § latos 'X ļ|

Kādas virsmežniecības , novada, ~ o^ ,f.— —^
m£

^ apgaitas un kvartāla
|j g & **»-«" |J ļ] I|| "ezimes

z s~ gs <-h

2. Rozēnu iec. mežniecībā.

Rūjienas III novadā.

- 7 apg- kv. 6 c. 1924. g. atd. 2,
* k7 14 c. 1924. g- atd. 5 .... 5,79 — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . . 3899 195 195 3

t 8. apg- kv. 15 c. 1924. g. atd. 1 2,68 — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . . 4081 205 205 —

1. Ainažu iec. mežniecībā.

Ainažu novadā,

slinka 1 apg. kv. 55 c. 1924. g. atd. 1 2,55 — egle, bērzs, apse .m.alks., k|ava, osis 1212 61 61 —
1 HHei'laužna 2. apg. kv. 7 c. I924.g.atdl 3,15 — egle, bērzs, apse, m.alks.. kļava, osis 1906 96 96 —
1 3?tsepa 5. apg. kv. 35 c. 1924. g. atd.
* i, kv. 66 c. 1924. g. atd. 1 . . . 8,41 — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . 6141 308 308 —

Rūjienas III novadā.

,era 6.apg.kv.l0c.l924.g.atd. 1,2
14 6,— — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . 6134 307 307 —

2. Rozēnu iec. mežniecībā.

Rūjienas 111 novadā.

. mrza 7. apg. kv. 7 c. 1925. g. atd. 1,2.
.; ,4 c 1925. g. atd. 1, kv. 15 c.
?025 R- atd. 1,2 7,99 — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . 5549 278 278 —

, Painites l. apg. kv. 15 c. 1925. g. atd.
1 -i un 4 3.59 — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . 3056 153 153 —
, Ridus 10. apg. kv. 24 c. 1925. g. atd. 1,

29 c. 1925. g. atd. 2, 3 un 4 4,72 — egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . 3695 185 185 —

1 Ainažu iec. mežniecībā.

Ainažu novadā.
I k-| inķa 1. apg. kv. 95—98 .... — 1673 priede, egle, bērzs 4951 248 248 —i Saudzējama j.uin-
? Kliņķa 1. apg. kv. 96 c. 1926. g. atd. 2 3,23 — priede, egle, bērzs 1348 68 68 —i audze
! Briežlaužna 2. apg. kv. 2 c. 1926. g.

atd 1 un 2, kv. 5 c. 1926. g. atd. 1,
kv 48 c. 1920. g. atd. I, kv. 6 c.
1926. g. a td. 1, kv. 45 c. 1926. g.
atd., kv. 9 c. 1926. g. atd. I un 2 16,60 egle, bērzs, apse, m. alksn., osis . . . 13572 679 679

{
Saudzējama jaun-
audze

« Ēkaja 3. apg. kv. 12 c. 1926. g. atd. 1, ļ
kv. 13 c. 1926. g. atd. 1, kv. 15 c. I Kv. 12 un 59 sau-
1926. g. atd. 1, kv. 59 c. 1926. g. ļ dzējama jaunaudze
atd. 1 16,46 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., osis 12590 630 630

{
Saudzējama jaun-
audze

J. L'rgas4. apg. kv. 40 c. 1926. g. atd. I, I Kv. 79 saudzējama
79 c. 1926. g. atd. 1 .... 4,43 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., osis 3186 160 160 —/ jaunaudze

j|. RttsepaS. apg. kv. 34 c. 1926. g. atd. 1, |R34saudzSlamakv. 66 c. 1926. g. atd. I, kv. 75 e. Jaunauce1926. g. atd. 1 7,86 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis, osis 7140 357 357 —J !au"a"a™
i Saudzējama jaun-

?ra 6. apg. kv. 39 — 525 priede, egle, bērzs 1914 96 96 —\ audze
: 6. apg. kv. 74 c. 1926. g. atd. 1 2,75 — egle, bērzs, apse, alksnis 2137 107 107 —

Rūjienas III novadā.
2t Ekaja3.apg. kv. 1 c. 1926. g.atd. I u.2 9,49 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., osis 8406 421 421 23

(Saudzējama jaun-
25. Retsepa 5. apg. kv. 2 — 444 priede, egle, bērzs, apse, alksn. ... 1111 56 56 — \ audze
35. Retsepa 5. apg kv 2 c. 1926 g atd. ļ Kv 0 satldzējama2.3 un 4, kv. 3 c. 1926. g. atd. l,kv. \ ja .,„.,.,d ,,, J

9 c. 1926. g. atd. 1 13,60 — priede, egle, bērzs, apse, alksn. . . 11501 576 576 15J J<"duaze

I

Kv. 4 saudzējama
jaunaudze un kv.
10 atst. 449 vēja

gāzti num. koki

2. Rozēnu iec. mežniecībā.

Rūjienas III novadā.
* Bērza 7. apg. kv. 5 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 6 c. 1926. g. atd. 1, kv. 7 c.
1926. g. atd. 1—3, kv. 8 c. 1926. g.
atd. 1 12,53 — pried, egle, bērzs, apse, alksn., osis. . 10320 516 516 7

nites 8. apg. kv. 11 c. 1926.g. atd. 1,
kv. 13 c. 1926. g. atd. 1, kv. 15 c.
1926. g. atd. 1 un 2, kv. 14 c.
1926. g. atd. I 18,09 — priede, egle, bērzs, apse, m. alksn.,osis 19960 998 998 —



.. „ . nauaa ji ^^sss
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Rozēnu novadā.
30. Vilklaužna 9. apg. kv. 58 c. 1926. g.

atd. I, kv. 59 c. 1926. g. atd. 1, kv. 63
c. 1926. g. atd. 1, kv. 69 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 71 c. 1926. g. atd. 1, kv. 72

^S-c- 1926yaldV-.:-.20,79 - priede, e.e, bērzs, apse, n, alks.,, os. 14936 747 747 8

Rūjienas II. novadā.
31. Ridtis 10. apg. kv. 25 c. 1926. g. atd. 1,

2 un 3 kv. 29 c. 1926. g. atd. 1, kv.
26c.ļ926. g.atd.l,kv.21c.l926. ^ ^

_
priede) eglf , berzs, apse, alksnis. os,s 8875 444 444 -*

Rozēnu novadā.
32. Ķīša 11 apg. kv. 53 c. 1926. g. atd. 1, ļ Kv. 22 un -n

2 3 un 4, kv. 54 c. 1926. g. atd. 1 ( dzējamajaun
un 2, kv. 22 c. 1926. g. atd. l,kv. 27 '**\

atdluf1-2'''-
,926'' 27 61 - priede, egle, bērzs, apse, a.ksnis, osis 14843 743 743 4 J

33D
^t^4^&t atdf.: 5,28 -' priede, egle, bērzs, apse, alksnis. .. 886 . 45 45 -

Dripatas novadā.

34. Dzērvītes 12. apg. kv. 2 c. 1926. g. atd. , s84 ?)() 20 2
1, kv. 3 c. 1926. g. atd. 1 1,03 — priede, egle, bērzs

Puršenu novadā.
35. Karnmas 13. apg. kv. 21 c. 1926. g.

atd. 1, kv. 40 c. 1926. g. atd. 1, kv.
9 c. 1926. g. atd. 1, kv. 18, c. 1926. g.
atd. 1, kv. 33 c. 1926. g. atd. 1, kv. .,u ,,;ni= osis 717H 359 35l) 4
36 c. 1926. g. atd. 1 17,42 - priede, egle, bērzs, apse, alksnis, osis n.a aoj

Vilzenii novadā. , ? ?
36. Megras 14. apg. kv. 6 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 13 c. 1926. g. atd. 1, kv. 18 c. , ->oļ u)ļ ,,,, _
1926. g. atd. 1 . . . 6,88 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis. . . . 3800. ui 1.11

3. Ungurpils iec. mežniecībā.

Ungurpils novadā.
37. Uciema 15. apg. kv. 77 c. 1926. g. atd.

1 kv. 78 c. 1926. g. atd. 1, kv. 95 c.
1926. g. atd. 1, kv.(96 c. 1926. g.
atd. 1 un 2, kv. 106 c. 1925. g.atd. 1
un 2, kv. 107 c. 1926. g. atd. 1, kv.
108 c. 1925. g. atd. 1, kv. 109 c. . . _ , TO7TO7,1925. g. atd. 1 25,75 — priede, egle, bērzs, alksnis, osis. . . 15/20 mi 1»/ či

38. Janites ' ie. apg. kv. 81 c. 1926. g.atd. 1,
* kv. 92 c. 1926. g. atd. 1, kv. 93 c.

1926. g. atd. 1, kv. 101 c. 1926. g..
atd. 1. kv. 103, c. 1925. g. atd. 1,
kv. 104 c. 1926. g. atd. 1 un c. 1925.
g.atd. 2, kv. 105 c. 1926. g. atd. 1 un . „
c. 1925. g. atd. 2 . 17,04 — priede, egle, ber/.s, apse, alksnis. . .10185 810 810 25

39. Karoga 19. apg. kv. 85 c. 1925.g. atd. 1,
kv. 87 c. 1926. g.atd. 1 un c. 1925. g.
atd. 2, kv. 88 c. 1926. g.atd. l,kv. .
90 c. 1926. g. atd. 1 8,76 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis. . . 770b 38b 380

.. .. / Saudzējama \i
40. Karoga 19. apg. kv. 91 — 233 priede, egle 810 41 41 —ļ au(jze
41. Stirnas 20. apg. kv. 46 c. 1925.g. atd. 1

un 2, kv. 48 c. 1926. g. atd. 1, kv.60
c. 1926. g. atd. 1, kv. 68 c. 1926. g.
atd. 1 un 2, kv. 69 c. 1926. g. atd. 1,
kv. 70 c. 1925. g.atd. 1 un 2 c. 1926.
g. atd. 1, kv. 73 c. 1926. g.atd. Iun2 24,80 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis . . . . 20549 1028 1028 b

42. Korbas21.apg.kv. 18 c. 1925. g.atd. 1
un 2, kv. 19 c. 1925. g. atd. 1, kv. 21
c. 1926. g. atd. 1, kv. 30 c. 1925. g.
atd. 1, kv. 33 c. 1926. g.atd. 1 un 2,
kv. 53 c. 1926. g. atd. 1, kv. 55 c.
1926. g. atd. 1 18,04 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis. . . . 17390 870 870 —

43. Kalniņa 22. apg. kv. 8 c. 1926. g. atd.
1, kv. 9 c. 1926. g. atd. 1, kv. 17

c. 1925. g. atd. 1, kv. 29 c. 1925. g.
atd. 1, kv. 40 c. 1925. g.atd. 1 un 2, .
kv. 43 c. 1925. g. atd. 1—3. . . . 17,74 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis . . . . 17168 859 859 —'

44. Vilkkalna 23. apg. kv. 2 c. 1926. g. atd.
1—4, kv. 7 c. 1926. g. atd. 1 un 2 9,88 — priede, egle, bērzs, apse 9398 470 470 10

45. Uciema 15. apg. kv. 79 c. 1923. g.
atd, 4 un c. 1924. g.atd. 1 5,66 =4- priede, egle, bērzs, apse , 1712 86 86 16
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on un? kv 49 c. 1921. g.atd. 2 2,09 — egle, bērzs, alksnis, liepa, osis . . . . 889 45 45 —
S,ir

?n2 ap| kv. 34 c. 1921. g.atd.
K°, oqc° 1Q21. e. atd. 8, 9 un 10 5,05 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis . . . . 3276 164 164 —
"'? 9? amTkv. 10 c. 1922. g. atd.

Kalniņa 22. apg
^

KV
2J v ,7

°"Tm a atd[6,kv.29c.l922.g.
clii irv 11 c. 1923. g.atd. 1.. . .10,15 .—-. egle, bērzs, apse, alksnis, osis. . . . 5531 277 277 —
atd- i,

*Militesnovadā.

-., 1« ane kv. 7 c. 1925. g. atd. 1
' Br',n2k vToc.l926.g.atd.l,kv.l5

"i926 ». atd. 1 un 2,kv. 16 c. 1926.
' tf kv. 17 c. 1925. g. atd. 1,

t 23 c. 1926. g. atd. l .kv. 29 c.

1925. g. atd - l 15,47 ~ eg| c, bērzs, apse, alksnis, osis. . . . 9776 489 489 —

Limšenu novadā. .'
. jofl„ 17 ane kv. 10 c. 1925. g.atd.

' ? UfZ 12 c1926. g. atd. 1, kv.
3 c 1925. g.atd. l,ky. 14 cl 926. g.. .

atd. 1, kv. 16"c. 1926. g. atd. 1 '4,95 — priede, egle, bērzs, apse 2186 110 110 21

Vīķu novadā.

rimšenu 17. apg. kv. „kara laidars"
Ll ļp95. g. atdfl un c. 1926. g. atd. 1 1,56 — priede, egle, bērzs, apse 1247 63 63 —

li Rozēnu iec. mežniecībā.

Rozēnu novadā.

, vilklatižņa 9. apg. Vec-Raupa Jaun-
1 aimniec. 48 c. 1924. g. atd. 1, c. . .

1925 g- atd. 1. un 2 ...... .. 5,43 j ??— egle, bērzs,- apse, alksn 3440 173 — —

i Ķīša U- apg- Riekstiņa jauns. 49 c.
1925 g atd. 1 1,96 — priede, egle, bērzs, apse 1171 59 —. — .

, Kjša 11. apg. Zegeja jauns. 47 c.
1975 g. atd. 2 2,40 — priede, egle, bērzs 501 26 — —

; Dzērvites 12. apg. Blanka jauns. 264 -. , .
'' c J925. g. atd. 1 0,30 — priede, egle, bērzs 72. . 4 — —

Puršenu novadā.

« ieminas 13. ape. Līča jauns. c. 1923.g.

atd. 5, 10 c, 1925. g. atd. 2 . . . 2,91 — egle, bērzs, apse, alksn 578 29 — —

7 Kammas 13. apg. Letes jauns. 57 c. ;
1925 e atd. i . . " 3,36 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . . 1394 ,70 — —

t Kammas"' 13. apg. Letes jauns. 57 — 381 egle, bērzs, apse . 153 8 . — —
[)' Kammas 13. apg. Kapariņa jauns. c. -

" 1925. g. atd. 1 ......... 1,57 .. :— priede,, egle . 938 47 — —

0, Kammas 13. apg. Kapariņa jauns. — 296 priede, egle 237 12 — —

3. Ungurpils iec. mežniecībā.

Ungurpils novadā.

1 lanites 16. apg. Adamsona jauns. 313
' ' Ci |925. g. atd. 2 un 3 6,75 — priede, egle, bērzs, apse, alksnis . . 3787 190 — —

2 Uciema 15. apg. Radziņa jauns. 297 c. _
1925. s. atd. 2, 3 un 4 8,92 — egle, bērzs, apse, alksn., osis . . . 6794 340 — —

3. Uciema 15. apg. Saana jauns. 316 c.
fit =1925. g. atd. 1 2,40 — priede, egle, bērzs, apse, alksn., osis 1285 65 — —

14, Uciema 15. apg. Liepiņa jauns. 317 c. „ ' ?„«„*,1925. g. atd. 1 un 2 3,77 — egle, bērzs, apse, alksnis, osis . . . 2547 128 — —

Stakenbergu novadā.
& BriežalS.apg.Eglītes jauns. 77 kv.Sun

7 c. 1924. g. atd. I un 1 .... 4,05 — egle, bērzs, apse 872 44 — —
56. Brieža 18. apg. Šmidta jauns. 106 c.

1925. g. atd. 3 un 4 6,47 — egle, bērzs, apse 2766 139 — —

37. Brieža 18. apg. Vītola jauns. 76 c. „„. „
1924. g. atd. 2 ' ' 2,09 — egle, bērzs, alksnis 321 17 — —

Talsu virsmežniecībā.
I iec. mežniecībā.

Stendes novadā.
1. Dumpiša 4. apg. kv. 184 c. 1926. g. ,

atd. 1 un 2 kv. 185 c. 1926. g.atd. 1
un 2. kv. 186 c. 1926. g. atd. 1, 2 un 3,
Muldas 6. apg. kv. 199 c. 1926. g.
atd. 1—4, kv. 200 c. 1926. g. atd.
1-6, kv. 207 c. 1926. g. atd. 1—7,
kv. 208 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 28
c 1926. g. atd. 1—7, Aizpura 7. apg.
kv. 196 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv.
197 c. 1926. g. atd. 1, kv. . 204 c
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1926. g. atd. 1 un 2, kv. 211 c.
1926. e. atd. 1 un 2, kv. 212 c.
1926. ģ. atd. 1, kv. 213 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 221 c. 1926. g. atd. 1—4,
kv. 222 c. 1926. g. atd. 1—5, kv.
223 C. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 224 c.

atdi-..:.':
231c'!': 51,41 - ^^ i*™,*^.**^ • 50433 2525 2525 273

Andumu novadā. 6152 308 308 _
2. Egles 1. apg. kv. 13 — 202 ozoli 2883 144 144 _

3. Egles 2. apg. kv. 9 - 230 egles ;

II iec. mežniecībā.
Stendes novadā.

4. Priedina 8. apg. kv. 152, 161, 162,
Medņa 11. apg. kv. 121, 127, Lei-
mana 12. apg. kv. 99, 104, 110,
Pulkiša 13. apg. kv. 61, Dubeņa 14. 4772 239 239 —
apg.' kv. 78 un 86 - 599 priedes

5. Priedina 8. apg. kv. 152 c. 1926. g. atd.
1, kv. 153 c. 1926. g. atd. 1,kv. 161
c. 1926. g. atd. 1, kv. 162 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 170 c. 1926. g. atd. 1,
Birzina 9. apg. kv. 149 c. 1926. g.
atd. 1—3, kv. 158 c. 1926. g. atd. 1,
Šūlu 10. apg. kv. 118 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 130 c. 1926. g. atd. 1, kv.

!̂ %^d^S 2
"-4,kV

:.: 27,20 - egle, priede, bērzs, apse, m. alksn. 29835 1490 765 163

6. Medņa 11. apg. kv. 114 c. 1926. g. atd.
1, kv. 121 c. 1926. g. atd. 1, Leimaņa
12. apg. kv. 96 c. 1926. g. atd. 1, kv.
99 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 105 c.
1926. g. atd. 1, kv. 109 c. 1926. g.
atd. 1

III iec. mežniecībā.

Kališu novadā.
Peka 15. ang. kv. 39 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 54 c. 1925. g. atd. 1—4, kv. 56 c.
1926. g. atd. 1, kv. 67 c. 1926. g.

^.'ģ.affl un 2
aPg- kV

:: 24,89 - eg,e,priede,bērzs,apse,m.a.ksn.,a.ksn. 19803 991 99. 287

7. Puļķīša 13. apg. kv. 69 c. 1926. g. atd.
1—3, kv. 70 c. 1926. g. atd. 1, Du-
beņa 14. apg., kv. 54 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 56 c. 1926. g. atd. 1, kv.
87 c. 1926. g. atd. h kv. 94c. 1926. g.
atd. 1, Dubena 14. apg. kv. 86 c.
1925. g. atd. 1, Puļķīša 13. apg. kv.
66, 67 un 89 c. 1925. g. atd. 1

IV iec. mežniecībā.

Stendes novadā.
Kukuļa 30. apg. kv. 20 c. 1926. g. atd.

1, kv. 21 c. 1926. g. atd. 1, kv. 46 c.
1926. g. atd. 1 ? r

III. iec. mežniecībā.
Spāres novadā.

Daugas22. apg. kv. 33 c. 1926. g.atd. 1 22,41 — priede, egle, alksnis, bērzs, apse . . 19192 960 960 229

III iec. mežniecībā.

Spāres novadā.
8. Samina 23. apg. kv. 47 c. 1926. g. atd.

1, kv. 53 c. 1926. g. atd. 1, kv. 60 c.
1926. g. atd. 1—4, Daugas 22. apg.
kv. 63 c. 1926. g. atdaja 1—3.

Kališu novadā.
Rūmika 20. apg. kv. 17 c. 1926. g.

atd. 1, kv. 19 c. 1926. g. atd. 1 un 2,
kv. 28 c. 1926. g. atd. 1, kv. 29 c.
1926. g. atd. 1, Kapleiža 19. apg. kv.
98 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 114 c. .-

^
? ? ,

1926 g a td. 1 19,63 — priede, egle, bērzs, alksn., apse . . 13729 687 687 194
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<[jj iec. mežniecībā.

Kališu novadā.

, «U*a 19 apg. kv. 166 C 1926. g.
KaCt-3i Plostina 16. apg. kv. 196

c 1926. g' atd. 1, kv. 220 c. 1926. g. 14,54 — priede, egle, bērzs, apse 11718 586 586 231

IV iec. mežniecībā.

Stendes novadā.

,/.mila 30 apg. kv. 47 c. 1923./24. g.
Kc. M3./24. g. atd. I-, kv. 20

,,n ' 29 c. 1926./27. g — 1724 priede, egle, alksn., bērzs 4047 202 202 —
i/Zina 29. apg. kv. 15 c. 1925./26. g.
Ka16 c. 1925./26. g. atd. 1, kv. 25

c 1925./26. g. atd. 1, kv. 26 c.

I025./26. g. atd. 1, kv. 10 un 25 c.
J926./27. g — 483 priede, egle, alksn., bērzs 4025 201 201 —

Pri ežkalna31. apg. kv.9c. 1926./27.g. — 80 priede, egle 307 15 15 —
Piežkalna 31. apg. kv. 7 c. 1926. g.

ltd 1 kv. 23 c. 1926. g.atd l,kv. 31
c 1926. g. atd. 1—3, kv. 40 c.

1926. e. atd. 1, Kalniņa 29. apg. kv.
Oc. 1926. g. atd. 1,kv. 18 c. 1926. g.

atd 1 un retaine 1926./27. g. kv. 27

č 1926. g. atd. 1, kv. 33 c. 1926. g.
atd. 1 un 2, kv. 34 c. 1926. g. atd. 1 15,80 _ egle, priede, alksn., bērzs, apse . . 8295 416 416 118

Talsu novadā.

Strunka 26. apg. kv. 2 c. 1926./27. g.sa' 1-3, kv. 4 c. 1926./27. g. atd.
l_-4 kv. 5 c. 1926./27. g. atd. 1—3,
Dūna 25. apg. kv. 15 c. 1926./27. g.
atd: i, kv. 17 c. 1926./27. g.
atd. 1—4 8.30 — egle, priede, apse, ozols, bērzs, alksn. 8574 430 430 28

Piltenes virsmežniecībā.
I iec. mežniecībā.
Piltenes novadā.

Apg. 4 Vanaga kv. 5c. 1924. g. atd. 10,
kv 4 c. 1924. g. atd. 3, apg. 3 Šiliņa
kv. II c. 1924. g. atd. 17, I un 22;
ap?. 5 Mežsarga kv. 9 c. 1924. g.atd.
I un 12; apg. 7 Diebeļa kv. 17 c.
1926. g. atd. 3; apg. 5 Mežsarga kv.
9 c. 1926. g. atd. 1, apg. 3 Šiliņa kv.
II c. 1926. g. atd. 1—4, kv. 12 c.
1926. g. atd. 1 31,10 — priede, egle, bērzs, apse, m. alks., ozols 37223 1862 1862 559

Lagzdienes novadā.
Apg. 7 Diebeļa c. 1926. g. atd. 1 un 2 7,55 — priede, egle, bērzs, apse 11934 597 597 155

Piltenes novadā.
Apg. 6 Remesa kv. 41 c. 1926. g. atd.

1, apg. 2 Valkaraja kv. 30 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 29 c. 1926.g. atd. 1 un kv.
20 c. 1926. g. atd. 1, apg. 1 Jāntoma
kv. 13 c. 1926. g. atd. 1 un 2, kv. 14
c. 1926. g. atd. 1 un kv. 15 c. 1926. g.
atd. 1; apg. 3Šiliņa kv. 19 c. 1926. g.
atd. 1 25,33 — priede, egle, bērzs, apse, m. alks., ozols 36680 1834 1834 455

(I iec. mežniecībā.

Piltenes novadā.
Apg. 10 Jaunkroga kv. 38 c. 1926. g.

atd. 1 un 2, kv. 39 c. 1926. g. atd. 1,
apg. 8 Zutta kv. 50 c. 1926. g. atd. 1,
apg. 9 Kurpnieka kv. 40 c. 1926. g.
atd. 1 un 2 14,72 — priede, egle, bērzs, m. alksn., apse . 21966 1099 1099 324

Apg. 8 Zutta kv. 54 c. 1926. g. atd. 1,
apg. 9 Kurpnieka kv. 55 c. 1926. g.
atd. 1—3; apg. 14 Muca kv. 47 c.
1926. g. atd. 1 un 2 apg. 13 lmaka
kv. 48 c. 1926. g. atd. 1, kv. 52 c.
1926. g. atd. 1 un 2 22,36 — priede, egle, bērzs, m. alksn., apse 31276 1564 1564 419

Venzavas novadā.
Apg. 11 Ezermala kv. 12 c. 1926. g.

atd. 1—3, kv. 19 c. 1926. g. atd. 1,kv. 13 c. 1926. g. atd. 1 un 2 . . 6,24 — priede, egle, bērzs, m. alksnis, apse 8006 401 401 147
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Zlēkas novadā.
7. Apg. 19Tunne kv. 106 c. 1926.g. atd.

1,kv. 107c. 1926.g.atd. 1,kv. 108,
c. 1926.g.atd.2, kv. 109 c. 1926.g.
atd. 1 un 2,kv. 110c. 1926.g.atd. 1, ,
kv. 112 c. 1926.g.atd. 3, 4 un 5;apg. 20 Raman kv. 98 c. 1926. g.
atd. 1 17,86 — priede, egle bērzs .apse, m.alks., ozols 27083 1355 1355 233

8. Apg. 22 Plietin kv. 81 c. 1926. g. atd.
2, kv. 82 c. 1926. g. atd. 1, kv. 83 c.
1926. g. atd. 1—3, kv. 143 c. 1926. g.
atd. 1 un 2, kv. 77 c. 1922. g.atd. 76,
kv. 133 c. 1920. g. atd. 15; apg. 26
Pinke kv. 119 c. 1923. g. atd. 3, kv.
113 c. 1926. g. atd. 1 15,44 — priede, egle, bērzs, apse 14172 709 70<) 200

9. Apg. 23 Vēver kv. 145 c. 1926. g. atd.
1—3, kv. 164 c. 1926. g.,atd. 1 un 2; ? .
apg. 24 Auzin kv. 140 c. 1926. g.
atd. 1—3, kv. * 135 c. 1926. g. atd. 1
un kv. 140 c. 1921. g. atd. 2 . . 11,53 — priede .egle, bērzs, apse, m. alksn., oz. 12673 634 034 231

IV iec. mežniecībā.

Zlēkas novadā.
10. Apg. 30 Vēloga kv. 179, 177; apg. 29

Lamika kv. 165, apg. 28 Vecsāta kv.
65, apg. 33 Sinepa kv. 13, apg. 35 ?
Amelkroga kv. 39, apg. 34 Strazda
kv. 34; apg. 32 Tirpova kv. 31—32
un 29; apg. 27 Mucenieka kv. 70 c.
1925. g. atd. 1, kv. 48 c. 1922. g.
atd. 73 un 74, kv. 46 c. 1924. g. atd. 1
kv. 57 c. 1926. g. atd. 1—4, kv. 59 c.
1926. g. atd. 1, kv. 69 c. 1926. g.

atd. 1; apg. 34 Strazdu kv. '26 c.
1922. g. atd. 59; kv. 27 c. 1924. g.
atd. 1, kv. 44 c. 1924. g. atd. 1; kv.
43 c. 1922. g. atd. 63, kv. 44 c.
1926. g. atd. 1, kv. 45 c. 1926. g.
atd. 1-, kv. 27 c. 1926. g. atd.
1; apg. 35 Amelkroga kv. 24 c.
1925. g. atd. 1, kv. 40 c. 1924. g.atd.
1 un 2; apg. 33 Sinepa kv. 13 c.
1924. g. atd. 1, kv. 5 c. 1924. g. atd.
1, kv. 9 c. 1921. g. atd. 27, kv. 5 c.
1921. g. atd. 29, kv. 3 c. 1921. g. atd.
26; apg. 31 Novadnieka kv. 204 c.
1924. g. atd. 1, kv. 192 c. 1924. g.
atd. 1, kv. 194 c. 1926. g. atd. 1, kv.
204 c. 1926. g. atd. 1 un 2; apg. 28
Vecsāta kv. 64 c: 1926. g. atd. 1, kv.
66 c. 1926. g.atd. I; apg. 29 Lamika
kv. 52 c. 1926. g. atd. 1, kv. 165 c.
1926. g. atd. 1—3, kv. 167 c. 1926. g..
atd." 1 un 2; apg. 32 Tirpova kv. 187
c. 1926. g. atd. 1, kv. 14z c. 1926. g.
atd. 1; apg. 30 Vēloga kv. 168 c.

'
1926. g. atd. 1, kv. 170 c. 1926. g.
atd90>-539 priede, egle, bērzs, apse, m.alksn.,ozo!s 53412 2672 2672 1452

Stāmerienes virsmežniecībā.

I iec. mežniecībā.
Litenes novadā.

1. Pētersona apg. kv. 25c. 1926. g.atd. 1,
kv. 27 c. 1926. g. atd. 1, kv. 29 c.
1926. g. atd. 1, 2, kv. 30 c. 1926. g.

2. Ma^de.berga apg. kv' . 59
*
c.' 1926 V ',0° ~ ^ alkS

"" °°'' ^
apSe

' " '
1184

° ': 592 ~
atd. 1,2, kv. 60 c. 1926. g.atd. 1,2,
kv. 62 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 63
c. 1926. g. atd. 1—5, kv. 64. c.
1926. g. atd 1, kv. 66 c. 1926. g.

atd. 1—4, kv. 67 c. 1926. g. atd. „ , ..
1—3, kv. 69 c. 1926. g. atd. lT 2, kv. I \ Saudzējama j
71 c. 1926. g. atd. 1—3, kv. 72 c. ? audze
1926. g. atd. 1, kv. 73 c. 1926. g. atd.
1,-2 , kv. 74 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv.
76 c. 1926. g. atd. 1, kv. 77 c. 1926. g. "
atd. l, kv. 78 c. 1-926. g.atd. 1 ., 71,10 - egle, priede, bērzs, alksn., apse . . . 19174. ' 959 959 262 .
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II iec. mežniecībā.

Annas novadā.

, ,.n Feles apg- kv. 65 c. 1926. g.
jflrgena unEg^ pg

^ wl
a- i026 e atd. 1, 2, kv. 75 c.

,026 atd. 1-3,kv.'77,c. 1926. g.
1kv 86 c. 1926. g. atd. 1-3,

f 87 c 1926. g. atd. 1-3, kv. 88 c.

Yū? e atd. 1, kv. 91 c. 1926. g.
'ŽfļlU kv. 100 c. 1926. g.atd. 1,

£ īoīi:. 1926. g.atd. 1,2, kv. 102,
,1926 g- atd 1-4, kv. 105 c.

1926 g atd. 1, kv. 106 c. 1925. g.
?Hl č 1926. g. atd. 2, kv. 117 c.

,026 g ad. l . kv. 119 C 1926. g.

fd lkv. 124 c. 1925. g.atd. l,c.
Tno ''» atd 2 58,46 — egle, bērzs, apse, alks., priede, liepa,1926- g- at

ozols, osis . 23797 1190 1190 240

IV iec. mežniecībā.

Mālupes novadā.

, Rnļ?ena Lielauša un Cekuliņa apg. kv. >.
1 83 cl 926- g. atd. 1, 2, kv. 106 c. ļ

1922 e. atd 1, kv. 114 c. 1926. g.
atd i, 2, kv. 115 c. 1926. g.atd. .1,
kv 121 c. 1926. g.atd. l,kv. 122c.
1926. g. atd. 1, kv. 123 c. 1926. g.
atd 1-3, kv. 124 c. 1926. g.atd. 1,
kv 125 c. 1926. g.atd. 1,2, kv. 126

c
'i926. g. atd. 1, 2, kv. 127 c.

1926 g.atd. 1,2, kv. 128 c. 1926. g.

atd 1 kv. 129 c. 1926. g. atd. 1, kv.
137 c! 1926. g. atd. 1, 2, kv. 138
c 1926. g. atdala 1, 2, kv. 139 c.
1926. g. atd. 1—3, kv. 140 c.
1926. e. atd. 1, kv. 141 c. 1926. g.
atd. 17 2, kv. 149 c. 1926. g. atd.
1_3 kv. 150 c. 1926. g. atd.
1_3! kv. 151 c. 1926. g. atd. 1,

kv. 152 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv.
160 c. 1926. g. atd. 1, kv. 161 c.
1926. g.atd. 1—3, kv. 162 c. 1926.g.
atd. 1, kv. 170 c. 1926. g. atd.
1, 2, kv. 171 c. 1926. g. atd. 1, 2, Saudzējama iaun-
kv. 172 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. \ *»f 7J

J

173 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 181 auaze

c. 1926. g. atd. 1, kv. 185 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 186 c. 1926. g. atd.
1, kv. 188 c. 1926. g. atd. 1, kv.
190 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv. 192
c. 1926. g. atd^ 1, kv, 193 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 195 c. 1926. g. atd.
1, kv. 196 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv.
197 c. 1926. g. atd. 1, kv. 199
c. 1926. g. atd. 1, kv. 200 c. 1926. g.
atd. 1, 2, kv. 201' c. 1926. g.
atd. 1, 2, kv. 202 c. 1926. g. atd.
1—4, kv. 205 c. 1926. g. atd. 1,
kv. 206 c. 1926. g. atd. 1, 2, kv.
208 c. 1926. g. atd. 1, kv. 209 c.
1926. g. atd. 1, kv. 214 c. 1926. g.
atd. 1, 2, kv. 215 c. 1926. g. atd.
1, 2, kv. 216 c. 1926. g. atd. 1—3,
kv. 217 c. 1926. g. atd. 1, kv. 218
c. 1926. g. atd. 1, kv. 222 c. 1926. g.
atd. 1, kv. 223 c. 1926. g. atd. 1, kv.
224 c. 1926. g. atd. 1, 2 171,50 — egle, priede, alksnis, bērzs, apse, ozols,

osis, kļava, goba 68612 3431 3431 515.

Mežu pārdos uz mežu un meža materiālu pārdošanas 15. IV. 1925. g. likuma (nodr. Vaid. Vēstn. J* 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 ritā. Mutiskā izsolē pielaidīs personas, kuras

iemaksās komisijai 10°/o drošības naudas no novērtējuma sumas, kura pēc nosolīšanas jāpapildina hdz 10°/o no nosolītās sumas.



Slēgtas aploksnes, kurās piedāvājumi līdz mutiskās izsoles sākumam nebūs nodrošināti ar drošības naudu 10<tyo
dāvātas sumas, neatzīs. - pmet a u,

Cirtumu tīrīšanas un kultūru darbu drošības naudas iemaksājamas ' ne vēlāk, ka ciršanas biļeti izņemot.

Drošības naudu var iemaksāt iepriekš Latvijas bankā, mežu departamenta depozitā, iesniedzot kvīti izsoles komisijai
Kādrošības naudu pieņems ari: 1) Latvijas valsts iekšējo aizņēmumu obligācijas par viņu nominālvērtību, 2) Latvijas hinnt

ķīlu zīmes pec kursa 96 un valsts zemes bankas 6°/o ķīlu zīmes pēc kursa 92; 3) Latvijas bankas vai viņas pārgarantētas !»? bļakJ
garantijas, pie kam pircēju ērtības labā būtu vēlams, ka garantijas iesniegtu atsevišķi par katru virsmežniecību un p„ '..tu 6aaJ
būtu pec iespējas garāki, bet ne īsāki par 9 mēnešiem; 4),banku akceptētus čekus, kuri nosolīšanas gadījuma pircējam 3 dienu lnit-«i na jaapnuj

Cirsmās atzīmētie seklas koki nav cērtami. -'-;

Mežu departaments patut sev tiesības izsludinātā izsolē un nolemtās pārdošanai izsoles vienības noņemt no izsoles pēc saviem
Tuvākas ziņas mežu departamentā un pie attiecīgiem virsmežziņiem.

Mežu departan,^

h

Walfts tipogrāfija

.aum« mnoson ofl o\»OI sb.l BnibliqaqSt asnaatoorJ *>q Bļ«d ,ž8mB8 m . on ^tuM udīSoīb o\oQI istiairaoil sftuHl
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